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Introductie  
 

Deze module en de bijbehorende educatieve leermiddelen zijn binnen URBAN GREEN TRAIN (Urban green 

education for enterprising Agricultural innovation) een project gefinancierd door de Europese Unie en het 

Italiaanse Nationaal Agentschap voor de ERASMUS + Program. Het doel van Het URBAN GREEN TRAIN 

ERASMUS + project (2014-1-IT02-KA200-003689) is om baanbrekende professioneel georiënteerde 

initiatieven in stedelijke landbouw op basis van kennisuitwisseling en onderlinge samenwerking tussen de 

verschillende actoren aan te moedigen, met betrekking tot de wereldwijde vraag naar stedelijke groene 

innovaties. 
 

Een van de belangrijkste uitkomsten van Urban Green Train (UGT) is een set van modules en leermiddelen 

(IO2), speciaal ontworpen als een nuttig toolbox voor iedereen die op zoek is om direct of indirect actief te 

zijn in de wereld van de stedelijke landbouw. 
 

De set bevat 5 Modules geschikt voor klassikaal en online onderwijs, voor een totale duur van 150 uur. De 

module structuur en de inhoud zijn bepaald op basis van een nauwkeurige analyse van de 

opleidingsbehoeften van de betrokken belangrijke actoren in de stedelijke landbouw, uitgevoerd door de 

projectpartners in het eigen land en geïllustreerd in de publicatie “URBAN AGRICULTURE INITIATIVES 

TOWARD A MINDSET CHANGE”. UGT modules zijn: 

Module 1: Inleiding in stadslandbouw concept en typologie 

Module 2: Gebruik van hulpbronnen vanuit een uitdagingsperspectief 
 

Module 3: Stadslandbouw typologie / productiesystemen en korte voedselketens 

Module 4: Netwerken en bestuur 

Module 5: De wereld van het bedrijfsleven en de stedelijke vraag  

De UGT modules en materialen zijn getest in een internationale pilot cursus aangeboden van augustus 2016 

tot januari 2017 voor een breed scala van deelnemers uit verschillende Europese landen en professionele 

achtergronden. Zowel volledig online als in een gemengde modaliteit v, via de e -Learning platform van de 

Universiteit van Bologna. Met de feedback van de pilot-cursisten, docenten en deskundigen hebben we de 

UGT modules en materialen verbeterd en afgerond en stellen we deze ter beschikking in de huidige gedrukte 

vorm aan instellingen voor hoger onderwijs en andere particuliere en openbare aanbieders van 

volwasseneneducatie met het doel voor het aanbieden van een compleet en gestructureerd opleidingstraject 

aanpakken van alle aspecten om nieuwe manieren van zakendoen in de landbouw relevant. De volledige 

URBAN GREEN TRAIN online cursus is toegankelijk op aanvraag, de registratie moet worden gedaan op 

volgende adres: info@urbangreentrain.eu. 

URBAN GREEN TRAIN project wordt gecoördineerd door de Universiteit van Bologna, Alma Mater Studiorum 

- Department of Agricultural Sciences en ontwikkeld in samenwerking met de volgende partners: 

● Agreenium / Agrocampus Ouest, Parijs, Frankrijk 
● Vegepolys, Angers, Frankrijk 
● South-Westphalia University of Applied Sciences, Department of Agriculture, Soest, Duitsland  
● Hei-tro GmbH, Dortmund, Duitsland 
● Horticity srl, Bologna, Italië 
● STePS srl, Bologna, Italië  

http://www.urbangreentrain.eu/imgs/dwnld/13/IO1_New_UA_initiatives_toward_mindset_change_UGT_pg.pdf
http://www.urbangreentrain.eu/imgs/dwnld/13/IO1_New_UA_initiatives_toward_mindset_change_UGT_pg.pdf
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● Mammut film srl, Bologna, Italië 
● Grow the Planet, Italië 
● RUAF Foundation, Nederland  

 

Meer info op: www.urbangreentrain.eu  

http://www.urbangreentrain.eu/
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Module 4: Netwerken en bestuur 
 

Doelstellingen 
Deze module kijkt naar het belang van het programma en regelgeving, de communicatie met (private en 

publieke) stakeholders, en de bouw van sociale netwerken voor een succesvolle stadslandbouw initiatieven. 

Beleid regelingen en regelgeving kan een beperking voor stadslandbouw initiatieven, maar aan de andere 

kant bieden mogelijkheden voor ondersteuning. Sociale netwerken en communicatie, op hun beurt, zijn de 

sleutel voor het effectief mobiliseren van de middelen en de bouw van de markten voor specifieke producten 

en diensten. De module omvat verschillende ‘governance’ benaderingen en wijst op een aantal praktische 

voorbeelden van het bestuur en netwerken. 

Structuur  
Module 4 inhoud is als volgt georganiseerd: 

• 4.1 Bestuurlijke vraagstukken en netwerken 

• 4.1.1 Inleiding tot bestuur en netwerken 
 

• 4.2 Juridische en beleidskwesties 
• 4.2.1 Wat is beleid? 
• 4.2.2 Beleidsdimensies van stadslandbouw 
• 4.2.3 Beperkende factoren voor de ontwikkeling van stadslandbouw 
• 4.2.4 Beleidsinstrumenten voor stadslandbouw 
• 4.2.5 Voorbeelden van beleid en regelgeving 
• 4.2.6 Beleidsaanbevelingen en acties 
• 4.2.7 Beleid lobbystrategieën 

 

• 4.3 Netwerken en bedrijven - Case COFAMI 
• 4.3.1 Netwerken en bedrijven 
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Leerdoelen  
Hoofddoelstellingen van Module 4 leren zijn de volgende: 

ONDERWERP TIJD LEERDOELSTELLINGEN LEERRESULTATEN 

4.1 Bestuurlijke 
vraagstukken en 

netwerken 

6,5 

Om het belang van governance uit te leggen en 
netwerken voor de succesvolle werking van 
stadslandbouw initiatieven. 
Om verschillende stakeholders private, publieke en het 
maatschappelijk middenveld en hun rol in de stedelijke 
landbouw initiatieven te onderscheiden.  
Om te benadrukken de diverse bestuur afmetingen en 
relevante schaalniveaus van bestuur 

de deelnemers in staat zijn om: 
Identificeer relevante governance en netwerken 
aspecten en schaalniveaus voor stadslandbouw succes 
Analyse concrete voorbeelden van bestuur relaties en de 
rol van de verschillende belanghebbenden 

4.2 Juridische en 
beleidskwesties 

13,5 

tot uitleggen wat zijn relevante juridische en 
beleidsmatige kwesties in verband met stedelijke 
landbouw en definieer voedselbeleid 
om verschillende dimensies relevant beleid en de 
belangrijkste instrumenten van de stedelijke landbouw 
beleid toe te lichten.  
Beleidsaanbevelingen te presenteren aan stedelijke 
landbouw te ondersteunen en te beschrijven de beste 
praktijkvoorbeelden 
om voorbeelden van hoe lobbyactiviteiten kan helpen bij 
het beïnvloeden van beleid en ondersteuning van het 
beleid ongewijzigd te geven. 

De deelnemers zijn in staat om:  
Definieer voedselbeleid en identificeren van de 
belangrijkste relevante dimensies beleid 
Heb je al een overzicht van de verschillende 
beleidsinstrumenten te gebruiken lokaal niveau ter 
ondersteuning van stedelijke landbouw 
Geef wat voorbeelden van stedelijke landbouw beleid en 
het beleid van lobbyactiviteiten 
 

4.3 Netwerken en 
bedrijven - Case 

COFAMI 

5 

om de rol van sociale netwerken en collectieve actie in 
het succes van stadslandbouw initiatievente presenteren 
om voorbeelden van collectieve marketing initiatieven 
en institutionele regelingen tussen staat, markt te geven, 
en het maatschappelijk middenveld   

De deelnemers zijn in staat om:  
Identificeer vormen van collectieve acties en sociale 
netwerken die zich inzetten voor het succes van 
stadslandbouw 
Geef wat voorbeelden van best practices van netwerken  
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Inhoud en materialen 
 

4.1 Bestuurlijke vraagstukken en netwerken 

Inleiding 

De ervaringen van stadslandbouw en de onderliggende modellen zijn zeer verschillend van elkaar, zowel 
wat betreft bedrijfs-, technische als maatschappelijke aspecten. Achter deze diversiteit zijn 
maatschappelijke actoren die deze projecten vormen en die ook worden geleid door zeer verschillende 
waarden, doelstellingen en ambities. 
 
De succesfactoren van stedelijke landbouw ervaringen en modellen zijn gebaseerd op een aantal pijlers, zoals 
menselijke capaciteiten en vaardigheden, de manieren waarop informatie wordt gedeeld, de verschillende 
rollen van de acteurs en op mechanismen die rekening houden met de verwachtingen en wensen van alle 
relevante stakeholders. Dit is belangrijk voor het succes en de impact van de stedelijke landbouw, want 
multifunctionaliteit impliceert dat verschillende categorieën van belanghebbenden moeten worden 
opgenomen voor verschillende functies. 
 
Bestuursmechanismen en netwerkstructuren zijn daarom cruciaal voor het succes van de stedelijke 
landbouw projecten en moeten worden ingevoerd vanaf de vroegste stadia van de stedelijke planning. In dit 
deel zal zich verder ontwikkelen van de kwesties van bestuur en netwerken. 
 

4.1.1 Inleiding tot bestuur en netwerken 
 

Kijk alstublieft naar de diavoorstelling die een introductie geeft over concepten van governance en 
netwerken en hun belang voor de stedelijke landbouw. Het zal ook kijken naar de rol van verschillende 
jurisdicties en bestuursniveaus (lokaal, gemeentelijk, stadsgebied, provinciaal, nationaal) en het belang van 
plattelands-stedelijke koppelingen. Tenslotte behandelt het ook de rol van communicatie tussen 
verschillende actoren / belanghebbenden en biedt tools voor multi-stakeholder benaderingen en 
stakeholder analyse. 
 

 4.1.1 PPT presentatie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.urbangreentrain.eu/imgs/dwnld/20/4.1.1%20PPT%20Presentation.pdf
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Opdracht 4.1.1 (1). Teken de waardeketen van het project dat u bestudeert zoals in dit voorbeeld: 
Als u een projectidee hebt, is een project gestart of een al gecreëerd, neem dit voorbeeld als 
voorbeeld. 
Als u geen idee of specifiek project heeft, stellen wij u voor om uit deze twee zaken te kiezen: 
 

- Case study Rotterzwam : Urban Green Train - UA enterprises - Rotterzwam 

- Case study « Les jardins de l’avenir »: Urban Green Train - UA enterprises - Jardin de l'avenir 
 

 

Opdracht 4.1.1 (2). Identificeer alle stakeholders voor elke link, zoals in dit voorbeeld: 

 

Opdracht 4.1.1 (3). Wat zijn de gevolgen van het project op het grondgebied? 
 
 

http://www.urbangreentrain.eu/en/?id=UA_Enterprises&category=415&product=1741
http://www.urbangreentrain.eu/en/?id=UA_Enterprises&category=415&product=1755
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Opdracht 4.1.1 (4). Wat zijn de 'power games' (invloeden en druk) die rond uw project kunnen 
functioneren? (Schematisch) 
 

 

Opdracht 4.1.1 (5): Wat zijn kritische problemen om rekening te houden met en bewaken van 
dit project? Wat kunnen de elementen zijn die een mislukking voor uw project veroorzaken? 
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4.2 Juridische en beleidskwesties 

Inleiding 

Juridische en beleidsvraagstukken vallen onder dit hoofdstuk. Na het vaststellen van het beleid blijven we 

door te kijken naar de beleidsdimensies en de belangrijkste instrumenten van de stedelijke landbouw. 

Beleidsaanbevelingen voor de stedelijke landbouw worden gepresenteerd, samen met enkele ideeën over 

hoe u kunt lobbyen voor beleidsverandering. 

