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Abstract
Stadslandbouw omvat de voedselproductie in en rond de stad, (meestal) bedoeld voor de
consument binnen deze stad. Er ontstaat een wederkerige relatie tussen landbouwer en stad
dankzij korte ketens. De landbouwactiviteit kan op verschillende manieren voldoen aan de
stedelijke behoeften: vers en betaalbaar voedsel, sociaal contact, educatie, vergroting
biodiversiteit, … Stadslandbouw is een niche en wordt steeds populairder. In deze thesis
wordt onderzocht of deze niche kan uitgroeien tot een meer duurzaam regime dan het
huidige landbouw- en voedingssysteem. Aan de hand van de literatuurstudie werd een
vragenlijst opgesteld om semi-gestructureerde interviews af te nemen van verschillende
Gentse stadslandbouwinitiatieven. Er kan geconcludeerd worden dat het gebrek aan visie en
beleid van de overheden ervoor zorgen dat stadslandbouw (voorlopig) nog een niche blijft.

Urban agriculture involves food production in and around the city, (usually) meant for
consumers in this city. There is a reciprocal relationship between farmer and city through
short chains. The agricultural activity can in many ways provide in the city’s needs: fresh and
affordable food, social contact, education, increasing biodiversity, ... Urban agriculture is a
niche and increasingly popular. This thesis examines whether this niche can become a more
sustainable regime than the current agriculture and food system. Based on the literature
study, a questionnaire was drawn up to conduct semi-structured interviews with various
urban agriculture initiatives from Ghent. There can be concluded that the lack of vision and
policy of the authorities leads to urban agriculture remaining a niche (for now).
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Lijst met afkortingen
CSA: Community Supported Agriculture
FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations
FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
FIAN: Foodfirst Information and Action Network
GEF: Global Environment Facility
IAASTD: International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for
Development
LED: Light-emitting diode
MLP: Multi-levelperspectief
RUAF: Research Centers on Urban Agriculture and Food Security (RUAF)
SNM: Strategic Niche Management
UNDP: United Nations Development Programme
UNEP: United Nations Environment Programme
UNESCO: United Nations Educational; United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization
USM: Urban Smart Farm (USM)
Velt: Vereniging voor Ecologische Leven en Tuinieren
VILT: Vlaamse infocentrum land- en tuinbouw
VMM: Vlaamse Milieu Maatschappij
Wervel: Werkgroep voor Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw
WHO: World Health Organization
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Lijst met figuren en tabellen
Figuur 1: Microfarming UGent (Riet Van De Velde, 2016)
Figuur 2: Plattegrond van De Site (geraadpleegd via http://www.rabotsite.be/nl/desite/volkstuintjes)
Figuur 3: CSA Oogstgoed (Thierry Heyman, 2016)
Figuur 4: Urban Smart Farm (Geraadpleegd via http://www.mo.be/reportage/de-techniek-erde-nood-ook-het-tijd-om-de-wereld-te-veranderen)
Figuur 5: GandaZwam (Geraadpleegd via
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20131213_00885749)
Figuur 6: Schoolhoeve De Campagne (Geraadpleegd via
http://www.schoolhoeve.gent.be/fotos)
Figuur 7: Stadskinderen leren hoe voedsel groeit (Geraadpleegd via
http://www.bloeiinarnhem.nl/stadslandbouw-voor-kinderen/#iLightbox[gallery9890]/1)
Figuur 8: Verschillende nationaliteiten en leeftijden ontmoetten elkaar op de volkstuintjes op
De Site in Gent (Geraadpleegd via http://www.rabotsite.be/nl/de-site/volkstuintjes)
Figuur 9: Vertikaal tuinieren met plastic flessen (Geraadpleegd via
https://www.pinterest.com/pin/284852745153127184/)
Figuur 10: de drie dimensies toegepast op stadslandbouw. (Bron: Van Veenhuize, 2006)
Figuur 11: Triple P’s (Bron: J. Elkington, 1997)
Figuur 12: Voedselkilometers gangbare vs. Lokaal (Geraadpleegd via
http://savvyfamilies.org/2011/02/do-food-miles-mean-anything/)
Figuur 13: Verschillende stappen in het transitieproces (Bron: cursus Duurzame
productiesystemen, Frank Nevens)
Figuur 14: Overzicht theorie multilevelperspectief (Mathijs et al., 2012)
Figuur 15: Invloedendiagram en hotspots van het landbouw- en voedingssysteem (Mathijs et
al., 2012)
Figuur 16: Van niche naar regimeshift (Bron: cursus Duurzame productiesystemen, Frank
Nevens
Figuur 17: Opkomend technologische baan gedragen door lokale projecten (Geels & Raven,
2006)
Figuur 18: Verschillende niveaus in een geneste hiërarchy (Geels, 2002)
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Figuur 19: Steekproefberekening voor populatie 25.000 (Geraadpleegd via
https://nl.checkmarket.com/steekproefcalculator/)
Figuur 20: Steekproefberekening voor populatie 500.000 (Geraadpleegd via
https://nl.checkmarket.com/steekproefcalculator/)
Figuur 21: Boerenmarkt Ledeberg (Geraadpleegd via
http://www.ledeberg.be/site/nieuws_detail.php?newsid=45)
Figuur 22: Gesloten kringloop Urban Smart Farm (Geraadpleegd via
http://www.urbansmartfarm.be/aquaponics-led/)
Figuur 23: depot voedselteam Edegem (Geraadpleegd via http://www.hln.be/regio/nieuwsuit-aartselaar/edegems-voedselteam-verdeelt-eerste-producten-a1841499/)
Figuur 24: Sfeerfoto Het Spilvarken (Geraadpleegd via http://www.hetspilvarken.be/)
Figuur 25: Stuk land CSA Oogstgoed (Thierry
Heyman, 2016)
Figuur 26: Kernwoorden per categorie
Tabel 1: Antwoorden op hotspots o.b.v. ontstaansredenen
Tabel 2: Activiteiten
Tabel 3: Antwoorden op hotspots o.b.v. activiteiten
Tabel 4: Doelstellingen per organisatie
Tabel 5: Samenvattende tabel op welke hotspots de initiatieven inwerken
Kader 1: Voorwaarden SNM toegepast op transport (Kemp et al., 1998)
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1. Inleiding
Stadslandbouw is een niche binnen de landbouw die wint aan populariteit. Dat is duidelijk
door het aantal stadslandbouwinitiatieven die uit de grond worden gestampt en de aandacht
die er aan besteed wordt door organisaties zoals het Vlaamse infocentrum land- en tuinbouw
(VILT). Ook universiteiten houden zich met de kwestie bezig via leerstoelen zoals de Crelan
leerstoel van de Universiteit Gent en sinds kort heeft de KU Leuven de BelOrta leerstoel voor
duurzame productinnovatie in de tuinbouw opgericht. Stadslandbouw is een wereldwijd
fenomeen met een andere betekenis in ontwikkelingslanden dan in onze rijke Westerse
maatschappij. In ontwikkelingslanden is stadslandbouw een noodzaak voor de bevolking om
zich voldoende te voeden (Smith et al., 2011). Bij ons heeft het een voornamelijk sociale
invulling gekregen en trekt het mensen aan die zich bewust zijn van het onduurzame
karakter van het huidige landbouw- en voedingssysteem. Er zijn verschillende vormen van
stadslandbouw: dit kan gaan van een gezin dat thuis verticaal tuiniert voor eigen gebruik,
naar een collectieve volkstuin voor buurtbewoners, tot een zelfplukboerderij in of rond de
stad met als doel winst te maken. In Gent heb je tal van initiatieven zoals Roof Food, die
gewassen telen op daken en hun producten gebruiken voor cateringopdrachten, de
volkstuinen op De Site, de Boerenmarkten, vzw Voedselteams, enzoverder.
Stadslandbouw draait om ‘nabijheid’, in zowel de fysieke als sociale betekenis. Met fysieke
betekenis bedoelt men het aantal kilometers tussen producent en consument. De sociale
betekenis is het principe van korte keten, de consument koopt rechtstreeks van de
producent.

