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Introductie

▪ Onderzoeker WEcR

▪ Short and Ultra Short  FSCs

▪ Eetbaar Rotterdam

▪ Rotterdam Food Council

▪ Stadslandbouw startups

▪ Rural Network Assembly EU



Introductie

 Onderzoeker  LEI-WUR

Supply chain research

 Onderzoeker RSO-WUR

Regional food systems

 Medeoprichter  

Eetbaar Rotterdam

 Denktank Stadslandbouw

Rotterdam

 Lid Rdam Food Council

 Coordinator Food AMS

Rural Networks Assembly



Herontwikkeling industrieel spoorweg terrein



Herontwikkeling industrieel spoorweg terrein



Marconistrip (Uit je eigen stad)Realisatie



Prijspieken voedsel







Studenten onderzoek Regionaal voedsel Arnhem(2012)



Studenten onderzoek Regionaal voedsel Arnhem (2012)





Lokale productie niet altijd duurzamer





Financial crisis

Volgens de FAO kunnen 

kleinschalige 

stadstuinen 700 miljoen 

mensen voeden 

Coa’’’’Coalition agreement disastrous for nature”

‘’De kans dat akkerbouwgrond in Sliedrecht of zo’n andere krimpplaats in 

de komende jaren wordt omgezet in bouwgrond is vrijwel nihil’’



Financiele crisis

Volgens de FAO kunnen 

kleinschalige 

stadstuinen 700 miljoen 

mensen voeden 



Bedrijven terreinen vergroenen noodgedwongen



‘’Tijdelijke’’ stadslandbouw

Esther van de Wiel 

and Gerda Zijlstra

PWS 

Woningcorporatie, 

Deelgemeente 

Noord



Gebiedsontwikkeling anno 2012

 Van ontwerp naar ontwikkeling

 Van vlakgom naar gieter

 Slow Urbanism 

 Vanuit het bestaande, stapje voor stapje

 Ketenomkering

 Betrek eindgebruiker(s) in ontwerp, ontwikkeling en 

beheer

 Open Source gebiedsontwikkeling

 Sta open voor nieuwe partijen



Stad – platteland relaties



Geen tijdelijk fenomeen, maar structureel

 Toenemende verdichting van 

stedelijke ruimte

 Opvullen en herontwikkelen in 

plaats van uitbreiden

 Maak binnenstedelijk wonen de 

voorkeurskeuze van gezinnen

met kinderen



Stadslandbouw drager van gebiedsontwikkeling



Villa Augustus, Dordrecht

Recreëren en Wonen



ReGen Villages, 

Oosterwold

Wonen



Verticale landbouw in leegstaande kantoren

‘’Voedsel productie ín gebouwen is 

duurder dan voedsel productie in het 

open veld of in kassen. (In NL) zal het 

moelijk zijn gezonde verdienmodellen te 

creeeren die uitsluitend gebaseerd zijn 

op de productie van gewassen’’ (Spruijt

et al 2015)



Kassen versus plant factories
Luuk Graamans et al, 2018





Gezond wonen



Park 16hoven

Supermarktloze wijk!



Eva Lanxmeer



Sneek, decentrale sanitatie



Herontwikkeling kantoorpanden

Schieblock, Rotterdam

Zuidpark Amsterdam

Productie en Experience



The Joan, Amsterdam



Van Gelder, Nieuw Reijerwaard, Kraaijeveld

Distributiehub, Groentekas en Experience centre



Carola Schouten 100 jaar WUR

‘’It is said that Wageningen was chosen as the site for this 
university for practical reasons. It was within easy cycling 
distance of sand, clay and peatland. Which was handy for 
the students – mainly farmers’ sons in those days – to 
conduct their field trials. Wageningen was also a sheltered 
sort of place, where they weren’t likely to get into too 
much trouble.’’



Frans van Houten Philips CEO 2015

‘’Food can be grown anywhere now. Who would have 

thought that the poor sandy soils of Brabant can support 

such high yields of vegetables, Westland be aware!’’ 



Riobbe’s little Garden 100 km van Helsinki vandaan!







▪





Transition versus clustering dynamics 



Shared labour and capital market



‘’Open’’ innovatie in Nederland

 Metfarm

 Amstelberry

 Symbicity

 Hortus Transvaal

 Stad+Kas

 Groenfabriek

 Farmcity

 GrownDowntown

 Plantlab

 RAI Amtrium

 De Schilde

 Amstelkwartier Hotel



Business Innovation Accelerator 

▪ Helpen het succes van start-up businesses te verbeteren

▪ Gestructureerde omgeving die ondersteunt

● Peer to peer learning (cohort gebaseerd)

● Mentoring

● Shared services (technische apparatuur, business 
support, juridisch advies)

● Gemeenschappelijke ruimte (mogelijkheid tot 
informele uitwisseling van ervaringen)

● Face to face contact om impliciete en 
complexe kennis over te dragen

▪ Afsluiting met pitch of demo gericht op financiering 
(durfkapitaal maar ook publieke fondsen en corporate 
funds) 
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San Sebastian 
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The New Farm indoor agriculture hub?

Urban Farmers Productie en Experience: Agrifood of Agritech? 



QO Hotel Amstelkwartier

Short stay en recreëren



Certificatie = standaardisatie

Hospitality en duurzaamheid



MARKTHALROTTERDAM Experience



Experience



Gers Vers Markthal Rotterdam 21-03-2017



Experience



Living With The Land Epcot - Walt Disney World

Experience



741 Years of Dutch water management history

Parkeren mag geen 

issue zijn! 



Dervaes family California



Passieve vormen van zonne energie benutten



Ai Pioppi