 

4.2.1 Wat is het beleid? 

Inleiding 

Voordat we de drie beleid dimensies van stadslandbouw in de volgende sub-hoofdstuk in te voeren, is het 
eerst belangrijk om te begrijpen wat we bedoelen met het beleid. Voor het doel van deze cursus, zullen we 
de volgende definitie van levensmiddelen beleid het gebruik van die stedelijke landbouw beleid zijn één type. 
“Een voedselbeleid is elke beslissing, programma of project dat door een overheidsinstelling, bedrijf of 
organisatie die effecten hoe voedsel wordt geproduceerd, verwerkt, gedistribueerd, gekocht, beschermd en 
afgevoerd wordt onderschreven. Voedselbeleid opereert op mondiaal, nationaal, provinciaal, regionaal, 
lokaal en institutioneel niveau. World Trade Organization regelgeving, welzijnsbeleid, landbouwsubsidies en 
de etikettering normen zijn enkele voorbeelden van hoger beleid niveau die van invloed zijn het 
voedselsysteem “(Vancouver Food Policy Council)meer:. 
 
Voorbeelden van voedselbeleid onder 

● Landbouwbeleid 
● Eten beveiligingsbeleid 
● Nutrition beleid 
● Voedselveiligheid en hygiëne beleid 
● etikettering van levensmiddelen beleid 
● internationale handelsbeleid en voedselhulp 
● voedsel inkoopbeleid 

 
Hoewel we kan worden gebruikt om na te denken over voedsel beleid op nationaal en internationaal niveau, 
is het belangrijk om in gedachten te houden dat veel soorten voedsel beleid wordt geformuleerd en in de 
steden uitgevoerd door lokale overheden en / of hun niet-gouvernementele partners. Bovendien is er een 
tendens dat voedsel problemen in toenemende mate worden aangepakt door het beleid van lokale en 
regionale overheden. Dergelijk beleid bestaat uit: 

● Voedselproductie beleid (hoe en waar het voedsel wordt geproduceerd in steden) 
● distributie Eten beleid (beleid waarmee winkels of markten van landbouwers om zich in verschillende 

delen van de stad of die het mogelijk maken voor de mobiele voedsel vending) 
● De verwerking van levensmiddelen beleid (beleid dat kleinschalige voedselverwerkende faciliteiten 

regelen) 
● Toegang tot voedselbeleid (het toelaat gratis of tegen lage kosten maaltijden worden verdeeld in 

bepaalde faciliteiten in de stad) 
● Voedselafval beleid (dat gids hoe organisch afval wordt ingezameld en afgevoerd) 

 
Een andere belangrijke verduidelijking is dat voor het grootste deel onderzoeken we de stedelijke landbouw 
beleid geformuleerd door overheden (openbare orde) en / of door niet-gouvernementele organisaties. We 
zullen niet onderzoek van het beleid geformuleerd door grootschalige bedrijven of zakelijke belangen. Dit 



12 
 

betekent niet dat het beleid van de landbouw vanuit een perspectief van de economische ontwikkeling zal 
worden over het hoofd gezien. Integendeel, het betekent dat wanneer we kijken naar de stedelijke landbouw 
beleid vanuit een economisch perspectief, zullen we ons richten op kleinere schaal interventies en / of beleid 
dat partnerschappen tussen lokale overheden en particuliere belangen die de lokale gemeenschappen ten 
goede te geven. 
Zoals we hebben laten zien, stadslandbouw is een dynamisch concept die input levering, productie, agro-
verwerking, distributie, marketing en verkoop van voedsel afval gaat in en rond stedelijke gebieden. 
Succesvol beleid en programma's rekening moeten houden met de variatie in vormen van stedelijke 
landbouw en aanverwante activiteiten, elk met hun eigen kenmerken en specifieke mogelijkheden en 
beperkingen ten aanzien van de realisatie van de verschillende beleidsdoelstellingen.  
 
Tot slot, verhogen we de vraag, wat maakt een effectief beleid? Een beleid is waarschijnlijk om succesvol te 
zijn als: 

● Het heeft voldoende (gepercipieerde) legitimiteit en publieke steun die vaak voldoende 
betrokkenheid van de mensen die het meest getroffen zijn door het beleid in het ontwerp en de 
implementatie vereist; 

● Het is de bedoeling om situaties aan te pakken die op grote schaal worden gezien als problematisch, 
of ontwikkelingen die op grote schaal worden gezien als wenselijk te vergemakkelijken; 

● Het is gebaseerd op een adequate analyse van de werkelijke problemen en mogelijkheden (zoals 
gedaan in de analyse van de situatie); 

● Het is gebaseerd op een duidelijke visie op de gewenste rol en het functioneren van de stedelijke 
landbouw; 

● Het is goed gedefinieerde doelstellingen, samen met geselecteerde beleidsmaatregelen en 
instrumenten die effectief zijn bij het realiseren van deze doelstellingen, waardoor de productie van 
de verwachte veranderingen binnen de beschikbare middelen zijn; 

● Het is een adequaat institutioneel kader, expertise en bronnen van financiering voor de uitvoering 
en het toezicht op deze maatregelen geïdentificeerd. 

 
Daarom moet een doeltreffend beleid leiden tot: 

● Effectief operationele planning en uitvoering van het beleid maatregelen / instrumenten in de polis 
vermeld; 

● Periodieke evaluatie en aanpassing van het beleid op basis van de ervaringen die zijn opgedaan 
tijdens de uitvoering ervan. 

Lokale overheden hebben de mogelijkheid om verschillende soorten beleidsinstrumenten die kunnen 
worden toegepast te ondersteunen of te regelen stedelijke ontwikkeling landbouw te ontwikkelen. Deze 
omvatten juridische, economische, communicatieve en educatieve, en stedelijke planning en ontwerp 
instrumenten. Urban landbouw beleid kunnen interageren en overlap met andere beleidsgebieden gemaakt 
door stadsbesturen, waardoor meerdere voordelen voor de stedelingen. Elk instrument is gebaseerd op een 
specifieke hypothese over hoe gedrag van actoren in de samenleving kan worden beïnvloed. Deze aspecten 
zullen in de volgende sub-hoofdstuk worden besproken. 
  



13 
 

 

4.2.2 Beleidsdimensies van stadslandbouw 

Inleiding 

De redenen waarom de beleidsmakers maken stedelijke landbouw beleid zijn erg afhankelijk van hun 
doelstellingen, of wat ze willen bereiken. In deze sub-sectie beschrijven we drie belangrijke beleidsterreinen 
dimensies - sociale, economische en ecologische. 

Drie beleidsdimensies van stadslandbouw 

We hebben al gezien dat de aanvaarding van stadslandbouw wordt in vele steden en landen over de hele 
wereld. In de afgelopen jaren, steden zoals Accra (Ghana), Beijing (China), Nairobi (Kenia) en Rosario 
(Argentinië), en landen als Sri Lanka, Brazilië en Sierra Leone zijn begonnen met het ondersteunen van de 
stedelijke landbouw door middel van specifiek beleid. Initiatieven in Europa, Canada en de Verenigde Staten 
nemen ook vorm aan de duurzaamheid van hun urban food systemen kan verhogen. 
 
Beleidsmakers moeten hun voornaamste doelstelling (en) beleid ter ondersteuning van stedelijke landbouw 
te overwegen. Is het om de armoede te verminderen of de beschikbaarheid van voedsel te verhogen? Om 
de gemeenschap cohesie en sociale integratie te bevorderen? Verhoog de gezinsinkomens van de armen? Of 
is het om groene ruimtes en opties te verhogen voor hergebruik van afval? In grote lijnen, drie beleidslijnen 
dimensies van stedelijke landbouw kan worden onderscheiden: 

● Sociale dimensie (voor een inclusieve, gezond en voeding veilige stad) 
● economische dimensie (voor een economisch levensvatbare stad) 
● milieuaspect (voor een ecologisch gezonde stad) 

 

 
Bron: Dubbeling et al ., (2010) 

 
 

Er wordt echter op gewezen dat de drie dimensies elkaar niet uitsluiten, en in de praktijk zullen de meeste 
beleid voor stedelijke landbouw zijn gebaseerd op een mix van de drie dimensies. Het resultaat is een situatie 
waarin verschillende nadruk wordt gegeven aan een bepaalde afmeting op bepaalde locaties en 
bevolkingsgroepen en andere dimensies in andere delen van de stad en andere actoren. 
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Sociale beleidsdimensie 

in het Zuiden, verwijst dit voornamelijk (maar niet uitsluitend) maatregelen te nemen die gericht zijn op het 
ondersteunen van het levensonderhoud vormen van stadslandbouw,dat een deel van de 
overlevingsstrategieën van kwetsbare bevolkingsgroepen vormen en zijn vooral gericht op de productie van 
voedsel en geneeskrachtige planten voor binnenlandse consumptie. Daarnaast is het de bedoeling om de 
kosten van de familie op voedsel en medicijnen te verminderen, en het genereren van kleine contante 
inkomsten uit de verkoop van de overschotten. Deze gezinnen behoefte aan extra inkomsten uit andere 
bronnen dan de landbouw om te overleven. Voorbeelden hiervan zijn huis tuinieren, de gemeenschap 
tuinieren, institutionele tuinen van scholen en ziekenhuizen, en het open veld landbouw op micro schaal met 
lage niveaus van investeringen. Deze systemen hebben belangrijke maatschappelijke effecten, zoals sociale 
inclusie, armoedebestrijding, ontwikkeling van de gemeenschap en HIV-AIDS mitigatie. Een voorbeeld 
hiervan is Cape Town, Zuid-Afrika, waar het land langs de macht gangen of wegbermen zijn verhuurd aan een 
laag inkomen ingezetenen (Baker en de Zeeuw, 2015).  
Daarnaast zijn er steeds meer lokaal overheidsbeleid gericht op het versterken marktgerichte stadslandbouw 
in steden in het Zuiden. Een voorbeeld is het AGRUPAR project in de stad van Quito, Ecuador, die de 
voedselproductie bevordert voor de binnenlandse productie en commercialisering op basis van biologische 
productiemethoden. Het heeft geïmplementeerd 2.500 stadstuinen, terwijl capacitating 16'700 personen, 
waarvan 84% vrouwen. Eigenlijk, het beslaat 24 hectare en produceert meer dan 400'000 kg van 
voedingsproducten voor de stad. De productie wordt gecommercialiseerd hoewel korte keten markten in de 
stad, waarvan 23% door middel van BIOFERIA, openlucht markten op 14 punten in de stad. Alle producten 
worden gecertificeerd als biologisch sinds 2007 onder de groepscertificering. De helft van de productie wordt 
gebruikt voor binnenlandse consumptie, terwijl de andere helft wordt op de markt gebracht. Tuinders die 
betrokken zijn bij marketing op gemiddelde winst $ 55 per maand, maar in 17% omzet te verhogen tot $ 300. 
Inkomen besparing als gevolg van de productie voor het eigen verbruik op gemiddeld wordt gewaardeerd op 
$ 127 per maand. 
 
In het noordelijk halfrond, de sociale dimensie heeft meestal een focus op de ontwikkeling van de 
gemeenschap en integratie. Het verwijst specifiek naar het beleid dat verschillende soorten van stedelijke 
landbouw te gebruiken als voertuigen om direct te bevorderen gemeenschap capaciteit ontwikkeling, sociale 
integratie en participatief bestuur, evenals creëren levendige openbare ontmoetingsplaatsen. Voorbeelden 
hiervan zijn talrijk en omvatten Chicago, Verenigde Staten, waar een land trust werd opgericht om 
braakliggende terreinen voor gemeenschappelijke tuin ontwikkeling en Londen, Verenigd Koninkrijk, waar 
de stedelijke landbouw in de London Development Plan werd gezet te verwerven. Eén van de maatregelen 
was naar de site van de stedelijke landbouw in kwetsbare stadswijken. 
 