“Heel vaak hamert men in de stadslandbouwinitiatieven op duurzaamheid:
zowel stedelingen als verenigingen, overheden en onderzoekers beschouwen
het als een waardevolle strategie die kan bijdragen aan de verduurzaming van
de steden en hun hinterland. Stadslandbouwprojecten integreren één of
meerdere pijlers van duurzaamheid - het sociale, het economische en het
ecologische – in hun praktijk. Men maakt het bijvoorbeeld tot een middel om
mensen met elkaar, maar ook met de landbouw(er) te verbinden.
Stadslandbouw claimt ook dat het de landbouwsector kansen biedt voor
nieuwe verdienmodellen. En het herplaatst het voedselvraagstuk van het
globale naar een meer lokaal niveau, waardoor er op een meer doordachte en
zorgvuldige manier kan worden omgesprongen met schaarse grondstoffen
zoals water, energie en grond.” (VILT, 22 februari 2016)
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De gangbare landbouw kent vele problemen die bijdragen aan het onduurzame karakter van
het systeem: dierenleed, overmatige antibioticagebruik, historisch lage voedselprijzen, hoge
zelfmoordcijfers, vervuilde bodems en rivieren, verlies biodiversiteit,… (VILT, 7 juli 2016).
Stadslandbouw profileert zich als een duurzaam alternatief op het gangbare landbouw- en
voedingssysteem. Maar is een shift van stadslandbouw als niche naar regime mogelijk? Dat
trachten we te onderzoeken in deze thesis. Door middel van semi-gestructureerde interviews
af te nemen van enkele Gentse stadslandbouwinitiatieven proberen we te achterhalen of
stadslandbouw het nieuwe meer duurzame landbouwregime kan worden.
In deze thesis wordt eerst besproken wat stadslandbouw is en welke vormen er bestaan,
alsook de redenen om aan stadslandbouw te doen. Daarna wordt besproken waarom het
heersende systeem niet duurzaam is. Ten slotte eindigt de literatuurstudie door te bespreken
hoe de transitie van niche naar regime succesvol kan verlopen.
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2. Literatuurstudie
2.1

Wat is stadslandbouw?

Er is geen eenvormige definitie voor stadslandbouw. Toch wordt voor deze thesis de definitie
gebruiken die een Europese groep van experten en ervaringsdeskundigen hanteert:
“Stadslandbouw omvat alle actoren, gemeenschappen, activiteiten,
plaatsen en economieën die focussen op de biologische productie in een
ruimtelijke context, die – volgens lokale standaarden – gecategoriseerd is
als “stedelijk”. Stadslandbouw vindt plaats in intra- en peri-urbane
gebieden, en één van de hoofdkarakteristieken is dat het dieper
geïntegreerd is in het stedelijk systeem in vergelijking met andere
landbouw. Stadslandbouw is structureel ingebed in de stedelijke structuur;
het is geïntegreerd in het sociale en culturele leven, de economieën, en
het metabolisme van de stad.” (Urban Agriculture Europe, 2016).
Stadslandbouw is een wereldwijd fenomeen. In ontwikkelingslanden is het een belangrijke
factor in lokale voedselzekerheid en inkomensvoorziening (Smith et al., 2001). In (post-)
industriële landen is het verschil tussen het stedelijke en het rurale gebied groter dan in
ontwikkelingslanden. In deze landen beschouwt men stadslandbouw als een duurzaam
alternatief voor het geïndustrialiseerde landbouwsysteem met zijn negatieve impacts (Smith
et al., 2001).

Het basiskenmerk van stadslandbouw is de ruimtelijke dimensie:
voedselproductie in en rond de stad, (meestal) bedoeld voor de consument
binnen deze stad.. Een tweede kenmerk is de wederkerige relatie tussen
landbouwer en stad. Er ontstaan korte ketens en de landbouwactiviteit kan
op verschillende manieren (vers en betaalbaar voedsel, sociaal contact,
educatie, vergroting biodiversiteit, …) voldoen aan de stedelijke behoeften
(Meyvis, 2014).
Het landbouw- en voedingssysteem is minder zichtbaar in de stad dan op
het platteland (Pothukuchi & Kaufman, 1999). Stadslandbouw tracht daar
verandering in te brengen dankzij haar ‘nabijheid’. Dit in zowel de fysieke
(afstand in kilometers) als de sociale (korte keten) betekenis van het woord
(Boschma, 2005).

Stadslandbouw komt voor in vele vormen. Door Research Centers on Urban Agriculture and
Food Security (RUAF) (een toonaangevende non-profit organisatie die wil bijdragen aan de
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ontwikkeling van duurzame steden) wordt onderscheid gemaakt tussen zeven vormen van
stadslandbouw, te verdelen in drie grote groepen, afhankelijk van de manier waarop de
integratie in het stedelijk systeem plaatsvindt:
a. Niet-commerciële stadslandbouw:


Microfarming
Hierbij wordt er voornamelijk voor eigen gebruik geteeld. Eventuele overschotten
worden verkocht of weggegeven aan buren of familie (zonder commercieel doel). Er
worden voornamelijk groenten, fruit, sierplanten of kruiden geteeld en eventueel ook
kippen, konijnen, etc. gehouden.
Voorbeelden zijn: daktuinen, verticale tuinen (zowel binnen- als buitenshuis),
tuinieren op vensterbanken of balkons, privé- tuinen,…
De UGent springt graag in op deze vorm van stadslandbouw. Zo staan er op een
aantal campussen bankjes (figuur 1) met daaraan een bak waar kruiden in geteeld
worden. Deze worden onderhouden door personeel.

Figuur 1: Microfarming UGent (Riet Van De Velde, 2016)



Volkstuinen
Perceeltjes worden gehuurd op speciaal daarvoor ingerichte complexen. Ook hier
wordt voornamelijk voor eigen gebruik geteeld en worden overschotten verkocht of
weggeven aan buren of familie. Er worden groenten, fruit, sierplanten en kruiden
geteeld. Binnen deze categorie vallen ook de institutionele tuinen. Dit zijn
moestuinen verbonden aan scholen, ziekenhuizen, gevangenissen, etc. Ze zijn
voornamelijk educatief of therapeutisch bedoeld.
In Gent is er een mooi voorbeeld van volkstuinen op De Site. De Site is een complex
waar verschillende bevolkingsgroepen, nationaliteiten en leeftijd elkaar kunnen
ontmoeten. Je vindt daar verschillende infrastructuren zoals een sportterrein, 3000m²
stadsakker, minimoestuinen, werkplaatsen, …De Site (figuur 2) telt 160
minimoestuinen en één perceel bedraagt 4m². Bewoners kunnen maximum vier
percelen huren, dus 16m² in totaal, en betalen per perceel 150 Torekes (dit is de
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lokale munteenheid). Er is toegang tot gemeenschappelijk werkmateriaal, water en
bewoners kunnen tien vormingssessies volgen, georganiseerd door vzw Velt
(Vereniging voor Ecologische Leven en Tuinieren), een vereniging voor al wie
milieuvriendelijk aan de slag wil in de tuin of keuken.

