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Stadslandbouw heeft een vlucht genomen in Utrecht. De afgelopen jaren is het ene na het
andere initiatief ontwikkeld. Een subsidieregeling voor initiatieven van de Gemeente Utrecht is
vorig jaar twee keer overschreden door de vele aanvragen. De gemeente neemt hierin een
fasciliterende rol aan en biedt waar mogeljk ieder initiatief een plek. Dit vanuit de opvatting dat
stadslandbouw zorgt voor beter gebruik en verfraaiing van de openbare ruimte en bijdraagt aan
sociale cohesie in de wijken. Ook heeft stadslandbouw een belangrijke plaats in de
voedselstrategie van de gemeente, waarmee de verbinding met gezondheid wordt gelegd.
Na Rotterdam en Almere wordt de Dag van de Stadslandbouw dit
jaar in Utrecht georganiseerd. Daarnaast is stadslandbouw al
meerdere malen een belangrijk thema geweest in evenementen
als de Dag van de Architectuur en Utrecht Manifest. In 2012
bracht Frank Stroeken een boek uit over stadslandbouw in Utrecht
‘Vlaaien op de neude, 2000 jaar stadslandbouw en
voedsellandschap in Utrecht’. We kunnen we stellen dat
Stadslandbouw in Utrecht leeft!

Ontwikkelingen in Utrecht
Om stadslandbouw in Utrecht te stimuleren is in 2010 een stedelijk platform opgericht,
vandaag de dag bekend als Eetbaar Utrecht. Het doel was onder meer om stadslandbouw
onder te brengen in het gemeentelijk beleid. Terwijl het hier langzaam een plek kreeg
werden er in Utrecht al allerlei initiatieven
ontwikkeld. Ondertussen heeft het een belangrijke
positie in de stad en in het gemeentelijk beleid
verworven. Eetbaar Utrecht is inmiddels hét
kenniscentrum
en
aanspreekpunt
voor stadslandbouw in Gemeente Utrecht geworden.

Sinds 2006 werkt Lekker Utregs ook aan promotie van regio producten vanuit Utrecht en
omstreken. Hiermee beoogd Lekker Utregs regionalisering en verduurzaming van de
voedselketen in Utrecht. Ze zorgen ervoor dat Utrechtse producten verkrijgbaar zijn in
winkels, horeca en professionele keukens in Utrecht. Het eigen keurmerk garandeert dat een
product voor 75 tot 100 procent uit Utrecht afkomstig is.

Stadslandbouwinitiatieven in en om Utrecht
In park Transwijk, midden in de wijk Kanaleneiland, ligt de voedseltuin van Food for Good. In de
tuin worden samen met buurtbewoners en mensen uit een kwetsbare doelgroep groenten, fruit en
kruiden verbouwd. De opbrengsten van de tuin gaan onder meer naar de voedselbank en Resto
VanHarte. Resto VanHarte is een restaurant dat samen met vrijwilligers diners organiseert in de
wijk, om de sociale cohesie te versterken. Tevens gaat een
deel van de oogst naar iedereen die in de tuin helpt en
wordt het verkocht aan burgers. Naast een groene plek
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kennis uitwisseling
en samenwerking plaatsvindt, draagt Food for Good op
diverse manieren bij aan gezonde voeding in de wijk. Om
het project echter ook te laten draaien zonder subsidie, zijn
de initiatiefnemers nu onder andere bezig met de waarde
van maatschappelijk rendement. Het uitdrukken in euro’s is
de eerste stap, dit is reeds mogeijk. Maar vervolgens is het
de bedoeling om dit te vermarkten aan bijvoorbeeld de
overheid of verzekeringsmaatschappijen.

Het kweken van oesterzwammen en shiitake op koffiedik en karton, afval uit de stad, dat is waar
Fungi Town mee bezig is. Het gebeurt lokaal, ambachtelijk en zonder enige
bestrijdingsmiddelen. Initiafneemsters Ilsa en Deborah streven ernaar om de fabriek volledig
zelfvoorzienend te maken. Met hun project willen ze belangrijke
groepen uit de maatschappij zoals kinderen, senioren en zieken
uit de maatschappij bereiken, bewust maken en voeden. De
fabriek draait momenteel in ‘De Nieuwe Stad’ Amersfoort, de
voormalige prodentfabriek die wordt herontwikkeld en gebruikt
door verschillende innovatieve ondernemers. Het vinden van een
geschikte locatie in Utrecht was echter niet zo makkelijk als de
initiatiefneemsters van te voren hadden gedacht. Ondanks het feit
dat de gemeente ieder initiatief een plek wil geven, bleek het
vinden van een locatie met een constante temperatuur, in de
buurt van een groot publiek nog niet haalbaar.

In Zeist werken twee initiatiefnemers samen met de gemeente aan het opzetten van een platform
voor stadslandbouw. Met dit platform beogen zij een samenwerkingsverband van allerlei partijen
te creeren, die vanuit hun eigen achtergrond of behoefte bijdragen aan
duurzame regionale voedselproductie. De belangrijkste doelstellingen van
het platform zijn het verbinden van initiatieven op verschillende
schaalniveau’s, het verkleinen van de afstand tussen consument en
producent en een groeiend bewustzijn van gezonde regionale
voedselproductie. De initiatiefnemers en de gemeente zien gezonde
voeding als verbindend element tussen mensen en zouden
platformactiviteiten graag koppelen aan projecten in welzijnswerk, zorg en
de participatiewet.