 Bekijk de video Plannen voor een duurzame lokale voedselproductie System 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fbTxNkVdM38
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Stakeholder inventarisatie in Cape Town. Foto door Verena Bitzer 

Economische beleidsdimensie 

De economische dimensie beleid verwijst naar stadslandbouw beleid gericht op de markt gerichte vormen 
vanstadslandbouw.Het gaat hierbij om activiteiten die (voornamelijk) door kleinschalige familiale bedrijven 
en een aantal grotere schaal ondernemende bedrijven gerund door private investeerders of 
telersverenigingen. De activiteiten zijn niet alleen relevant voor voedselproductie (bijv geïrrigeerde 
groenteteelt, kraam gevoede melkproductie), maar ook voor niet-voedingsproducten (medicinale en 
aromatische kruiden, bloemen, sierplanten, producten met toegevoegde waarde). Dergelijke commerciële 
bedrijven worden ingebed in een keten van kleine en grote ondernemingen die met ingang levering 
(bijvoorbeeld compost, voeder), verwerking en afzet. 
Economische beleidskwesties die betrekking hebben op de stedelijke landbouw zijn vele. Vaardigheden en 
opleiding voor de werkgelegenheid als zakelijke incubatie en de markt ketenontwikkeling zijn kritieke 
problemen dat veel steden voor het beleid zou moeten hebben. De financiering voor stedelijke landbouw 
programma's en projecten wordt vaak vaak leiden door het beleid.  
De gemeente kan helpen bij kleine en middelgrote ondernemingen die betrokken zijn bij de stedelijke 
landbouw te ontwikkelen met ondersteunend beleid. Zonering van het land bevat veel economisch beleid 
dimensies. Bijvoorbeeld, Dar Es Salaam, Tanzania erkend stadslandbouw als een toegestane landgebruik, 
waardoor de economische situatie van de stedelijke producenten op een positieve manier te veranderen. 

Ecologische beleidsdimensie 

De ecologische beleidsdimensie verwijst naar vormen van stadslandbouw die een rol in milieubeheer spelen. 
Verwijdering van afval is een groot probleem voor de meeste steden. Beleid ter ondersteuning van 
compostering en het hergebruik van organisch afval positief voor de gezondheid van de stad zijn, en kan een 
bijdrage leveren voor de boeren en tuinders te gebruiken. Beleid rond het veilig gebruik van afvalwater 
gebruikt in de stedelijke landbouw zijn een ander voorbeeld van de ecologische dimensie. Ten slotte kan 
stadslandbouw helpen bij het verlenen van diensten geëist door stadsbewoners, zoals de stedelijke 
vergroening en verbetering van het stedelijk klimaat (schaduw, microklimaat, GHG en stof reductie), 
landschapsbeheer (parken, bufferzones, overstromingen of aardbevingen voorkomen of ecologisch 
waardevolle zones die vrij zijn van constructie moet blijven). 
De strijd tegen de klimaatverandering en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen is een nieuw 
beleid grens. Voorbeelden van het beleid omvatten Amman, Jordanië, dat stedelijke landbouw en bosbouw 
in haar plannen aan te passen aan de klimaatverandering en Brighton en Howe, Groot-Brittannië, dat helpt 
bij de financiering van de werking van de gemeenschap compostering (de Zeeuw en Baker, 2015) inbegrepen. 
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 Bekijk de video How and why should food be considered within the climate policies of 
cities? (UN Environment) 

 
 

4.2.3 Beperkende factoren voor de ontwikkeling van stadslandbouw 

Inleiding 

Dit sub-hoofdstuk onderzoekt het beleid en de regelgeving voor de stedelijke landbouw beperken  Gebieden 
behoren onder meer de problemen veroorzaakt door het gebrek aan erkenning geboden aan stedelijke 
landbouw, toegang tot land en aanverwante zaken, milieu en gezondheid, en uiteindelijk verkopen. 
In hoofdstuk 1.1.6, onderzochten we een aantal van de uitdagingen voor de UA. In deze module, richten we 
ons op de beperkingen als gevolg van beleid en regelgeving. 
Laten we beginnen met ons eigen bewustzijn van alle directe stakeholders in de praktijk van de stedelijke 
landbouw. Dit bewustzijn kan worden op basis van wat we tot nu toe in de loop hebben geleerd of van uw 
ervaringen met de stedelijke landbouw. 

Erkenning van stadslandbouw 

Het gebrek aan erkenning van de stedelijke landbouw als beroepsactiviteit is een probleem dat zijn praktijk 
in veel steden in zowel Global Noord- en Zuid-dringt. De afwezigheid van een dergelijke erkenning kan leiden 
tot een algemeen gebrek aan ondersteunend beleid voor stedelijke landbouw. Politici op alle niveaus van de 
overheid, met inbegrip van het lokale niveau, vaak niet de vele functies die stadslandbouw kan uitvoeren 
begrijpen. 
Veel redenen zijn om dit gebrek aan erkenning. Overheden opdracht om te werken aan de landbouw of de 
economische ontwikkeling zijn gewend te werken op een andere schaal dan de meeste UA projecten, en dus 
niet begrijpen van de unieke behoeften van en de mogelijkheden voor UA. Zeer weinig rechtsstelsels over 
afdelingen die zijn gewijd aan de UA. Daarnaast kunnen veel mensen binnen de overheid niet bewust van 
hoeveel verschillende afdelingen worden beïnvloed door de stedelijke landbouw. Overheden werken vaak in 
silo's, zonder het zien van het grote beeld. Intra-departementale communicatie is soms gespannen. 
 
Sociaal-culturele vooroordelen kunnen voortkomen uit een visie op de rol van de stad versus het platteland 
met betrekking tot de productie van levensmiddelen, met het idee dat de moderniteit impliceert esthetiek, 
efficiëntie en hygiëne, met landbouw gezien als een uitsluitend landelijke activiteit. De geïndustrialiseerde 
voedselsysteem heeft geleid tot mensen raken afstand tot de voedselproductie, waardoor veel 
misverstanden. Deze vooroordelen, bewuste of onbewuste, hebben geleid tot de planning praktijken, wet- 
en regelgeving die ofwel geen ondersteuning voor de ontwikkeling van stedelijke landbouw of actief 
hinderen.  
Andere maatschappelijke organisaties zijn vaak niet bewust van de rol die stadslandbouw kan spelen, 
bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel of andere zakelijke dienstverlenende organisaties. Dit kan invloed 
hebben op de stedelijke landbouw op vele manieren, waaronder verzet tegen projecten, niet aan 
stadslandbouw pleit in maatschappelijke organisaties, zoals buurtverenigingen bevatten. 
 
Gebrek aan toegang tot financiële en technische bijstand komt ook te wijten aan een gebrek aan erkenning. 
Subsidies, subsidies, voordelige leningen en marketing ondersteuning zijn beschikbaar voor industriële schaal 
exportgerichte landbouw, maar deze vormen van ondersteuning te omzeilen vaak de stedelijke landbouw. 
Financiering kleinschalige sociaal georiënteerde projecten is sterk afhankelijk van responsieve overheden 
verstrekken van programma's of subsidies. Stichting ondersteuning kan nuttig zijn om een project gestart 
zijn, maar in het beste geval is een onbetrouwbare bron voor financiering op lange termijn als nieuwe 

https://www.youtube.com/watch?v=zoBhghBVGhA
https://www.youtube.com/watch?v=zoBhghBVGhA
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prioriteiten voortdurend ontstaan voor hen. 
De aanwezigheid van de technische bijstand in stedelijke gebieden is vaak klein of onbestaande. Vaak worden 
uitbreiding van diensten gericht op het platteland. Op sommige momenten extensie agentschappen 
misschien niet vertrouwd zijn met teelttechnieken in kleine ruimtes zijn. Bovendien kunnen ingangen 
beschikbaar of dure, zoals mest of compost.  

Land 

De toegang tot land is een politiek probleem met de regels rond wie kan eigen land of beveiligde 
ambtstermijn verschillen op vele plaatsen. In delen van Afrika bezuiden de Sahara, vrouwen zijn niet in staat 
om ambtstermijn vast te houden. De mogelijkheid om een stuk grond te controleren kan ook ijl zijn, zoals 
gehurkt op het land is altijd riskant. Het vermogen van vrouwen om toegang te krijgen tot krediet is ook 
beperkt in sommige landen, waardoor zij de kans om deel te nemen in de landbouw in de manier waarop ze 
dat willen ontkennen. 
Beperkende bestemmingsplan beleid in steden en stedelijke gebieden kunnen de typen stedelijke landbouw 
te beperken. Stad bestemmingsplan regelt welke gebruik is toegestaan op het land in een bepaald gebied, 
vaak categoriseren toepassingen zoals commerciële, residentiële, open / groene ruimte of agrarisch 
landgebruik. Sommige steden kunnen een ruimte gezoneerd commerciële, maar zal niet geschikt voor 
stedelijke landbouw bedrijven (zoals indoor aquaponics faciliteiten). Praktijken en milieu / veiligheidsnormen 
variëren naargelang het land gebruik. Dit geldt zowel voor de open ruimte en gebouwen. 
 
Aan de andere kant, met geen regels voor het landgebruik kunt ook een belemmering zijn als de autoriteiten 
van het ontbreken van uitdrukkelijke toestemming te interpreteren voor een gebruik dat te betekenen dat 
het illegaal is, met de redenering op sommige plaatsen wordt als een bepaalde landgebruik is niet expliciet 
genoemd , dan is het illegaal. Indien er onzekerheid bestaat over de vraag of stadslandbouw activiteiten zijn 
toegestaan, zullen de mensen proberen te anyways werken in de hoop van niet gepakt. Dit kan leiden tot 
onveilige omstandigheden (als geldig voorschriften niet worden toegepast) en onevenredig riskant voor lage 
inkomens telers die onbillijke gevolgen worden geconfronteerd als zij tijd en middelen te investeren in een 
project dat wordt uitgeschakeld, of als ze zijn verdreven uit het land. 
Als goed, veel rechtsgebieden hebben restrictieve beleid rond composteren. In Noord-Amerika, is mid-scale 
compostering vooral beïnvloed door deze. Milieuvoorschriften zijn in de plaats alleen voor grote afval 
recyclers, en zijn niet geschikt voor mid-scale of de gemeenschap operators.  

Milieu en gezondheid  

regels en voorschriften bedoeld om de gezondheid van mens en milieu te beschermen hebben een invloed 
op waar en hoe mensen kunnen groeien. Vorige of gelijktijdig gebruik van de grond (zoals industriële activiteit 
of sproeien van herbiciden) kan hebben geleid tot giftige residuen of andere verontreinigingen, waardoor 
het riskant om te werken op de site of eten het voedsel geproduceerd op. In sommige gebieden, zijn 
overheidsinstellingen produceren richtlijnen waarmee stedelijke telers keuzes maken over waar en of om te 
groeien. Toch kan het een enorm verwarrend gebied voor stedelijke telers. Twee voorbeelden zijn hierboven 
afgebeeld. De uitdaging is om materiaal dat is uitgebreid, maar toch gebruiksvriendelijke ondersteunende 
materialen te produceren. 
Processen om de veiligheid van de groeiende ruimtes en agrarische praktijken (zoals compostering) wordt 
opgebouwd, kan zo ingewikkeld, tijdrovend en duur dat ze zetten potentiële locaties buiten het bereik van 
veel telers zijn. Bijvoorbeeld in sommige jurisdicties, zal bodem testen, water flow-analyse en archeologische 
evaluatie nodig voordat het groeien is toegestaan.  
Beleid rond het houden van vee in de steden gaat vaak met de gezondheid. In het bijzonder de verwijdering 
van de veestapel wordt aangehaald als een probleem samen met het beheer van afvalstoffen. Echter, want 
er zijn lage limieten over hoeveel kippen kan worden gehouden, deze angst is waarschijnlijk overdreven.  
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Verkoop 

Regels zijn zeker nodig om de food industrie te reguleren en zorgen voor veiligheid van de consument. De 
complexiteit van de regelgeving kan fungeren als een afschrikmiddel voor nieuwe bedrijven in het veld. 
Compliance kan ook duur voor sommige bedrijven. Enkele voorbeelden die producenten en verwerkers kan 
worden geconfronteerd zijn: 

● Eten regelgeving 
● Inspecties 
● Grading en etikettering 
● Zakelijke vergunningen en vergunningen 
● milieuwet- en regelgeving 
● Arbeid wet- en regelgeving 
● HACCP (HACCP) 
● Supply Management (zoals quota of verplicht marketing boards) 
● Marketing en certificering (wat je wel en niet kan zeggen over uw product) 

 
de afwezigheid van de lokale inkoop beleid kan ook beperken de ontwikkeling van stedelijke landbouw. Als 
goed, de internationale handel overeenkomsten die een voorkeursbehandeling te kopen beknotten voor 
lokaal voedsel kwetsen ook de sector. Omgekeerd kan jurisdicties een belangrijke economische impuls aan 
de sector te geven. 
 