Figuur 2: Plattegrond van De Site (geraadpleegd via http://www.rabotsite.be/nl/desite/volkstuintjes)

b. Marktgeoriënteerde stadslandbouw:


Kleinschalige (half)commerciële akkerbouw- en tuinbouwbedrijven
Dit zijn kleinschalige bedrijven die voornamelijk groenten, fruit, kruiden en sierplanten
telen en ze zijn meestal gelegen in peri-urbane gebieden. Deze bedrijven produceren
voor eigen gebruik en voor de markt.
Community Supported Agriculture (CSA) (figuur 3) is hier een mooi voorbeeld van. Dit
zijn kleinschalige bedrijven die telen en kweken voor hun aandeelhouders. De
aandeelhouders zijn (meestal) buurtbewoners die jaarlijks een bedrag betalen en zij
mogen dan het hele jaar groenten, eieren, kruiden, fruit, … komen halen voor eigen
gebruik. Het aantal betalende buurtbewoners is beperkt doordat een CSA kleinschalig
is. In Gent heb je in de deelgemeente Gentbrugge (dit ligt dus peri-urbaan) CSA
Oogstgoed.

Figuur 3: CSA Oogstgoed (Thierry Heyman, 2016)
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Kleinschalige (half)commerciële veeteeltbedrijven of aquacultuurbedrijven
Dit zijn kleinschalige bedrijven die voornamelijk pluimvee of een aantal koeien of
varkens houden of vis of schaaldieren kweken. Ze produceren voor de markt en eigen
gebruik.
In Gent valt de start-up Urban Smart Farm (USM) (figuur 4) onder deze categorie.
USM kweekt namelijk garnalen en vissen via aquacultuur. Aangezien USM nog een
start-up is en nog niet de nodige vergunningen heeft, worden de vissen en garnalen
nog niet verkocht. Maar dit is wel de bedoeling op langere termijn.

Figuur 4: Urban Smart Farm (Geraadpleegd via
http://www.mo.be/reportage/de-techniek-er-de-nood-ook-het-tijd-omde-wereld-te-veranderen)



Gespecialiseerde stadslandbouw
Deze bedrijven produceren gespecialiseerde producten zoals paddenstoelen,
potplanten, bloemen, etc. De initiatieven produceren voornamelijk voor de markt en
zijn klein- tot grootschalig. Ze kunnen uitgroeien tot intensieve en sterk technologische
bedrijven.
GandaZwam (figuur 5) is een Gentse organisatie die voorlopig alleen nog workshops
organiseert om je eigen zwammen te kweken op afvalstromen. Daarnaast werken ze
samen met een aantal internationale partners om de mogelijkheden te onderzoeken
om restproducten van industriële processen om te zetten tot eetbare zwammen,
andere bruikbare grondstoffen of hernieuwbare energie op basis van mycologische
processen. In de toekomst zou GandaZwam op verschillende plaatsen kweekruimtes
oprichten, om met vele micro-schaal-kwekers een belangrijke hoeveelheid voedsel met
zeer korte keten te realiseren.
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Figuur 5: GandaZwam (Geraadpleegd via
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20131213_00885749)



Grootschalige agrobedrijven
Dit zijn grote landbouwbedrijven die dicht bij de stad gevestigd zijn. Ze produceren
voor de markt en maken gebruik van geavanceerde technologieën, meststoffen,
krachtvoer, etc.
M+ Pigs gelegen in Lochristi, dichtbij Gent, is een fokvarkenshouderij. Zij fokken
varkens bestemd voor andere varkensboeren en verwerken zelf ook varkens tot vlees
op hun ander bedrijf in Poelkappelle.

c. Multifunctionele stadslandbouw:


Dit type bedrijven levert naast landbouwproducten ook andere diensten zoals
hoevetoerisme, educatie, recreatie, agrarisch natuurbeheer, zelfplukboerderij, etc. Het
is voornamelijk peri-urbaan gelegen en soms intra-urbaan (bv. kinderboerderijen).
In Drongen, deelgemeente van Gent, vindt je
de kinderboerderij ‘Schoolhoeve De
Campagne’ (figuur 6). Kinderen leren er over
de natuur, het milieu en het leven op de
boerderij. Ze ondervinden hoe ze het best
met dieren omgaan.
Figuur 6: Schoolhoeve De Campagne (Geraadpleegd via
http://www.schoolhoeve.gent.be/fotos)

2.2

Waarom ontstaan initiatieven rond stadslandbouw?

Er zijn verschillende redenen waarom initiatiefnemers aan stadslandbouw doen. Een feit is
wel dat stedelingen voeling met de natuur ontbreken en vaak niet meer weten waar hun
voedsel vandaan komt.
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Volgens Van Veenhuizen (2006) kan men voor stadslandbouw drie dimensies
onderscheiden, met bijhorende vorm/type stadslandbouw en verwijzend naar de
onderliggende redenen/motivaties:


Sociale dimensie
Hier past voornamelijk niet-commerciële stadslandbouw bij. T. Deelstra en H. Girardet
(2000) bespreken in hun artikel ‘Urban agriculture and sustainable cities’ de
verschillende sociale voordelen van stadslandbouw. Stedelingen overtuigen de stad en
ontwikkelaars om ruimte te voorzien om gewassen te telen. Dit is altijd al zo geweest in
ontwikkelingslanden maar tegenwoordig is de vraag in ontwikkelde landen even groot.
Zeker in steden waar er grote werkloosheid en vergrijzing is. Daarnaast zijn er ook veel
mensen die het verbouwen van een stuk land als pure ontspanning zien. In ontwikkelde
landen hebben stedelingen vaak alle voeling met hoe voedsel geproduceerd wordt,
verloren. Ze kopen hun voedsel in supermarkten en verwachten dat het voedsel verpakt
en soms zelf al bereid is. Ze zijn vaak niet bekend met de impact die de
voedselconsumptie heeft op de boer en het land. Stadslandbouw kan deze manier
waarop er naar voedsel gekeken wordt, veranderen. Door het proces van dichtbij mee te
maken leren stadskinderen hoe voedsel groeit en neemt het algemene
voedselbewustzijn van de inwoners toe (Quayle, 2007) (figuur 7). Door
stadslandbouwinitiatieven zoals volkstuintjes wordt er een buurtgevoel gecreëerd. Er
ontstaat sociale cohesie tussen verschillende bevolkings- en geloofsgroepen (figuur 8).

Figuur 7: Stadskinderen leren hoe voedsel groeit (Geraadpleegd via
http://www.bloeiinarnhem.nl/stadslandbouw-voorkinderen/#iLightbox[gallery9890]/1)
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Figuur 8: Verschillende nationaliteiten en leeftijden ontmoetten elkaar op de volkstuintjes op De Site in Gent
(Geraadpleegd via http://www.rabotsite.be/nl/de-site/volkstuintjes)

Ook de integratie van immigranten en vluchtelingen kan makkelijker verlopen door deze
initiatieven (Linden and Grut, 2002). Stadslandbouw verhoogt de fysieke gezondheid
van de participanten aangezien het een vorm van fysieke inspanning in de buitenlucht is
(Richards, 2005). Niet alleen fysiek maar ook mentaal levert stadslandbouw heel wat
voordelen. Calleau (2005) ontdekte dat mensen met mentale problemen makkelijker
opnieuw kunnen integreren in de gemeenschap dankzij het gemeenschapsgevoel bij
initiatieven zoals volkstuinen. Calleauy (2005) kon uit zijn onderzoek ook afleiden dat
individuen met mentale gezondheidsproblemen zich minder eenzaam en geïsoleerd
voelden na participatie in zo’n volkstuin. Ook Black en Crawford (2004) constateerden al
dat iemands humeur en concentratievermogen verbetert dankzij contact met de
natuurlijk omgeving. Velde, Cipriani & Fisher (2005) beschrijven dat ook dieren kunnen
gebruikt worden om de alertheid en cognitieve mogelijkheden van chronisch mentaal
zieke patiënten verbeteren, waardoor de focus sterker en langer aanwezig is. Ewing et
al (2007) tonen aan dat therapie met dieren empathische gevoelens kan induceren bij
jongeren die gedragsstoornissen vertonen. Stadslandbouw kan depressie bij
gepensioneerden verlichten. Volgens Richards (2005) is dit omdat het telen van planten
hun terug een gevoel van nut geeft. Ook voor drugverslaafden kan stadslandbouw een
hulpmiddel zijn om nuchter te blijven (Linden & Grut, 2002). Volgens Elings (2006) kan
stadslandbouw een rol spelen in de re-integratie van ex-gevangen. Robertson (2007)
verklaart de vele voordelen voor mensen met mentale-, sociale- en gedragsproblemen:
“Er vindt een verschuiving plaats van de ‘persoon’ of het ‘probleem’ naar het verzorgen
van een levend iets. Dat ‘levend iets’ wordt dan het vat voor gedachten, gevoelens en
emoties en transformeert in een concept waarmee men kan uit reiken naar anderen.”.


Economische dimensie
Hier gaat het om marktgeoriënteerde stadslandbouw vooral door kleinschalige
(familie)bedrijven. Naast voedsel (groenten, zuivel, vlees) kunnen deze bedrijven ook
non-foodproducten leveren (bloemen en kruiden) aan de markt.
Volgens Wilby & Perry (2006) levert een goede omgeving een belangrijke bijdrage om
de lokale economie te bevorderen. Dankzij stadslandbouw verbetert het uiterlijk van de
omgeving en het welzijn van de lokale bevolking, waardoor dus ook indirect de lokale
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economieën. Stadslandbouw maakt gebruik van efficiënte productiemethodes en
specialisaties waardoor er een hoge economische waarde wordt gecreëerd (Abel, 2012).
Dit zorgt ervoor dat de werkgelegenheid stijgt en de buurt aantrekkelijk wordt voor kleine
start-up bedrijven die indirect gelinkt zijn aan de landbouwactiviteit (Miccoli et al., 2016).
Door het verbeteren van de algemene economie zal ook de consumptie stijgen.
Uiteindelijk zal ook de marktwaarde van vastgoed in de buurt verhogen (Been & Voicu,
2008). Stadslandbouw creëert meerdere productie opties voor boeren en jobs voor
(ongeschoolde) werknemers (Abma et al., 2013). De betere mentale en fysieke
gezondheid van de bewoners zorgt voor een lagere zorgkost (Garnett, 2000). Dankzij
stadslandbouwvormen zoals een volkstuin kunnen inwoners die het niet breed hebben
toch aan gezonde voeding komen. Door de korte keten verminderen de transport- en
bewaarkosten en bijgevolg dus ook de prijs (Armar-Klemesu, 2000).


Ecologische dimensie
Deze dimensie slaat op de multifunctionele stadslandbouw, die naast voedsel ook
ecologische diensten leveren zoals composteren, hergebruik organisch afval en
afvalwater, stedelijke vergroening, verbetering van het stedelijk klimaat (schaduw,
zuurstof, stofreductie) en landschapsbeheer (park, behoud ecologisch waardevolle
zones). T. Deelstra en H. Girardet (2000) bespreken in hun artikel ‘Urban agriculture and
sustainable cities’ ook de ecologische voordelen van stadslandbouw. Zo kan
stadslandbouw helpen om het stedelijk afval te verminderen doordat er geen
voedselverpakking nodig is en door het hergebruik van afvalwater en (an)organisch
afval. Voedselverpakkingen in het gangbare systeem zijn nodig voor het (verre) transport
en om in de winkelrekken te liggen. Doordat stadslandbouw een korte keten met
rechtstreek contact met de producent is, valt de nood voor verpakking weg. Organisch
(huishoudelijk) afval kan gebruikt worden als compost. Maar ook anorganisch afval kan
hergebruikt worden voor landbouwdoeleinden. Met oud hout kunnen bijvoorbeeld
kruidenbakken gemaakt worden. Plastic flessen kunnen dienen als plantenbakken om
verticaal te tuinieren aan het venster (figuur 9).

Figuur 9: Vertikaal tuinieren met plastic flessen
(Geraadpleegd via
https://www.pinterest.com/pin/284852745153127184/)
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Landbouw kan op een indirecte manier de stedelijke waterbeheersing verbeteren
doordat groene ruimte met permeabel landoppervlak een goed drainerend effect
hebben. In steden waar overwegende beton te vinden is, is dit zeker welkom om
overstromingen te vermijden bij hevige regenval.
Stadslandbouw heeft ook een positief effect op de biodiversiteit. De stedelijke omgeving
is vaak rijker aan fauna en flora dan het platteland. In steden vindt je namelijk vaak meer
soorten bomen en bloemen dan op het platteland waar men intensieve landbouw met
grote monoculturen kent. In verschillende ontwikkelde landen zoals het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland heeft men ontdekt dat bijenkorven in de stads meer honing
bevatten dan bijenkorven op het platteland.
Stadslandbouw helpt bij de reductie van CO2. Moesten meer steden hun voedsel binnen
hun grenzen telen en meer korte ketens opzetten, zou er minder nood zijn aan transport
en bijgevolg ook minder emissie van CO2 en andere vervuilende stoffen zijn. Daarnaast
zorgen planten en bomen ook voor CO2-captatie. De mogelijkheid tot CO2-captatie is het
grootst tijdens de groeifase van een plant, waardoor planten uit de landbouw meer CO2
per oppervlaktegebied capteren dan natuurlijke systemen.
Stadslandbouw bevordert het microklimaat in de stad doordat vegetatie de
vochtigheidsgraad bevordert, de temperatuur verlaagt en eventueel aangename geuren
verspreid.
Deze ecologische voordelen worden ook aangehaald in andere studies zoals door Smith
en Nasr (1992) en Quayle (2007).

Sociaal
niet-commerciële
stadslandbouw

Ecologisch
multifunctionele
stadslandbouw
met ecologische
diensten

Economisch
marktgeoriënteerde
stadslandbouw

Figuur 10: de drie dimensies toegepast op stadslandbouw. (Bron:
Van Veenhuize, 2006)

Een combinatie van twee of drie van deze dimensies is uiteraard mogelijk (Figuur 10). CSAboerderijen in de stad zijn een bijvoorbeeld van een combinatie van de sociale, ecologische
en economische dimensie. CSA-boerderijen telen meestal biologisch, wat als vriendelijker
beschouwd wordt voor de leefomgeving (ecologisch luik). De CSA-boer tracht voor zichzelf
een loon te verdienen door de bijdragen van de klanten; en maakt daarnaast graag nog
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winst om in het bedrijf te kunnen investeren (economische luik). Het feit dat de CSA-leden,
die meestal in de onmiddellijke omgeving van de boerderij wonen, mogen werken op het
land zorgt voor een buurtgevoel; een educatieluik draagt ook bij tot een sociale
functie/doelstelling (sociale luik).
Het is duidelijk dat stadslandbouw niet meteen gezien wordt als een piste waardoor de
voedselbehoefte van hele steden zou/zal worden ingevuld. Maar eerder als een signaal dat
mensen in toenemende mate belang hechten aan het realiseren van voedselsystemen die
meer ‘duurzaam’ zijn dan de huidige (Morgan, 2009).
In het duurzaamheidsdenken maakt men gebruik van de triple P-benadering (figuur 11) van
John Elkington (1997): people (sociaal), planet (ecologisch) en profit (economisch). Een
proces is duurzaam als alle drie de dimensies in balans zijn. Als er te veel nadruk op één van
de drie wordt gelegd, gaat dat ten koste van de andere twee. Te veel aandacht voor winst
(economisch) bijvoorbeeld gaat ten koste van de aandacht voor de mens (sociaal) en het
milieu (ecologisch).