 

 
 
 

Opdracht 4.2.3. Welke vormen van beleid en regelgeving obstakels denkt u dat de stedelijke 
boeren worden geconfronteerd? 

 
 

4.2.4 Beleidsinstrumenten voor stadslandbouw 

Introductie 

In dit sub-hoofdstuk, onderzoeken we de beleidsinstrumenten die beschikbaar zijn voor het ondersteunen 
van UA zijn. Beleidsinstrumenten verwijzen naar de mechanismen en technieken die de overheid beschikbaar 
heeft bij de uitvoering van beleidsdoelstellingen. We zullen onderzoeken drie in het bijzonder: juridische, 
economische en communicatieve / educatieve. 

Juridische instrumenten 

De logica van juridische instrumenten is dat actoren (zoals burgers, bedrijven of overheidsinstellingen) 
gedwongen kan worden om een bepaald gewenst gedrag door middel van wettelijke normen en regelgeving 
(zoals wetten, statuten, verordeningen, enz.) Goed te keuren en dat het mogelijk te controleren of deze 
actoren zich te houden aan de gegeven regels en normen. Acteurs die niet voldoen aan de regels zal worden 
bestraft. Dit beleidsinstrument is vooral handig in gevallen waarin:  

● het gewenste gedrag niet op een andere manierkan worden gerealiseerd 
● de regels kan eenvoudig worden gecontroleerden te handhaven 

 
Daarnaast juridische instrumenten worden gebruikt in het geval dat de andere instrumenten (economische, 
educatieve en design) vereisen een adequaat juridisch basis. Voorbeelden hiervan zijn steden als Governador 
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Valadares (Brazilië) en Lima (Peru), waar de stedelijke landbouw programma's werden geformaliseerd door 
de wet. 
 
Het gebruik van Juridische instrumenten is Echter Niet zonder Een Aantal Gemeenschappelijke uitdagingen. 
Een toenemend aantal wetten, door-wet- of regelgeving kan leiden tot tegenstrijdigheden (wat is toegestaan 
of gepromoot in een wet of verordening kan worden verboden of beperkt in een ander). Deze situatie doet 
zich vaak in relatie tot stadslandbouw als gevolg van de multi-sectorale en multi-jurisdictionele karakter. Zo 
kan een stad een formeel beleid dat de stedelijke landbouw ondersteunt, terwijl op hetzelfde moment, het 
milieu of de gezondheid regelgeving dezelfde stad nog steeds verbieden of te beperken hebben. 
De mechanismen te dwingen juridische instrumenten zijn vaak zwak als gevolg van de daarmee verband 
houdende kosten of gebrek aan politieke wil, wat leidt tot een laag niveau van controle en bestraffing van 
ongewenst gedrag of tot een ongelijke behandeling van de verschillende actoren. Dit leidt tot een situatie 
waarin activiteiten van sommige acteurs worden gesanctioneerd, terwijl anderen dat niet zijn. Een dergelijke 
situatie (verboden in de wet, maar getolereerd in de praktijk) komt vrij vaak voor, waar de stedelijke 
landbouw in het bijzonder betreft (maar zeker niet uitsluitend) in steden in Sub-Sahara Afrika. 

Economische instrumenten 

De logica achter de toepassing van economische instrumenten is de veronderstelling dat de gemeenschap 
werken een bepaald gewenst gedrag zal aannemen als dit geeft hen een aantal economische winsten (of 
verliezen als ze doorgaan met het ongewenste gedrag). Lokale overheden, kan bijvoorbeeld fiscale prikkels 
of subsidies te verlenen, indien partijen het gewenste gedrag goed te keuren of te heffen speciale belastingen 
voor ongewenst gedrag (vergelijkbaar met een heffing op sigaretten of alcohol). Dergelijke economische 
instrumenten moeten ook een wettelijke basis, maar het essentiële element is niet de wet zelf, maar de 
economische prikkel of het verlies dat aanmoedigt (of geacht wordt te stimuleren) een bepaald gedrag. 
Verschillende gemeenten verlenen belastingvrijstellingen van eigenaren die arme stedelijke boeren gebruik 
van leegstaande eigen grond laten landen. Bijvoorbeeld, de gemeente Governador Valadares (Brazilië) 
vrijstelt particuliere eigenaren van de belasting progressief accommodatie als hun land productief gebruik 
worden gezet. Andere steden hebben de tarieven verlaagd voor irrigatiewater of er stimulansen voor 
compostering en hergebruik van huishoudelijk afval. Economische steun kan ook worden gegeven via de 
levering van irrigatiewater, gereedschappen, zaden en compost stedelijke boeren. 
 
Een voorbeeld van een juridisch instrument gebruikt om stadslandbouw zich in 2014 verder bij California 
stedelijke stimulans landbouw zone ingesteld. Het uitgangspunt is dat de eigenaren van onroerend goed op 
het moment niet in gebruik zal een belastingvermindering krijgen als zij het land om de landbouwproductie 
te plegen voor een periode van niet minder dan vijf jaar. 
Dit beleidsinstrument is met name handig in gevallen waarin: 

● De economische prikkel is gemakkelijk herkenbaar en groot genoeg om een effecthebben 
● De economische stimulans is direct gerelateerd aan het gewenste gedrag 

 
problemen met betrekking tot de toepassing van dit instrumentonder meer het feit dat de kosten van het 
beleid maatregel kan niet worden gecontroleerd en kunnen onhaalbaar worden wanneer veel actoren er 
gebruik van maken. Als goed, heffingen en subsidies kan de sociale ongelijkheid (of vermeende oneerlijkheid) 
te verbeteren als er geen manier is om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare groepen van een 
gemeenschap zijn degenen die in de eerste plaats profiteren van de economische stimulans. Verwacht wordt 
dan ook dat controverses ontstaan rond economische prikkels. 
In Vancouver, Canada, vooraanstaande private ontwikkelaars gaf een gratis drie jaar verhuurd aan een 
gemeenschap landbouw project genaamd ENIGE voedsel om een half-acre perceel grond gelegen in de meest 
achtergestelde buurt van Vancouver, de Downtown Eastside boerderij. 
In ruil daarvoor, de ontwikkelaar onroerende voorheffing beoordeling op de site in kwestie werd 
teruggebracht van ongeveer $ 50.000 per jaar (als een commercieel vastgoed), tot $ 15.000 per jaar (als een 
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agrarisch onroerend goed). De voordelen voor de gemeenschap zijn duidelijk: mogelijkheden om voedsel te 
verbouwen, in combinatie met het opbouwen van vaardigheden programma's voor de boeren die zijn 
meestal een laag inkomen. Niettemin heeft de eigenschap belastingvermindering in dit geval, en andere 
soortgelijke sites in Vancouver een bron van onenigheid en controverse. In dit geval, in feite vraagtekens bij 
de motieven van de ontwikkelaars die de site verhuurd “gratis” aan het project. 

Communicatieve / educatieve instrumenten 

De veronderstelling achter het gebruik van communicatieve / educatieve instrumenten is dat mensen een 
bepaald gewenst gedrag zal aannemen als ze goed worden geïnformeerd over de positieve effecten van het 
gewenste gedrag, evenals de negatieve effecten van het ongewenste gedrag. Informatie, kan het onderwijs 
en overtuiging tools omvatten media programma's, sociale media, uitbreiding bezoeken, cursussen, 
brochures en websites. Deze instrumenten worden toegepast om mensen het belang van de gewenste 
verandering te begrijpen en om hen te helpen bij het veranderingsproces. Bekende voorbeelden zijn onder 
andere mediacampagnes te onthouden van roken of om het gebruik van condooms ter bestrijding van HIV / 
AIDS te promoten. In de wereld van de UA, de website Kickstarter en dergelijke andere websites worden 
steeds een populaire tool om fondsen te werven voor projecten. 
 
UA gerelateerde, kan een gemeente technische opleiding aan de stedelijke boeren, of zorgen voor 
voorlichting over gezonde voeding, voedsel het groeien en voedselbereiding aan schoolkinderen. 
Communicatieve / educatieve instrumenten worden vaak gebruikt als een complementaire aanpak van 
andere beleidsinstrumenten, omdat het ontbreken van een adequate communicatie en educatie strategie 
sterk de effectiviteit van de andere beleidsinstrumenten kan verminderen. In dit verband moet het belang 
van het ontwerpen en implementeren van een strategie om de gemeentelijke stedenbouwkundige beleid 
van de landbouw en beleidsinstrumenten communiceren met de doelgroep ook worden benadrukt. 

Stedenbouw instrumenten 

De logica achter stedenbouwkundige instrumenten is dat spelers een bepaald gewenst gedrag zal aannemen 
als hun fysieke omgeving is ontworpen op een zodanige wijze dat ze gemakkelijker wordt gevraagd om op 
een bepaalde manier te handelen. Bijvoorbeeld, als de openbare vuilnisbakken zijn overal verkrijgbaar, in het 
algemeen zullen de mensen minder afval te gooien op straat. Voorbeelden in verband met stedelijke 
landbouw omvatten bestemmingsplan (afgezien en bescherming van bepaalde gebieden van de stad voor de 
landbouw); combineren of scheiden van bepaalde vormen van grondgebruik, afhankelijk van de mate van 
conflict of synergie; opneming van ruimte voor thuis of community tuinieren in projecten voor sociale 
woningbouw, etc. Verschillende steden hebben opgenomen aangewezen voor stedelijke landbouw in hun 
stedelijke bestemmingsplan, huisvesting of in sloppenwijk upgrading projecten land. Zowel in Canada, zijn 
richtlijnen voor stadslandbouw ontwerp wordt gemaakt. Het eerste voorbeeld was landbouwrichtsnoeren 
Urban Vancouver voor de privé-sfeer. 
  

https://www.kickstarter.com/projects/search?term=urban+gardening
http://vancouver.ca/files/cov/urban-agriculture-guidelines.pdf
http://vancouver.ca/files/cov/urban-agriculture-guidelines.pdf
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4.2.5 Voorbeelden van beleid en regelgeving 

Inleiding 

De regeringen van steden zijn in staat om de status en de praktijk van de stedelijke landbouw te bevorderen. 

In dit hoofdstuk worden enkele acties met betrekking tot beleid en regelgeving onderzocht. Het Milieupact 

voor het Stedelijk Voedselbeleid van Milaan zal als kader worden gebruikt. 

Regeringen kunnen veel verschillende acties ondernemen die de stedelijke landbouw beïnvloeden. 

Voorbeelden zijn wetten, richtlijnen, zonering, regelgeving en gezondheidsnormen om maar een paar te 

noemen. Deze acties kunnen zowel ondersteunend als restrictief zijn. In deze sectie worden enkele 

voorbeelden van beleidsacties aangeboden. Als een kader gebruiken we het Stedelijk Voedselbeleid van 

Milaan (MUFPP). 

De MUFPP is op 15 oktober 2015 (World Food Day) ondertekend door meer dan 100 burgemeesters uit 

steden over de hele wereld en tegen januari 2017 is het ondertekend door 130 steden (Milaan 

voedselbeleid). De tekst van het pact, dat is gebaseerd op ervaringen van deelnemende steden en 

samengesteld door een team van deskundigen op het gebied van stedelijk voedselbeleid (inclusief de 

Stichting RUAF), is uitgegroeid tot een verwijzing naar mogelijke beleidsmaatregelen die steden op dit gebied 

kunnen nemen . Het document maakt aanbevelingen in zes thematische clusters: 

• zorgen voor een effectieve omgeving voor effectieve actie (governance) 

• duurzame diëten en voeding 

• sociaal en economisch eigen vermogen 

• voedselproductie 

• voedselvoorziening en distributie 

• voedsel verspilling 

Deze actiegebieden worden kort besproken, met enkele voorbeelden om de mogelijkheden te illustreren. 