People (sociaal)

Planet
(ecologisch)

Profit
(economisch)

Figuur 11: Triple P’s (Bron: J. Elkington, 1997)

Stadslandbouw speelt in op elk van deze dimensies, en speelt daarnaast ook een
belangrijke rol in duurzame gebiedsontwikkeling. Volgens Castells en Burkhalter (2009)
zouden steden vanuit menselijk perspectief aan een aantal basisbehoeften moeten voldoen,
zoals het bieden van onderdak, een gezonde omgeving, het creëren van een ecologisch
duurzame omgeving en moeten de stedelingen in staat zijn hun eigen voedsel te produceren
(Porter et al., 2014). Op dit laatste biedt stadslandbouw mogelijk een antwoord. Op deze
manier ontstaat er een relatie tussen stadslandbouw en duurzame gebiedsontwikkeling.
De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft (2011a), een samenwerking tussen
verschillende instanties en onderzoekers inzake gebiedsontwikkeling, gaat ervan uit dat
duurzame gebiedsontwikkeling een evenwicht is tussen de drie P’s in het ruimtelijk domein.
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Zij stellen dat duurzame gebiedsontwikkeling resulteert in waardecreatie op de componenten
people, planet en profit maar ook in waardecreatie op vlak van ruimtelijke kwaliteit. Dit geeft
ons een vierde groep waar we redenen om aan stadslandbouw te doen kunnen
onderbrengen.


Ruimtelijke kwaliteit van een gebied
Dankzij stadslandbouw wordt er beter gebruik gemaakt van (tijdelijk) onbenutte ruimtes
en braakliggende terreinen en komt er meer en een betere kwaliteit groen in een
(rand)stedelijk gebied (Smith, 1992). Dezelfde auteur haalt ook het argument aan dat
door meer groen in de stad er meer ruimte is om overtollig water af te voeren en
overstromingsgevoelige steden dus baat hebben bij stadslandbouw. Bij de sociale
dimensie heb ik uitgelegd hoe stadslandbouw een mogelijk antwoord biedt op
antisociaal gedrag van individuen en het te werkstellen van mensen die anders
misschien op straat zouden rondhangen. Deze ontwikkeling heeft een positief effect op
de ruimtelijke kwaliteit van een gebied doordat de buurt aantrekkelijker wordt. Het
stadsgebied krijgt meer diversiteit en meerdere gebruiksfuncties (Quayle, 2007).
Door het bevorderen van de lokale consumptie (zie hierboven ‘Economisch) gaat de
marktwaarde van het vastgoed in de buurt stijgen (Been & Voicu, 2008.
Stadslandbouw profileert zich als een meer duurzaam alternatief voor het
huidige regime.

2.3

Onduurzaamheid regime

De manier waarop de landbouw en het hierbij horende voedselsysteem de afgelopen
decennia hebben gefunctioneerd, is zeer kostenefficiënt geweest en bracht een aantal
negatieve effecten met zich mee (Rotmans, 2003). Zo heeft het huidige landbouwsysteem
veel schadelijke milieueffecten met zich meegebracht, is het dieronvriendelijk, brengt het
gezondheidsrisico’s voor mens en dier met zich mee en neemt het veel schaarse ruimte in.
Er hangen heel wat economische risico’s aan het huidige landbouwsysteem. Het wordt
namelijk kunstmatig in stand gehouden door subsidies en er wordt vooral aan
symptoombestrijding gedaan in plaats van de oorzaak van het probleem aan te pakken, wat
de samenleving miljarden euro’s kost. Ecologische risico’s zijn het gevolg van de
toegenomen intensivering, verregaande mechanisatie en schaalvergroting die een grote druk
leggen op milieucondities, biodiversiteit en natuur. Het gebruik van mest en mineralen is
nodig om gewassen te laten groeien. Maar te veel meststoffen zorgen voor vervuiling van
bodem, lucht en water en tast de diversiteit van de natuur aan. Ook
gewasbeschermingsmiddelen vervuilen de omgeving en zijn vaak schadelijk voor mens en
natuur. De landbouw is een grote bijdrager aan het broeikaseffect. Volgens de Vlaamse
Milieumaatschappij (2015) zorgt de veeteelt voor het grootste deel van de Vlaamse
methaan- (CH4) en lachgasuitstoot (N2O) terwijl de glastuinbouw verantwoordelijk is voor het
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grootste deel van de koolstofdioxide-uitstoot.
Het verplaatsen van voedsel, dieren en veevoeder brengt grote risico’s met zich wat betreft
blootstelling en verspreiding van ziektes, dit voor zowel mens als dier. Denk maar aan het
uitbreken van gekkekoeienziekte, mond-en-klauwzeer, varkenspest en vogelpest. Het
uitbreken van zulke ziektes zorgen ook voor impact op de reputatie en het vertrouwen van de
consument in de landbouw. Ook de economische schade was enorm door het preventief
vernietigen van eventueel besmet vlees om besmettingsgevaar tegen te gaan. Naast deze
economische-, ecologische- en gezondheidsrisico’s komen er steeds meer mensen in
opstand omdat de behandeling van de dieren ethisch onacceptabel is. Met andere woorden,
het huidige landbouwsysteem is vanuit zowel economisch, ecologisch als sociaal-cultuur
oogpunt niet duurzaam.
Volgens Wiskerke (2012) heeft het huidige
landbouw- en daarbij horend voedselsysteem
een aantal invloeden op onze
consumptiepatronen. Zo worden onze
voedselkilometers (figuur 12) steeds groter. Dit
is de afstand die ons voedsel van de producent
aflegt naar de consument. Hierbij speelt ook de
autorit naar de supermarkt aan de rand van
steden voor de dagelijkse boodschappen in
westerse steden een grote rol bij het stedelijk
verkeer en daarmee aan milieuvervuiling.
Productie en transport in het agrosysteem
Figuur 12: Voedselkilometers gangbare vs. lokaal
in mijl (Geraadpleegd via
vraagt een aanzienlijke transportprestatie. Een
http://savvyfamilies.org/2011/02/do-food-mileskwart van al het binnenlandse
mean-anything/)
goederentransport hangt samen met het agrosysteem, waarbij de weg een prominente rol
speelt. Een op de drie vrachtauto's vervoert agroproducten. Ook produceren we een grote
hoeveelheid voedselafval (waaronder het verpakkingsafval van voedsel). In Vlaanderen
maakt voedselafval ongeveer een derde uit van de totale hoeveelheid aan huishoudelijk afval
(Vlaamse overheid, 2014). Daarnaast ontwikkelen we tal van gezondheidsproblemen, zoals
obesitas, door verkeerde voedselpatronen, en problemen door slechte voeding of
ondervoeding. Een veel gezien verschijnsel is dat armere mensen ongezond eten omdat
ongezonde voeding vaak goedkoper is dan gezonde voeding.
Er is veel ingezet op het economische en ecologische kant van de gangbare landbouw. Dit
zorgt voor een grote druk op het sociaal aspect. Volgens Foodfirst Information and Action
Network (FIAN) is de situatie van de Belgische boeren alarmerend. België verloor sinds 1980
63 procent van zijn landbouwbedrijven. De daling bij jonge landbouwers is nog groter, van
1990 tot 2007 is er een daling van 73,7 procent. Naast dit verliezen van landbouwbedrijven,
verliest België ook veel boeren aan zelfmoord (VILT, 2015). Sommige bronnen spreken over
400 zelfmoorden per jaar, maar Boeren op een Kruispunt, een organisatie die boeren in
nood steunen en helpen, noemt dit cijfer iets aan de hoge kant. Toch kan je er niet omheen
18

dat het aantal zelfmoord(poging)en in de landbouw stijgt. Redenen hiervoor kan men vinden
in de economische crisis van 2008 en de slechte prijzen, maar ook in rendabele
landbouwbedrijven ziet men zelfmoorden. Andere redenen kunnen dus ook zijn:
eenzaamheid, het niet meekunnen met de nieuwe productiewijzen, grote hoeveelheden werk
en het gebrek aan toekomstperspectief.
De hierboven aangehaalde niet-duurzame aspecten van de gangbare landbouw zijn terug te
vinden in ‘Agriculture at a Crossroads: The Global Report’ opgesteld door International
Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD).
IAASTD is een internationale samenwerking tussen experten van over heel de wereld en
wordt gesteund door organisaties zoals Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO); Global Environment Facility (GEF); United Nations Development Programme
(UNDP); United Nations Environment Programme (UNEP); United Nations Educational;
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO); de Wereldbank
en de World Health Organization (WHO).
Dat Global Report is een pleidooi voor een ander en meer duurzaam landbouwen voedingssysteem. Om tot zo’n ander systeem te komen is een transitie nodig.

2.4

Transitie

Omwille van het niet-duurzame karakter van het huidig gangbare landbouw- en
voedingssysteem is er nood aan een verandering in de richting van een meer duurzaam
systeem. Om een systeeminnovatie te verwezenlijken onderzoek je eerst het huidige
systeem. Wie zijn de belangrijke spelers en hoe werken zij samen? Welke sleutelprocessen
zijn er? Welke regelgeving en wetten gelden er? Zijn er grenzen aan dit systeem? Daarna
creëer je een visie voor een duurzaam systeem. Om deze visie waar te maken bedenk je
verschillende strategieën met bijhorende transitie-experimenten. Het is heel belangrijk de
gebruikte strategiebaan te monitoren en in te grijpen wanneer nodig om tot het gewenste
(duurzame) systeem te komen. Als laatste stap moet de meest succesvolle strategie
opgenomen en verspreid worden door de spelers van het gangbare systeem (figuur 13).
Om het transitieproces te begrijpen is het multi-level perspectief (MLP) een goed kader.
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Figuur 13: Verschillende stappen in het transitieproces (Cursus
Duurzame productiesystemen, Frank Nevens)

a. Multi-level perspectief
Het multi-level perspectief (figuur 14) is een manier om naar een socio-technisch systeem te
kijken. Niches zijn het micro-level waar radicale nieuwigheden ontstaan. Regimes vormen
het meso-level. Het macro-level is gevormd door het landschap.

Figuur 14: Overzicht theorie multi-level perspectief (Mathijs et al., 2012)

Op niveau van het landschap zijn de grotere krachten en maatschappelijke dynamieken de
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baas: dominante trends en evoluties die zo sterk zijn dat men ze amper of niet kan
beïnvloeden en/of die zeer traag veranderen (bv. globalisering, klimaatverandering,
bevolkingsevolutie). Deze krachten oefenen sterke druk uit op het heersende systeem en
verhogen mogelijk het bewustzijn tot noodzaak van verandering (sense of urgency).

Een regime slaat op een dominante cultuur en dominant wereldbeeld verankerd in structuren
en praktijken, fysieke en immateriële infrastructuren zoals organisaties, gebouwen en wegen,
energienetwerken, routines, actor-netwerken, wet- en regelgeving, overheden en beleid, enz.
Regimes vormen de stabiele ruggengraat van sociale systemen en hebben een
kenmerkende rigiditeit die vaak verhindert dat innovaties de bestaande structuren zouden
aantasten of fundamenteel wijzigen. Hun dynamiek is padafhankelijkheid: keuzes uit het
verleden bepalen mee de keuzes in het heden en sluiten sommige opties mogelijk uit.
De niches tot slot, verwijzen naar (radicale) innovaties die ontstaan in de marge van
bestaande regimes. Het zijn beschermde, weinig zichtbare en kleinschalige segmenten van
de samenleving waar men radicale innovaties laat tot stand komen en uittest. Door
ontwikkelingen op landschapsniveau of groeiende spanningen in het regime wordt er een
druk uitgeoefend op het regime zelf. Alleen dan kunnen niches met een zekere maturiteit
doorbreken en het regime helpen veranderen of zelfs vervangen.
Met betrekking tot stadslandbouw, wordt gezegd dat het een goed voorbeeld is van een
‘niche’ van het gangbare landbouw- en voedingssysteem van de Westerse wereld. In wat
volgt, beschrijven we de elementen van landschap, regime en niche. Dit helpt ons bij het
situeren van stadslandbouw en een eerste verkenning van mogelijke moeilijkheden en
opportuniteiten. Telkens wordt de link met het ‘fenomeen’ van stadslandbouw in het cursief
geplaatst.
Landschap
Wat zijn de ontwikkelingen op landschapsniveau?
Het landbouw- en voedingssysteem in Vlaanderen staat voor belangrijke uitdagingen als
gevolg van een aantal dominante ontwikkelingen vanuit het landschap, de omgeving van het
systeem waarop het zelf weinig tot geen vat heeft. Het Vlaamse Milieu Maatschappij (2012)
(VMM) heeft een mooi overzicht van deze ontwikkeling opgesteld en leest u hieronder.
Daarnaast proberen we ook aan te tonen hoe deze ontwikkelingen ervoor zorgen dat
stadslandbouwinitiatieven worden opgestart en/of in leven worden gehouden.
I.

De wereldbevolking en de welvaart stijgen
Gevolg: meer consumptie, hoger gebruik van hulpbronnen (energie, materialen,
water, ruimte …) en een stijgende milieu-impact.
Aangezien stadslandbouwinitiatieven hun milieu-impact zo klein mogelijk proberen te
houden, biedt stadslandbouw een mooi alternatief op onze huidige
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consumptiemaatschappij. Uit de voor deze thesis afgenomen interviews kon er ook
worden afgeleid dat de afkeer voor onze consumptiemaatschappij vaak de reden was
om een stadslandbouwinitiatief op te starten.
II.

Globalisering zet door: de wereld wordt een ‘dorp’
Toeleveranciers en producenten van lokale en regionale markten hebben het
moeilijk. Dit zorgt voor (oneerlijke) concurrentie en lage prijzen.
Stadslandbouw geeft de lokale en regionale markt een duwtje in de rug dankzij de
korte keten. Boeren die via korte keten werken krijgen een eerlijkere prijs.

III.