Alle voorbeelden zijn van Forster et al. (2015). Dit boek geeft documenten veel korte casestudies van steden 

met goede praktijken met betrekking tot voedsel. Studenten worden aangemoedigd om deze bron 

nauwlettend te bekijken. 

 

 Bekijk de video Summit Tweede Mayors': Milaan Urban Food Policy Pact (FAO) 

 

http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
http://www.ruaf.org/sites/default/files/MUFPP_SelectedGoodPracticesfromCities.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jy7NDNDvqJI
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Werkgroep in Milaan. Foto door Andrea Calori 

 
 

Zorgen voor een effectieve omgeving voor effectieve actie (governance) 
Veel acties kunnen worden genomen die een effectieve omgeving bieden voor een beleid dat wordt 
gecreëerd. Het faciliteren van samenwerking over stadsbureaus en -afdelingen is van groot belang omdat de 
stedelijke landbouw de mandaten van meerdere afdelingen en agentschappen raakt. De oprichting van 
interdepartementale commissies is één actie die kan worden genomen. 
 
Het vergroten van de participatie van belanghebbenden is belangrijk als stadsvoedselsystemen vlot 
functioneren. De beleidsformulering en actieplanning van meerdere belanghebbenden is een zeer effectieve 
manier om deelname en dataverzameling op stedelijke landbouw te waarborgen. Een andere gerelateerde 
actie is de oprichting van voedselbeleidsraden. Deze multi-stakeholder organen vormen een uitstekend 
forum waar beleidsmaatregelen nodig zijn om het lokale voedingssysteem te verbeteren en de stedelijke 
landbouw te schalen. 
 
De laatste aanbeveling in dit subafdeling is het ontwikkelen van een strategie voor de vermindering van de 
risico's voor de risico's om de veerkracht van het stedelijk voedsel systeem te verbeteren. 
Rampvoorbereidingsstrategieën moeten de toekomstige voedselvoorziening overwegen in het licht van 
uitdagingen zoals klimaatverandering. De stedelijke landbouwgemeenschap moet volledig betrokken zijn bij 
deze discussie. 
 
Gemeentelijk Voedselbeleid en Voedselbeleidsraad Gent 
Het voedselbeleid Gent en Garde van Gent, België is in 2013 gelanceerd met het doel om de milieueffecten 
van voedselproductie te verminderen, te verwerken, te transporteren en om afvalvermindering te 
bevorderen. Om het beleid te begeleiden is een voedselbeleidsraad opgericht, samengesteld uit 
verschillende belanghebbenden in het voedingssysteem, waaronder mensen die werken in de landbouw, 
non-profitorganisaties, retail, horeca en academici. Binnen de overheid is een interne werkgroep opgezet om 
ervoor te zorgen dat communicatie en samenwerking tussen verschillende afdelingen plaatsvinden. 
 
New York City - voedingsnormen en inkoop gezonde voeding 
Evidence-based standaarden werden ontwikkeld in New York, Verenigde Staten om de hoeveelheid transvet, 
natrium en suiker te regelen in de maaltijden geserveerd door instellingen en organisaties van het 
stadsbestuur. Beleid rond inkoop heeft een impuls gegeven aan de landbouw in de staat New York gegeven. 
Raad een wetsvoorstel aan te moedigen instanties om lokaal voedsel te kopen in 2012. Het wetsvoorstel 
maakt het mogelijk kopers een prijs voorkeur van maximaal 10% in hun aankoopbeslissingen. Dit betekent 
dat lokaal kan worden gekocht als het binnen 10% van de beste prijs beschikbaar is. Deze maatregelen 
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kunnen worden beschouwd als een effectieve maatregel om de beleidsmaatregelen op verschillende 
gebieden (gezondheid, voeding, economische ontwikkeling) te integreren. 

Duurzame diëten en voeding 

De bevordering van duurzame diëten verwijst naar voedsel dat gezond, veilig, cultureel passende, 
milieuvriendelijk en rechten gebaseerd. Types van beleidsmaatregelen kan de oprichting van voedsel 
strategieën, of fiscale maatregelen om het verbruik van te ontmoedigen, bijvoorbeeld, junk food te nemen. 
Richtlijnen kunnen helpen de consument over te beslissen welk voedsel ze optimaal te eten zou moeten zijn. 
Normen, voorschriften, en de etikettering zijn andere beleidsinstrumenten die gebruikt kunnen worden in 
pleiten voor duurzame voeding en voedingswaarde eten. Om de mensen op deze kwesties op te voeden, 
kunnen kanalen, zoals de openbare dienst commercials en voorlichtingscampagnes effectief te bewijzen. 
 
Shanghai - voedsel traceren van informatie management systeem 
In 2015, de stad van Shanghai, China creëerde de Shanghai verordening Programma Food Safety Information 
Tracing Management. Dit houdt verzamelen van gegevens van fabrikanten en distributeurs in negen grote 
categorieën levensmiddelen, waaronder granen, vlees, gevogelte, fruit, groenten, schelpdieren, sojabonen 
en zuivelproducten. Sancties worden toegepast op de bedrijven die niet voldoen. Gehoopt wordt dat met 
het gebruik van smart phones, de consument in staat zal zijn om snel te ontdekken waar het voedsel 
afkomstig zijn. 
Shanghai heeft ook een voedselveiligheid kredietsysteem voor restaurants en voedingswinkels. Op het 
internet, kan de consument uit te vinden hoe het bedrijf doet met betrekking tot de richtlijnen voor de 
gezondheid. Een schaal van vlakken (smileygezicht voor een hoog veiligheidsniveau, laag risico, huilen 
gezichtsmasker voor lage veiligheid hoog risico) wordt gebruikt. 
 
Milaan - collectieve catering in scholen en openbare diensten 
Milano Eten en Drinken is een stad in handen van bedrijven die zich voorbereidt en verspreidt 80.000 
maaltijden per dag aan scholen, kinderdagverblijven, rusthuizen en een “tafeltje-dek” service. De nadruk ligt 
echter op het leveren van kinderen met voedzame maaltijden. Onderwijs wordt ook aangeboden aan 
kinderen op kwesties zoals duurzaamheid, afvalpreventie en sociaal-culturele integratie. Voor de preventie 
van afval, werd het programma “Ik wil niet te verspillen” gecreëerd. 
 

Optioneel materiaal: voor meer informatie kunt u lezen Milan leidt de strijd tegen 
voedselverspilling - met lelijke fruit en een Michelin-ster gaarkeukens (The Guardian, oktober 
2016). 
 

Sociale en economische gelijkheid 

Het MUFPP bevat veel praktische en ambitieuze aanbevelingen over beleid met betrekking tot sociaal en 
economisch eigen vermogen. Ondersteunende netwerken (bijv. Gemeenschapstuinen) zijn een uitstekende 
manier om de voetsporen in het voedingssysteem te betrekken, sociale inclusie teweegbrengen en voedsel 
voor mensen in nood te bieden. Schoolvoedersystemen kunnen op een manier worden gestructureerd om 
de aankoop van lokaal en regionaal voedsel, dat duurzaam geproduceerd wordt, te bevorderen. Avenues 
kunnen worden gecreëerd om mensen in nood te voorzien die toegang hebben tot voedsel met behulp van 
voedselbanken en gemeenschaps-keukens. 
 
Belo Horizonte - People's Restaurants 
Het programma “Popular Restaurants” vormt een belangrijke strategie in het kader van de Nutrition and 
Food veiligheidsbeleid van de gemeente Belo Horizonte in Brazilië. Momenteel zijn er vier restaurants in een 
laag inkomen delen van de stad, waar 3 miljoen maaltijden per jaar. De maaltijden worden gesubsidieerd en 
dus veel goedkoper dan de maaltijden in andere restaurants. De mensen in het programma “Bolsa Família” 

https://www.theguardian.com/cities/2016/oct/16/milan-fight-against-food-waste-ugly-fruit-grassroots-world-food-day
https://www.theguardian.com/cities/2016/oct/16/milan-fight-against-food-waste-ugly-fruit-grassroots-world-food-day
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(Familie Basket) krijgen een korting van 50% op de prijzen voor maaltijden. De maaltijden zijn gratis voor 
geregistreerde daklozen. De maaltijden worden afkomstig van lokale boeren, die een impuls aan de peri-
urbane voedselproductie geeft. 
 

 Bekijk de video Future Policy Award (lange versie): Belo Horizonte  

 
Gent - De Site: Urban tuinen bevorderen van de sociale billijkheid 
wordt gerund door een non-profit en gefinancierd door de Stad Gent, “De Site” werd gelanceerd als een 
tijdelijk project in een van de armste gebieden in het centrum van Gent. Meer dan 3.000 m² voormalig 
industrieel gebied is veranderd in twee akkers. Omwonenden kunnen plots huren om voedsel te produceren, 
betalen met een lokale alternatieve valuta. Anders worden groenten geoogst en verkocht aan een sociale 
supermarkt, waar mensen op pay laag inkomen gereduceerde prijzen. Sommige eten is naar een restaurant 
dat een sociale prijs gebruikt, ontworpen om het voedsel betaalbaar voor mensen met een laag inkomen te 
maken 
 

 Bekijk de video Voedsel Smart Cities Voices Gent (Food Policy Milano) 

 

Voedselproductie 

Seven aanbevelingen worden gedaan in dit deel van het pact. Integratie van de voedselproductie en 
verwerking tot veerkracht plannen stad is een suggestie. Met behulp van een ecosysteembenadering van het 
gebruik van ruimtelijke ordening is een ander belangrijk beleid dat de voedselproductie kan invloed hebben 
op een positieve manier. Programma's die financiële bijstand en technische opleiding kunnen worden 
ontwikkeld om de sector te helpen. Beleid kan worden gemaakt op inputs, zoals compost en het gebruik van 
grijswater op een veilige manier. Beleid in te korten supply chains zijn een andere aanpak, die stedelijke en 
peri-urbane landbouw zou aanmoedigen. 
 
Quito - Participatory Urban Agriculture Program 
De Participatory Urban landbouw programma (AGRUPAR) wordt geleid door de Metropolitan agentschap 
voor economische promotie CONQUITO van de stad van Quito, Ecuador. Het programma is 2.500 tuinen 
geopend en beslaat ongeveer 24 hectare sinds 2002. De jaarlijkse productie wordt geschat op 400'000 kilo 
zijn. Beleidsdoelen zijn het verminderen van de voedselonzekerheid, verbetering van het inkomen, het 
scheppen van werkgelegenheid en het verstrekken van gezonde voeding voor mensen. De helft van de 
productie wordt verkocht tegen lokale boerenmarkten, het verstrekken van inkomen voor de telers. 
 

Optioneel materiaal: voor meer informatie kunt u lezen Quito, Ecuador: Een Metropolitan 
Agriculture Programma voor de bevordering van geïntegreerde territoriale Planning (pagina 58-
71)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=YNU-aRu45Gs
https://www.youtube.com/watch?v=NdsossBvv-4
http://www.ruaf.org/publications/city-region-food-systems-and-food-waste-management-2016
http://www.ruaf.org/publications/city-region-food-systems-and-food-waste-management-2016
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Gezin zich aan “goed eten” - wat betekent dat zij ten minste 50% te investeren van hun budget in “ verantwoord consumeren”op een manier die een 

bijdrage leveren aan agro-ecologie. Foto door Stephen Sherwood 
 
 

Chicago - Groeiende stadsboerderijen 
Chicago, Verenigde Staten is een leider in de ontwikkeling van het beleid dat het profiel en het belang van 
stedelijke landbouw heeft verhoogd geweest. Zoning wijzigingen in 2011 resulteerde in het maken van 
stedelijke boerderijen en gemeenschappelijke tuinen toegestaan land gebruikt in verschillende zones in de 
stad. Richtlijnen over hoe groot deze ondernemingen of non-for-profit initiatieven kunnen worden waren 
ook aanwezig. 
Het recept voor gezonde Places and Green Gezonde Wijk plattegrond van 2013 maakt het verband tussen 
voeding en overgewicht. De aanbevelingen zijn positief voor stadslandbouw. 