De lokale bevolking (EU, Vlaanderen) vergrijst
Oudere mensen hechten veel belang aan lokaal geproduceerde voeding. Voor deze
groeiende groep consumenten spelen ook gezondheidsaspecten een
doorslaggevende rol. Zij bleken relatief gezien ook grotere ‘experimenteerders’ op
vlak van voeding (IGD, 2008).
Hier speelt stadslandbouw goed op in dankzij het lokaal karakter en de korte keten.
Ook telen stadsboeren vaak bio, waardoor dit in de smaak valt bij mensen die gezond
willen eten. Stadslandbouwinitiatieven zijn vaak beter bereikbaar voor de (minder
mobiele) oudere stadsbewoners.

IV.

De wereld en Vlaanderen verstedelijken
De (toenemende) verstedelijking zet dan ook aanzienlijke druk op de open ruimte van
het platteland. Niet alleen betekent toenemende verstedelijking mogelijks minder
beschikbare open ruimte; met een toenemende vraag wordt grond ook duurder.
Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat boeren een alternatief zoeken, zoals
stadslandbouw. Er ontstaan hierdoor innoverende stadslandbouwprojecten, zoals
groenten en vissen kweken via aquaponics, met een hoge productie op een kleine
oppervlakte.

V.

Het klimaat verandert: adapteren en mitigeren
Klimaatverandering beïnvloedt het landbouw- en voedingssysteem enerzijds door het
effect op de groei van gewassen en dieren, de beschikbaarheid van water, de
opbrengsten in de visserij en aquacultuur en het functioneren van ecosystemen en de
diensten die ze leveren. Anderzijds zullen beleidsmaatregelen die de vermindering
van broeikasgasuitstoot en dus de intensiteit van klimaatverandering beogen een
grote impact hebben op het landbouw- en voedingssysteem.
Het besef dat ons klimaat verandert en het effect op ons landbouw- en
voedingssysteem wordt steeds groter bij de bevolking. Veel mensen willen
voedselzekerheid door zelf te tuinieren of andere manieren te zoeken om aan hun
producten te geraken, ook de stadsmensen. Stadsmensen doen dit door verticaal
tuinieren, volkstuintjes, groentepakketten, een abonnement bij de lokale CSA, …

22

VI.

De schaarste van hulpbronnen wordt voelbaar
Wanneer hulpbronnen schaars worden, ontstaat toenemende concurrentie voor hun
verwerving en bijgevolg stijgen de prijzen. Dit zet een druk op de landbouw.
Hierdoor zoeken producenten en consumenten naar alternatieven, zoals
stadslandbouw.

VII.

Waarden en ethische standpunten van consumenten veranderen
Voor de landbouw zijn lokale producten, fairtrade, aanvaarding ggo’s , enzovoort hier
voorbeelden van. Dit zorgt voor een druk op de beleidsmakers.
Hierdoor kunnen stadslandbouwinitiatieven ontstaan én zijn ze succesvol.

VIII.

‘Andere groei’ wordt steeds meer punt van discussie
Onze consumptiepatronen worden steeds meer in vraag gesteld.
Eén van de alternatieven op onze huidige manier van consumeren is stadslandbouw.

IX.

Honger en ongelijkheid in de wereld blijven
Dit legt druk op een Westers systeem van voedselproductie dat relatief veel verliezen
genereert, een aantal negatieve gevolgen van te veel en/of ongezonde voeding kent
en productie van voeding op vruchtbare gronden afweegt ten opzichte van
bijvoorbeeld de productie van energiegewassen op diezelfde gronden.
Deze ontwikkeling zorgt er voor dat biologische teelt populairder wordt en dat
initiatieven zoals ‘Het Spilvarken’ ontstaan. Het Spilvarken is een Gentse organisatie
die een aantal varkentjes in een bepaalde buurt houdt. De varkentjes worden gevoed
met organisch afval van omliggende supermarkten en horecabedrijven.

X.

De digitale revolutie zet door
Digitale technologie heeft de productiviteit en performantie van het bedrijfsleven
aanzienlijk verhoogd. Maar heeft er ook voor gezorgd dat de connectie tussen
producent en consument verdwenen is.
Stadslandbouw herstelt deze connectie.
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Regime

Figuur 15: Invloedendiagram en hotspots van het landbouw- en voedingssysteem (Mathijs et al., 2012)

De economische motor is de dynamiek rond het marktmechanisme van vraag en aanbod dat
aan de basis ligt van de markteconomie. Binnen dat mechanisme van vraag en aanbod is
het specifieke doel van het landbouw- en voedingssysteem het voldoen aan de vraag naar
voedsel (en niet-voedingstoepassingen van biomassa: vezels, energie, enz.). De
ecologische en sociale demping leggen aan dit productie- en consumptiesysteem een aantal
bijhorende beperkingen op. Die beperkingen hebben zowel te maken met de
beschikbaarheid van natuurlijke, menselijke en sociale hulpbronnen als met de kwaliteit van
de omgeving waarin de productie (en consumptie) plaats heeft. De sociale en ecologische
beperkingen zijn hierdoor een rem op de economische motor. Deze remming kan men op
zijn beurt verminderen door hulpmiddelen op vlak van innovatie en technologie; dit
verwoorden we als technologische smering.
In deze drie dynamieken en in hun specifieke metafoor (motor, demping, smering) ligt ook
een belangrijk deel van de interpretatie van de huidige systeemconfiguratie. Daarbij zijn de
economische doelstellingen primair en worden ecologische en sociale aspecten grotendeels
als secundair beschouwd. Technologie is de uitgelezen piste om het economische te
maximaliseren en/of het ecologisch en sociaal beperkende te minimaliseren.
Wat zijn de hotspots (= problemen) binnen het regime (figuur 15)(VMM, 2012) en hoe werkt
stadslandbouw hierop in?
I.

Voldoende, veilige en gezonde voeding en toch voedingsgerelateerde
gezondheidsproblemen
Vandaag beschikken we over een uitgebreid en gevarieerd aanbod van voeding, dat
door een performant controle- en traceringssysteem ook garantie biedt op veiligheid en
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gezondheid. Maar door de bepaalde consumptiestrategieën (wegwerpmaatschappij,
ongezonde snacks en dergelijke) wordt dit teniet gedaan.
Stadslandbouw biedt hier een antwoord op door het lokaal aanbod aan vers en
betaalbaar voedsel zodat alle lagen van de bevolking een evenwichtig voedingspatroon
ontwikkelen.
II.

Voldoende voeding ‘à la tête du client’ maar tegelijk veel voedselverlies, hoge
grondstoffenvraag en aanzienlijke milieu-impacts
Naarmate het inkomen van de consument stijgt en zijn basisbehoeften vervuld zijn,
stijgt de vraag naar gedifferentieerde voedingsproducten. Dit zorgt voor een hogere
input van natuurlijke hulpbronnen en grotere milieu-impacts, lokaal maar ook elders in
de wereld. Onder druk van aspecten als klimaatverandering, schaarste van
hulpbronnen en negatieve impacts van globalisering komen de steeds verdergaande
consumenteneisen en/of het haast ongelimiteerd aanbod almaar meer onder druk.
Niches die via sociale druk en een betere kennis van en respect voor de
productieomstandigheden, een matigende invloed uit oefenen op consumenteneisen,
kunnen op deze hotspot ingrijpen.
Daarom dat de korte keten en het grote gemeenschapsgevoel van stadslandbouw
hierop een oplossing biedt.

III.

Niet-voedingstoepassingen zijn een opportuniteit maar zetten ook druk op de
beschikbare hulpbronnen
De toenemende vraag naar niet-voedingstoepassingen zet een duidelijke spanning op
de hulpbronnen die nodig zijn voor het landbouwproductiesysteem, in het bijzonder
ruimte, een druk die nog wordt versterkt door de trend van toenemende verstedelijking.
Stadslandbouwinitiatieven die aan vertical farming doen spelen mooi in op het steeds
schaarser worden van grond. Verbreding van het klassieke takenpakket en het Cradle
to Cradle principe kan hier ook soelaas brengen.