Levering en distributie van levensmiddelen 

Hoewel niet een beleid, een voedsel stroomt kaart kan belangrijke informatie te verstrekken aan 
beleidsmakers over de toegang van voedsel en de infrastructuur die nodig is voor voedsel voorziening. Eten 
wetgeving en richtlijnen veiligheid kan worden gecreëerd om de voedselveiligheid voor de consument 
garanderen. Openbare orde en aankoopprogramma's ter ondersteuning van boerenmarkten kunt direct 
invloed uitoefenen op stedelijke en peri-urbane landbouw. Het wegwerken van belemmeringen voor de 
toegang tot de markt voor kleinschalige producenten wordt ook aanbevolen door het pact. 
 
Barcelona - moderne markten 
Het Barcelona Institute of Markets had tal van overdekte markten gerenoveerd in de stad. De economische 
impact is aanzienlijk geweest. De markten hebben een omzet van € 1.000 miljoen per jaar en in dienst 7.500 
mensen. Naast de mogelijkheid om te kopen veilig en lokale gerechten, deze markten te helpen klanten om 
hun voedingsgewoonten te verbeteren door de aanschaf van gezond voedsel. De sociale welzijn van de stad 
is ook verbeterd door de markten. 
 
Lyon - eerlijk en duurzaam label stad 
Den Lyon Fair en duurzame stad label werd opgericht in 2010 om duurzame consumptie te bevorderen. De 
foodsector is sterk betrokken in deelname aan het programma. Netwerken tussen bedrijven met behulp van 
het label is een van de voordelen van het programma. Het is een initiatief van de publiek-private sector. 

Voedselverspilling voorkomen, verminderen en het beheer 

brengen en begeleiden van voedsel verlies en vermindering van afval is nodig om te zien waar veranderingen 
kunnen worden aangebracht. Openbare dienst campagnes kunnen worden gebruikt om het bewustzijn van 
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het publiek om deze problemen op te heffen. Sommige verspilling treedt op vanwege de manier waarop 
normen worden geschreven, bijvoorbeeld, vervaldata van producten. Dit is een gebied waar de wijziging van 
het beleid kan bijdragen tot het aanpakken van het probleem van voedselverspilling. Beleidsmaatregelen die 
het mogelijk maken en ondersteunen van de herverdeling van voedsel kan ook worden beschouwd door de 
steden. 
 
Paris - voedsel herstel en herverdeling 
De Franse Nationale Pact om te vechten tegen Afval van het Voedsel is bedoeld om voedselverspilling met 
50% in 2025. Dit publiek, is privé, initiatief maatschappelijk middenveld de nadruk te leggen op het herstel 
van gezonde voeding, die vervolgens wordt herverdeeld. De stad Parijs voert bewustmakingscampagnes, 
samen met het ondersteunen van community-based projecten die reductie en herverdeling van afval gaat. 
Een groep maatschappelijk middenveld “La tente des glaneurs” (Gleaners' tent) is betrokken bij het 
certificeren verzameld voedsel als veilig is voordat de herverdeling van het aan mensen in nood. 
 

Optioneel materiaal: voor meer informatie kunt u lezen van de Franse wet verbiedt 
voedselverspilling door supermarkten (The Guardian, februari 2016) 

 
Curitiba - de voedselveiligheid en de toegang tot programma 
Cambio Verde (Green Change) programma bestaat sinds 1991. Het uitgangspunt is simpel - voor elke 5 kilo 
recycleerbaar materiaal, wordt een kilo voedsel uitgewisseld. Dit is drastisch bezuinigen op afval, terwijl het 
verbeteren van de voedingswaarde normen van de mensen met lage inkomens. Surplus voedsel uit het 
gebied boerderijen zijn de bron van veel van dit voedsel.  
 

 

4.2.6 Beleidsaanbevelingen en acties 

Inleiding 

Hier zullen we verschillende aanbevelingen en acties voorstellen die zijn voorgesteld om verdere stedelijke 

landbouw en gezonde stadsregio's te stimuleren. In de eerste plaats zullen we een aantal van de 

aanbevelingen van het SUPURBFOOD-project onderzoeken, die duurzame modi voor stedelijke en peri-

urbane voedselvoorziening onderzocht, met speciale nadruk op voedselafval, verkorting van voedselketens 

en bescherming van land. Hoe ze elkaar overlappen en samenvallen met de aanbevelingen die door het 

Milieubeleid van het Milieuproces zijn gemaakt, zullen hier ook worden besproken. Dan veranderen onze 

focus naar enkele aanbevelingen over de stedelijke landbouw die onlangs in New York, de VS en Toronto, 

Canada is gemaakt. 

 Bekijk de video Verbeterde landelijke stedelijke verbanden: Opbouwen van een 
duurzame voedselsystemen (FAO)  
 

SUPURBFOOD aanbevelingen 

Veel verschillende organen en organisaties hebben belangrijke beleidsaanbevelingen voorgesteld die 
toekomstige bloeiende stadstreekvoedselsystemen zullen voortzetten, samen met de praktijk en het 
bedrijfsleven van de stedelijke en peri-urbane landbouw. In 2015, in het kader van het EU-gefinancierde 
onderzoeksproject SUPURBFOOD over duurzame vormen van stedelijke en peri-urbane voedselvoorziening 
(http://www.supurbfood.eu/), stelde de RUAF-stichting een beleidsnota samen met diverse relevante 

https://www.theguardian.com/world/2016/feb/04/french-law-forbids-food-waste-by-supermarkets
https://www.theguardian.com/world/2016/feb/04/french-law-forbids-food-waste-by-supermarkets
https://www.youtube.com/watch?v=DJgMzxUTx2U
https://www.youtube.com/watch?v=DJgMzxUTx2U
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aanbevelingen. Het document heeft aanbevelingen gedaan op de volgende gebieden, met een hoog niveau 
van koppeling: 

 Voedselketens verkorten 

 Bescherming van grond voor stedelijke en peri-urbane landbouw 

 Vermindering van voedselafval 

 Optimaliseren van resterende (voedsel) afvalstromen 

 Synergieën creëren 

 Organisatiestructuren aanpassen 
 
Verkorting voedselketens 
Onlangs hebben veel beleidskundigen zich geconcentreerd op het kweken van voedselkettingen om het 
milieu te verbeteren en het voedingssysteem duurzamer te maken. MUFPP stelt een doel in: 
 

25. Ondersteuning van korte voedselketens, producentenorganisaties, netwerken en platforms van 
producenten naar consumenten en andere marktsystemen die de sociale en economische 
infrastructuur van stedelijk voedingssysteem integreren die stedelijke en landelijke gebieden 
verbinden. Dit zou kunnen leiden tot maatschappelijke initiatieven en initiatieven van sociale en 
solidariteitseconomie en alternatieve marktsystemen (MILANSE URBAN FOOD POLICY PACT). 

 
Het verkorten van voedselketens is een beleid dat een positieve invloed heeft op de stedelijke landbouw en 
economische ontwikkeling. Het impliceert dat er meer lokaal geproduceerd voedsel beschikbaar zal zijn met 
de mogelijkheid om sterker relaties tussen producenten en consumenten te creëren. 
Stadse overheden kunnen de levensvatbare boerenmarkten vergemakkelijken door beleidsmaatregelen te 
creëren en middelen beschikbaar te stellen (zoals het toelaten van markten op openbare terreinen). Een 
voorbeeld hiervan is het Greenmarket programma in New York. Het heeft de doelen om de productie in peri-
urbane gebieden in de regio te stimuleren, terwijl consumenten toegang krijgen tot vers, lokaal eten. 
Beleid dat het regionale transport bevordert, vergroot de capaciteit van stedelijke telers en 
voedingsproducenten om de broninputs te krijgen, toegang te krijgen tot arbeid en producten te 
distribueren. Bovendien kan het realistische beleid rond andere belangrijke infrastructuur, zoals abattoirs en 
verwerkingsfaciliteiten, helpen bij de lokale voedselvoorziening. 
 

Land beschermen van voor stedelijke en peri-urbane landbouw 
Toegang tot land en beveiliging van de dienstverlening zijn kwesties die van cruciaal belang zijn voor de 
landbouwsector. Het land rondom steden heeft veel plaatsen gezonde en productieve grond. Land om te 
groeien is een niet-hernieuwbare bron. 
Zoning moet worden gebruikt om landbouwgrond te beschermen tegen stedelijke uitbreiding. Even 
belangrijk is ervoor te zorgen dat de infrastructuur bestaat om de grondbasis aan te vullen. Binnen steden 
bestaat er veel geluidsbeleid om ervoor te zorgen dat het land beschikbaar is voor de landbouw. Subsidies 
worden verstrekt door de stad Gent om ervoor te zorgen dat tuinders zijn gekoppeld aan tijdelijk beschikbaar 
land. De stadsregering van Toronto, Canada subsidieert de kosten die betrokken zijn bij het starten van een 
gemeenschappelijke tuin op parkland. 
De MUFPP bevat ook aanbevelingen die betrekking hebben op het landbeleid zoals het betrekking heeft op 
de landbouw: 
 

22. Toepassing van een ecosysteemaanpak om holistische en geïntegreerde grondgebruiksplanning 
en -beheer in samenwerking met zowel stedelijke als landelijke autoriteiten en andere natuurlijke 
hulpbronnen te begeleiden door landschapseigenschappen te combineren, bijvoorbeeld met 
risicobeperkende strategieën om kansen voor agroecologische productie te verbeteren, behoud van 
Biodiversiteit en landbouwgrond, aanpassing van klimaatverandering, toerisme, vrije tijd en andere 
ecosysteemdiensten. 

http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2016/06/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-EN.pdf
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23. Beveiliging en toegang tot beveiligde toegang en duurzaamheid beschermen en mogelijk maken 
voor duurzame voedselproductie in stedelijke en peri-urbane gebieden, met inbegrip van land voor 
gemeentelijke tuinders en kleine producenten, bijvoorbeeld door landbanken of 
gemeenschapslanden trusts; Toegang bieden tot gemeentelijk terrein voor de lokale 
landbouwproductie en bevorderen integratie met landgebruik en stadsontwikkelingsplannen en -
programma's. 

 
Twee andere aanbevelingen gaan tangentiaal met de vraag: 

5. Ontwikkeling of verbetering van multisectorale informatiesystemen voor beleidsontwikkeling en 

verantwoording door de beschikbaarheid, kwaliteit, hoeveelheid, dekking en het beheer van 

gegevens uit te wisselen en uitwisseling van data in verband met stedelijke voedingssystemen, 

inclusief zowel formele gegevensverzameling als door de maatschappelijke samenleving 

gegenereerde gegevens en andere partners. 

20. Bevorderen en versterken van stedelijke en peri-urbane voedselproductie en -verwerking op 

basis van duurzame benaderingen en integreer de stedelijke en peri-urbane landbouw in stedelijke 

veerkrachtplannen. 

 
Verminderen van voedselverspilling 
De FAO schat dat een derde van al het voedsel voor menselijke consumptie wordt verloren of verspild per 
jaar, over de gehele voedselketen: agrarische productie, verwerking na de oogst, verwerking, distributie, en 
op basis van het verbruik (FAO 2011 )(Foodverlies and FoodWaste). 
De Milan Urban Food Policy Pact geïdentificeerd afval als een actie gebied. Aanbevolen acties voor 
gemeenten zijn onder meer: 
 

34. Bijeenroepen voedselsysteem acteurs om te controleren of de levensmiddelen veroorzaakt en 
afvalreductie in alle stadia van de stadsregio voedselvoorzieningsketen, (met inbegrip van de productie, 
verwerking, verpakking, veilig voedsel voorbereiding, presentatie en behandeling, hergebruik en 
recycling) en zorgen voor holistische planning en ontwerp, transparantie, verantwoording en 
integratiebeleid.  
35. Bewustmaking van voedsel verlies en afval door middel van gerichte evenementen en campagnes; 
identificeren focal points, zoals onderwijsinstellingen, maatschappelijke markten, bedrijf winkels en 
andere solidaire of circulaire economie initiatieven.  
36. Samenwerken met de private sector, samen met onderzoek, educatieve en maatschappelijke 
organisaties te ontwikkelen en beoordelen, in voorkomend geval, gemeentelijk beleid en regelgeving 
(bijvoorbeeld processen, cosmetica en de indeling normen, vervaldata, etc.) om afval te voorkomen of 
te veilig te herstellen voedings- en verpakkingsindustrie met behulp van een “food use-niet-afval” 
hiërarchie.  
37. food Save door het vergemakkelijken van het herstel en herverdeling voor menselijke consumptie 
van veilig en voedzaam voedsel, indien van toepassing, die het risico lopen dat ze verloren gaan 
weggegooid of verspild van de productie, productie, detailhandel, horeca, groothandel en horeca. 
 

Anderen hebben ook gewogen op de kwestie van het verminderen van voedselverspilling. De 2030 Agenda 
voor Duurzame Ontwikkeling omvat 17 Goals Duurzame Ontwikkeling (SDGs) die relevant zijn voor de 
ontwikkeling van stedelijke landbouw. “In 2030, halve per hoofd van de wereldwijde voedselverspilling in de 
detailhandel en de consument niveaus en vermindering van voedsel verliezen langs productie en supply 
chains, met inbegrip van verliezen na de oogst.”(Duurzameontwikkeling). In juni 2016 werd deze doelstelling 
bevestigd door de Europese Raad wanneer zij een lijst van acties om voedselverspilling en verliezen te 
verminderen aangenomen.(Raadvan de Europese Unie pdf). 

http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10730-2016-INIT/en/pdf
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Optioneel materiaal: voor meer informatie kunt u lezen Stadsregio Food Systems and Food Waste 
Management (GIZ, FAO, RUAF, 2016) 

Ervaringen uit andere steden 

in de afgelopen decennia, zijn beleid experts begonnen om te kijken naar stedelijke landbouw. Dit heeft 
geresulteerd in een groot aantal interessante rapporten die zich richten op hoe stadslandbouw kan worden 
opgeschaald. We zullen nu kijken naar twee recente voorbeelden. 
 

Optioneel materiaal: voor meer informatie kunt u lezen Urban food beleid en programma's: een 
overzicht  

 
New York, Verenigde Staten 
Five Borough Farm was een langdurig multi-fase project van het Design Trust for Public Space om de 

stedelijke landbouw in en rond New York te onderzoeken en te meten, met als culminatie in het aanbieden 

van een routekaart voor de toekomst. De eerste publicatie, Five Borough Farm: de toekomst van de stedelijke 

landbouw in New York City, heeft 30 aanbevelingen gedaan in vijf brede gebieden: 

1. Formuleer de gemeentelijke steun voor stedelijke landbouw 
2. Integreer de stedelijke landbouw in bestaande stadsbeleid en -plannen 
3. Identificeer innovatieve mogelijkheden om stedelijke landbouw in het stadsgezicht te bouwen 
4. Adresverschillen in de stedelijke landbouwgemeenschap van New York City 
5. Stedelijk Landbouw Grant maken 

 

Het vestigen van een duidelijk stedelijk landbouwbeleid en het ontwikkelen van een plan om toekomstige 

groei te leiden is de focus van het eerste gebied. Landproblemen staan prominent voor, met mijlpalen zoals 

mapping van de stedelijke landbouw, en documentatie van gemeentelijk en privégrond dat kan worden 

gebruikt als voor de landbouw vermeld wordt. Een zeer interessante aanbeveling was het creëren van een 

stedelijke landbouwombudsman voor New York. Veel steden over de hele wereld hebben behoefte aan een 

kantoor dat kan helpen bij het oplossen van conflicten die zich voordoen met een regelmatigheid van groei 

in steden. 

De noodzaak om de stedelijke landbouw in bestaande stadsbeleid en -plannen te integreren, is een ander 

gebied dat hervorming nodig heeft. Bodembehoud en compostering worden genoemd, samen met de 

ingebedde stedelijke landbouw in het groene infrastructuurprogramma van de stad. 

Aanbevelingen over het identificeren van innovatieve kansen om de stedelijke landbouw in het stadsgezicht 

te bouwen, betrekken voor de daklandbouw en het ondersteunen van tussentijdse stedelijke 

landbouwprojecten. Een belangrijk economisch advies is de versterking van de infrastructuur voor 

voedselverdeling en productie. Aanbesteding door stadsbureaus wordt aanbevolen om de sector te 

ondersteunen. 

Het aanpakken van ongelijkheden in de stedelijke landbouwgemeenschap bevat veel aanbevelingen om 

informatie beschikbaar te maken en transparanter te maken. Ondersteuning van capaciteitsopbouw in 

onderbediende gebieden wordt ook voorgesteld. Grant maakt de aanbevelingen afgerond. Ondersteuning 

van netwerken tussen boeren is een idee dat genoemd wordt. 

 

http://www.ruaf.org/publications/city-region-food-systems-and-food-waste-management-2016
http://www.ruaf.org/publications/city-region-food-systems-and-food-waste-management-2016
http://www.ruaf.org/urban-food-policies-and-programmes-overview
http://www.ruaf.org/urban-food-policies-and-programmes-overview
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 Bekijk de video Five Borough Farm: Waarom meten Matters  
 
Toronto, Canada 
Vergaderingen en overleg met de stedelijke landbouwgemeenschap resulteerde in het publiceren van een 

actieplan in 2012. Het plan bevat 68 aanbevelingen verspreid over 6 gebieden: 

 Koppelaars verbinden met land en ruimte 

 Versterking van onderwijs en opleiding 

 Verhoog zichtbaarheid en promotie 

 waarde toevoegen aan stedelijke tuinen 

 Verbanden verdelen 

 Ontwikkelings ondersteunend beleid 
 

De eerste van de vier directe doelen is succesvol geïmplementeerd in november 2013, toen de gemeenteraad 

het agrarische programma van Toronto heeft aangenomen, bestaande uit een bestuurscomité van de 

stadssector, de werkgroep van de werknemers en het werkplan 2013-2014 (TORONTO 

LANDBOUWPROGRAMMA) 

De economische dimensie was verwaarloosd in het stedelijk landbouwbeleid, waardoor de waarde van de 

produktie een ruimte was voor de kans. De aanbevelingen hebben betrekking op financieringsproblemen die 

door de stedelijke landbouw worden geconfronteerd, evenals infrastructuurbehoeften. Belangrijke 

aanbevelingen in deze sectie zijn: 

 Ontwikkel faciliteiten voor de verwerking van stadse voeding na de oogst. 

 Ontwikkel een netwerk van veelzijdige voedingshubs (het combineren van groei met on-site food 
education, directe verkoop, kooklessen, etc.) over de hele stad. 

 Ontwikkel een spectrum aan voedselverwerkende kansen, waaronder community-based, mid-scale 
en commerciële voedselverwerkende faciliteiten. 

 Versterking van de financiering van de stedelijke landbouw. 

 Link sociale investeerders en zaadkapitaal aan fledging-initiatieven. 

 Bevorder prikkels voor stedelijke landbouw via stedelijke subsidies. 

 Ontwikkel nieuwe financieringsmodellen, zoals wedstrijden of crowdsourcing, om stedelijke 
landbouwinitiatieven te financieren. 

 Organiseer een conferentiefondsenconferentie om financiers op de stedelijke landbouw op te leiden. 
 

 
 

 

Opdracht 4.2.6. Beantwoord de volgende vragen: 
1. Zijn er voorbeelden van beleidsmaatregelen en acties in uw stad die zeer effectief zijn om 
stedelijke landbouw en gezonde stadsregio's te ondersteunen? 
 
2. Welke beleidsaanbevelingen en acties zijn volgens u het meest effectief / nodig om de 
stedelijke landbouw en de gezonde stadsregio's in uw stad te bevorderen? 
 

https://vimeo.com/69500654
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4.2.7 Beleid lobbystrategieën 

Inleiding 

Ondersteunend beleid voor de stedelijke landbouw komt niet door elkaar. Wat we tegenwoordig bekend zijn 

als succesvol UA-beleid, werden vaak alleen in gebruik genomen als gevolg van eisen, voorstellen en 

bijbehorende beleidsstrategieën van directe en indirecte belangengroepen. In dit laatste hoofdstuk 

behandelen wij wat nodig is voor effectieve beleidsterreineringsstrategieën. We beginnen te differentiëren 

tussen advocacy en lobbying. Vervolgens worden we bezig met een onderzoek naar een 

communicatiestrategie met zes stappen die leidt tot de lobbying. Tenslotte kijken we naar voorbeelden uit 

drie steden. 

Bij het proberen om het idee van stedelijke landbouw als concept of in andere vormen, zoals projecten, te 

verkopen, moeten regeringen zich bewust maken van de situatie. Hierbij moeten twee termen worden 

geïdentificeerd. Advocacy is de daad van het streven naar verandering. De beoogde uitkomsten zouden 

kunnen omvatten dat mensen hun gedrag of houdingen veranderen of een overheid zijn beleid en wetten 

wijzigen (FAO, 2011). Lobbyen is persoonlijker en gericht. Het kan worden omschreven als "de daad van 

pogingen om bedrijfs- en regeringsleiders te beïnvloeden om wetgeving te creëren of een activiteit uit te 

voeren die een bepaalde organisatie kan helpen." (Business woordenboek). 

Mensen die voor stedelijke landbouw steunen, zijn de directe en indirecte belanghebbenden. Lobbyisten 

kunnen onder meer verenigingen van producenten, verwerkers, telers, infrastructuurbedrijven, sociale 

dienstbureaus, gezondheidsbevorderingsbureaus en mensen die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van 

het beroep, zoals stadsplanners en academici. Lobbyen kunnen vele doeleinden bedienen, met inbegrip van 

het hebben van informatie over waargenomen oplossingen voor een probleem, pleiten voor bepaalde 

groepen of individuen en het onderstrepen van problemen met een voorgestelde beleid (FAO, 2011). 

Ook internationale organisaties (zoals RUAF) spelen een sterke rol bij het pleiten voor stedelijke landbouw 

op lokaal en internationaal niveau. Zij geven belanghebbenden de middelen om te lobbyen voor progressieve 

beleidswijzigingen voor stedelijke landbouw en stedelijke voedselstrategieën. 

Een deel van elke lobbystrategie heeft een duidelijke communicatiestrategie. De FAO (2011) Food Security 

Communications Toolkit identificeert zes fasen: 

1. Identificeer en analyseer uw publiek 
2. Definieer uw communicatie doelen 
3. Beslis op de berichten om aan uw publiek over te brengen 
4. Selecteer de kanalen die u wilt gebruiken 
5. Maak een communicatie werkplan 
6. Beoordeel uw communicatieactiviteiten 

Het publiek 

De eerste vraag die moet worden gesteld, is wie om te lobbyen? Soms is het voor de hand liggende, op andere 

momenten niet. In het volgende diagram kunt u de individuen en organisaties die u wenst te overtuigen van 

uw standpunt plotten door te vragen wat u hun kracht en invloed ziet: 
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Bron: FAO (2011) 

Uit het diagram kunnen mensen en organisaties in het linker kwadrant identificeren wie het beste kan 

lobbyen. Het rechterbovenkwadrant is ook belangrijk als bij het lobbyen, moet je met iedereen praten, niet 

alleen de mensen die met je eens zijn. Binnen dit linkerbovenkwadrant vindt u waarschijnlijk de "kampioen", 

degene die de kwestie of het beleid namens u sterk zal voorspellen. 

Bij het kiezen op welke boodschap (en) u wilt overbrengen, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen 

onderwijs en overreding. Onderwijs betreft het informeren van een individu of entiteit op een algemene 

manier, bijvoorbeeld over de sociale voordelen die de stedelijke landbouw voor de stad kan bieden. 

Overreding is veel specifieker. Hier is het waarschijnlijk dat de persoon lobbying probeert te overtuigen de 

beleidsmaker om te kiezen voor een specifieke optie. Met het vorige voorbeeld een stap verder, kan een 

lobbyist proberen om een politicus te krijgen om een toename van de financiering voor schooltuinen te 

ondersteunen. Deze concepten worden geïllustreerd in het volgende diagram: 

 
 

 
Bron: FAO (2011) 

 
 

Het belangrijkste punt om te worden benadrukt is de noodzaak om voorbereid te zijn. Je moet een stevige 

opdracht hebben waar je over praat. Als u in een face-to-face vergadering bent, kunt u wellicht praten met 

een persoon die geïnvesteerd en zeer goed geïnformeerd is over dit onderwerp. Een goed voorbereid 

persoon zal ook de standpunten van de persoon waarover zij over dit onderwerp komen, kennen. 

Kanalen om te gebruiken 

Kanalen verwijzen naar de manieren of hulpmiddelen die beschikbaar zijn om uw bericht over te brengen 

naar de beoogde ontvanger. De lobbystrategieën en tactieken die in gebruik zijn, zijn afhankelijk van welk 
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bericht je overkomt. Berichten kunnen variëren van het verhogen van het bewustzijn over een bepaald 

onderwerp om te bepleiten voor de formulering van een beleid dat zich voordoet. 

Er zijn verschillende manieren om te communiceren met beleidsmakers of technisch personeel dat directe 

aanbevelingen geeft aan beslissers. Onder de meest gebruikte methoden zijn: 

 Beleid seminars, vergaderingen en mondelinge inlichtingen vergroten bewustzijn en begrip van 

beleidsmakers over de kwesties die zijn besproken. Dit omvat het ontwikkelingspotentieel van 

diverse stedelijke landbouwsystemen en -technologieën in verschillende delen van de stad. Deze 

technieken kunnen ook bijdragen tot motivatie en inzet van deelnemers om samen te werken in 

verdere beleidsformulering en actieplanning. Conclusies en afspraken die tijdens de besprekingen 

zijn bereikt, kunnen worden opgenomen in de vorm van een officiële verklaring, een werk agenda of 

een akkoord of memorandum van overeenstemming. Dergelijke documenten zullen ook de 

belanghebbenden een stevige basis leggen voor de follow-up en het delen van resultaten van het 

seminar en vergaderingen met anderen. 

 Het organiseren van sitebezoeken om eerstehandse kennis te delen over de voordelen van de 

stedelijke landbouw is een zeer effectief lobbykanaal dat u kunt gebruiken. Dergelijke bezoeken 

kunnen een zeer effectieve manier zijn om de behoeften van de stedelijke landbouw te 

communiceren en resultaten te tonen. Het kan de belanghebbenden in de stedelijke landbouw tonen 

met de gelegenheid om hun bezorgdheid en behoeften uit te spreken, terwijl de beslissers verder 

inzicht krijgen in hun reactie. 

 Andere methoden die worden gebruikt zijn onder meer brochures, video's, blogs, studiereizen, onder 

andere sociale media campagnes. 

Het opbouwen van een coalitie van gelijkgestemde organisaties kan uw stem versterken en uw taak een 

betere kans bieden om te slagen. 

 

 Bekijk de video Succesvolle lobby voor de financiering van investeringen in de 
wielersport  

Voorbeelden 

Bristol  
Deze Britse stad is bekend om zijn voedsel- en landbouwbeleid en -initiatieven. Initiatieven komen terug 

decennia, maar we zullen zich richten op enkele recente ontwikkelingen. De kracht van Bristol ligt in feite dat 

veel organisaties en individuen betrokken zijn bij het voedselwerk. Het Bristol Food Network coördineert de 

communicatie tussen zijn 900 leden. In 2009 hebben zij een 'Sustainable Food Strategy for Bristol' gecreëerd. 

Dit was een van de kanalen die ze doorgaan met dialoog met de overheidsleden. Andere lobbyen die ze 

inzetten, zijn dialoog tijdens conferenties, seminars en een wegdag op een biologische boerderij met 

cateraars (Carey, 2013). Dit werd gevolgd met Who Feeds Bristol? Naar een veerkrachtig voedselplan in 2011. 

Deze rapporten zijn nuttige hulpbronnen die activisten voor het voedselsysteem hebben gebruikt om te 

lobbyen voor verandering, met enig succes (Reed en Keech, 2015). Ondanks enige vooruitgang bestaat er 

spanning. Vanaf nu heeft de stad Bristol nog geen voedselstrategie. 

 

https://youtu.be/WWXGvzjEh80
https://youtu.be/WWXGvzjEh80
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Rotterdam 
Stedelijke landbouw is een populaire activiteit in Rotterdam met meer dan 100 actieve initiatieven die 

momenteel aan de gang zijn naast de toewijzingstuinen. De vereniging Eetbaar Rotterdam (Edible 

Rotterdam) pleit sinds 2007 voor stedelijke landbouw. Zij brengen ervaring op uit verschillende disciplines 

om verdere stedelijke landbouwontwikkeling in de stad te helpen. 

Vanuit verschillende disciplines stimuleert Eetbaar Rotterdam de stedelijke landbouw in Rotterdam, omdat 

zij van mening zijn dat de stedelijke landbouw de stad veel kan profiteren. Een belangrijk kanaal om het 

profiel van de stedelijke landbouw te verhogen, was het 2011-rapport Ruimte voor Stadslandbouw in 

Rotterdam. Het rapport maakt een kansenkaart voor de landbouw in de stad. 

Een regionale voedselraad is ook aanwezig in de stad. Samen met onderzoekers, bedrijven, de agrarische 

sector, opvoeders en gemeentelijke autoriteiten richt de Voedselraad zich vooral op het bevorderen van 

regionale voedselketens, gezondheid, onderwijs en de circulaire economie. Vergaderingen worden gebruikt 

voor netwerken en het uitwisselen van ideeën, terwijl aanbevelingen voor de gemeente worden overwogen 

om te overwegen. 

 
Toronto 
Stedelijke landbouw is een belangrijke hobby en steeds meer professionele activiteit voor mensen in Toronto. 

Lobbyen voor de stedelijke landbouw heeft veel vormen genomen. De Voedselbeleidsraad van Toronto is in 

1991 opgericht. Dit heeft een uitstekend platform voor leden en het grote publiek voorgesteld om 

maatregelen voor de verdere stedelijke landbouw voor te stellen. In 2012 steunde het Voedselbeleid van 

Toronto enthousiast het GrowTO Urban Agriculture Action Plan, (URBAN LANDBOUWACTIEPLAN), dat een 

initiatief was van het maatschappelijk middenveld om de stedelijke landbouw te schalen. In dit geval bestond 

de coalitie die de GrowTO-stuurgroep vormde, uit diverse belanghebbenden, zoals boeren, academici, 

architecten, milieuagentschappen en een voedselauteur. Het rapport bevat veel aanbevelingen, waarvan er 

een aantal zijn aangepakt. Een belangrijke stap was de oprichting van het agrarische programma in Toronto 

in 2013. De uitdaging voor het maatschappelijk middenveld is hoe je wilt lobbyen om ervoor te zorgen dat 

het enthousiasme van de afgelopen jaren niet verloren gaat. 

 

  

http://tfpc.to/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/GrowTO_ActionPlan_lowresFINAL.pdf
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4.3 Netwerken en bedrijven - Case COFAMI 

Inleiding 

Netwerken en governance zijn belangrijke pijlers, maar in ieder geval relevante wagenrails worden 

overwogen om succesvol te zijn met stedelijke landbouwbedrijven. Dit hoofdstuk 4.3 verlaagt de vorige 

invoer van 4.1 'Governance Issues and Networking' en 4.2 'Legal and Policy Issues'. Vooral het aspect van 

agrarische waardeketens van de agro-industrie en de relatie tussen staat, markt en maatschappelijk 

middenveld bouwen de basis voor dit hoofdstuk. 

[Meer inzicht in agrarische waardeketens (lange versus korte ketens) volgen in specifieke hoofdstukken van 

Module 5] 

 

4.3.1 Netwerken en bedrijven 
In de eerste plaats, kijk eens naar deze video, bestaande uit drie delen die een overzicht geven van enkele 

stedelijke producentenorganisaties. Deze video benadrukt de belangrijke rol van organisaties die lokale en 

nationale overheden, maatschappelijke organisaties en anderen vergemakkelijken om de ontwikkeling van 

sterke stedelijke boerenorganisaties te vergemakkelijken door voorbeelden uit Amsterdam, Dakar (Senegal), 

Hyderabad (India) ) en Rosario (Argentinië). 

 

 Bekijk de video Versterking van organisaties van de stedelijke producenten 

 
Met deze achtergrondinformatie over het belang van stedelijke producentenorganisaties in het achterhoofd, 

concentreert dit sub-hoofdstuk op COFAMI (Collective Farmers Marketing Initiatives). 

COFAMI - Aanmoediging van Collectieve Boeren Marketing Initiatieven 'is gefinancierd onder KP6 (6e EU-

kaderprogramma voor onderzoek). Tien projectpartners uit Nederland, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, 

Oostenrijk, Letland, Italië, Denemarken, Hongarije en Tsjechië hebben gezamenlijk samengewerkt om de 

sociale, economische, culturele en politieke factoren te identificeren die de vorming en Ontwikkeling van het 

verzamelen van marketinginitiatieven. 

 
Kenmerken van COFAMIs in Europa - te extraheren uit COFAMI website 
In het afgelopen decennium kunnen in het laatste decennium een breed scala aan nieuwe soorten collectieve 

marketinginitiatieven worden opgemerkt dat tenminste gedeeltelijk moet worden begrepen als reacties van 

actieve boeren op de differentiatie op voedingsmarkten, veranderende maatschappelijke eisen ten aanzien 

van plattelandsgebieden en Een groeiende politieke aandacht voor meer integratieve plattelands- en 

regionale ontwikkelingsstrategieën. Veel recente COFAMI's kunnen worden beschouwd als multifunctionele 

netwerken die productmarketing combineren met collectief leren en collectieve strategische actie met 

andere actoren als consumenten, voedselketenpartners, maatschappelijke organisaties, beleidsinstellingen, 

landbouwadviesdiensten, enz. 

Coöperatieve activiteiten kwamen voorop in regio's waar de kleinschalige landbouw de overheersende rol 

speelde. Het hoofddoel was de moeilijke economische situatie van deze boeren te verbeteren. Terwijl in 

Noordwest-, Zuid-Europa en het Alpengebied de evolutie van coöperaties wordt gekenmerkt door relatieve 

continuïteit, ontwaakten er ontwikkelingen door veranderingen van het regime in Midden- en Oost-Europa. 

http://www.ruaf.org/publications/strengthening-organisations-urban-producers
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Daar wordt het 'trauma van collectivisatie' die een negatieve connotatie tot collectieve actie hechten, pas 

langzaam overwonnen. 

In het algemeen variëren de historische trajecten veel door verschillende beleidsdiscussies en -maatregelen 

en door verschillende contextuele inbedding's. Het belang van traditionele boerencoöperaties is nogal 

heterogene vergelijking tussen regio's, landen en zelfs sectoren. Traditionele coöperaties spelen echter nog 

een relatief belangrijke rol in de landen waar hun evolutie vrij continu is geweest. Tegelijkertijd kan een 

opkomst van veelbelovende nieuwe benaderingen tot de marketing van de collectieve boeren worden 

waargenomen. 

(COFAMI website; augustus 2016) 

 
Lees: 
Limiting and Enabling Factors of Collective Farmers’ Marketing Initiatives: Results of a Comparative Analysis 
of the Situation and Trends in 10 European Countries. Journal of Hunger and Environmental Nutrition.  
 
en 
Limiting and Enabling Factors of Collective Farmers' Marketing Initiatives: Results of a Comparative Analysis 
of the Situation and Trends in 10 European Countries 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Opdracht 4.3.1. Definieer COFAMI, noem drie gemeenschappelijke COFAMI-typen en kort 
omschrijf een COFAMI-type van uw interesse. 
 

Opdracht 4.3.2. Door na te denken aan de introductieve video en de twee artikelen te lezen, denk 
aan de voor- en nadelen van sterke producentenorganisaties en vooral van COFAMI's door te 
benadrukken over verstedelijkte gebieden. Maak een samenvatting van uw ideeën in 
bulletpunten of een tekst van niet meer dan een pagina. 
 
 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/19320240802244041
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/19320240802244041
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/19320240802244041
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/19320240802244041