IV.

Specialisatie ten dienste van efficiëntie maar ten koste van systeemwerking
De schakels binnen de productiesystemen zijn steeds meer gespecialiseerd wat zorgt
voor verlies van verbondenheid in de keten waardoor optimalisatie en creatie van
meerwaarde vooral gebeurt binnen de eigen koker of sector en veel minder tussen.
Korte ketens kunnen hier een oplossing bieden.
Dankzij de korte keten van stadslandbouw worden producent en consument
verbonden.

V.

Input van natuurlijke hulpbronnen verhoogt de productie maar deze hulpbronnen
worden steeds schaarser
Het schaarser worden van hulpbronnen zet steeds meer druk op het landbouw- en
voedingssysteem dat sterk afhankelijk is van deze hulpbronnen. Dit vertaalt zich vaak
in stijgende prijzen.
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Korte keten, spaarzaam omgaan met lokale hulpbronnen en sluiten van ketens,
allemaal kenmerken van stadslandbouw, verlichten de druk op schaarser wordende
hulpbronnen.
VI.

Het milieu absorbeert emissies maar wanneer de draagkracht overschreden wordt, kan
de kwaliteit van de noodzakelijke hulpbronnen in het gedrang komen
Het landbouw- en voedingssysteem genereert reststromen en emissies die een
negatieve impact kunnen hebben op de kwaliteit van de leefomgeving en/of de
beschikbaarheid van hulpbronnen die nodig zijn voor het eigen systeem en/of andere
systemen. Dankzij technologische vooruitgang en steeds betere kennis is de ecoefficiëntie voor landbouw- en voedingsactiviteiten gestegen maar een aantal milieuimpacts blijven echter van een grootteorde die de kwaliteit van de hulpbronnen waarop
het systeem steunt in het gedrang brengt en/of de draagkracht van de ecosystemen
overstijgt. Deze milieu-impacts zijn onder meer de emissie van broeikasgassen,
bestrijdingsmiddelen, nutriënten, aantasting bodemkwaliteit en verlies biodiversiteit.
Stadslandbouw zorgt voor een vermindering van transportafstanden en draagt ook bij
tot de kwaliteit van het stedelijke milieu. Stadslandbouwinitiatieven telen vaak bio, wat
ook zorgt voor een lagere milieu-impact.

VII.

Het landbouw- en voedingssysteem bouwt op sociaal kapitaal maar dreigt het ook te
verliezen
Het sociaal kapitaal omvat voornamelijk de landbouwers en arbeiders in het systeem.
Omdat het systeem voornamelijk werkt in een steeds meer concurrentiële wereldmarkt
van bulkproductie moet er continu meer inspanning geleverd worden door zijn
werkkrachten, wat kan leiden tot negatieve stress. Daarnaast is er ook de
opvolgingsproblematiek in de landbouw en het gebrek aan voldoende en juist
gekwalificeerde mensen in de voedingsindustrie.
Bij stadslandbouw staat het contact tussen producent en consument centraal.
Daarnaast creëren stadslandbouwinitiatieven een groot gemeenschapsgevoel,
zelfredzaamheid en samenwerkingen. Deze andere manier van werken leidt ertoe dat
de boer zich meer tevreden voelt en zorgt ook voor een beter imago waardoor
opvolging makkelijker wordt.

VIII.

(Technologische) innovatie optimaliseert het huidige systeem maar ontwerpt
vooralsnog geen innovatieve systeemconfiguraties
Innovatie en technologische ontwikkeling liggen aan de basis van ons performant
landbouw- en voedingssysteem en gidsen het systeem geleidelijk naar meer duurzame
oplossingen. Maar er zijn ook geïntegreerde oplossingen, ingrijpende innovatieve
waardenproposities en hele systeeminnovaties nodig om een duurzamer landbouw- en
voedingssysteem te creëren. Daar wordt in de gangbare landbouw nog niet genoeg
aandacht aan besteed.
Stadslandbouwinitiatieven zoeken naar geïntegreerde oplossingen om de veerkracht
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van de keten te verhogen. Vertical farming-initiatieven behalen een intensieve
productie op minimale ruimte. Daarnaast zijn er ook initiatieven die meer doen dan
alleen produceren, ze leveren ook ecosysteemdiensten of hebben een educatief
concept (bijvoorbeeld een kinderboerderij).
IX.

Een open systeem biedt vele voordelen maar leidt ook tot afwenteling van sociale en
ecologische impacts
Door globaliseren en de digitale revolutie kregen we een intensieve en wereldwijde
markt voor voeding, met tal van voordelen. Dit houdt echter ook het risico in dat we
sociale en ecologische probleem verplaatsen naar plaatsen veraf van de consumptie
en bijgevolg dus ook de verantwoordelijkheid voor duurzame oplossing van ons
afschuiven.
Bij stadslandbouw staat lokaal centraal, hierdoor wordt er bijgedragen aan duurzame
oplossingen. Ook nieuwe productiemodellen zoals het sluiten van kringlopen of vertical
farming kan hier soelaas brengen.

Niches
Om de verschillende duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken zijn er (systeem)innovaties
nodig die een antwoord bieden op de hierboven beschreven hotspots. Voor het landbouwen voedingsproductiesysteem zijn er vier nicheregimes (VMM, 2012): stadslandbouw,
biologische landbouw, anders eten, en nieuwe productieparadigma’s. Nicheregimes zijn
clusters van niches die qua schaalgrootte tussen regime en niches in zitten en die in staat
zijn om het regime te beïnvloeden in de richting van duurzaamheid. In deze masterproef
wordt er gericht op stadlandbouw en aangegeven hoe deze niche een antwoord biedt op de
eerder aangehaalde hotspots van het landbouw- en voedingssysteem.
Stadslandbouw wordt een niche genoemd omdat het een afgeschermde innovatie is waarin
ondernemers kunnen experimenteren en de praktijken afwijken van het gangbare (Paredis et
al., 2009). Er wordt aan onderzoek en kennisontwikkeling gedaan, de verschillende actoren
binnen stadslandbouw wisselen kennis uit met elkaar en er worden een nieuwe markt en
regels gecreëerd (VMM, 2012 & Reniers, G.L.L., 2013).

Het algemene beeld van ‘niches’ in het transitiedenken is dat ze de kiem van
een duurzaam alternatief zijn voor het onduurzame gangbare systeem. Om
een volwaardig alternatief te zijn moeten ze wel groeien, kennis vergaren,
competitief worden en de juiste vertegenwoordiging en een politiek draagvlak
hebben.

Duurzame transitie benadrukt dat niches een bron zijn van baanbrekende innovaties. Een
niche moet worden ingericht als een protective space, oftewel beschermde ruimte, voor het
opstellen en verbeteren van de innovatie (Schot et al., 1994; Kemp et al., 1998). De
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afscherming is essentieel aangezien de innovatie nog niet succesvol kan concurreren met
het heersende socio-technische regime. Binnen beschermde ruimten kunnen de nicheactoren een baanbrekende innovatie voeden tot een krachtige innovatie door de prestaties te
verbeteren en de ondersteunende socio-technische netwerken uit te bouwen. De initiële
niches gaat zo meer lijken op een conventionele marktniche. De innovatie betreedt een
bredere en meer diverse markt, waardoor de nood tot bescherming geleidelijk aan wegvalt
en de innovatie competitief wordt en een invloed kan uitwerken op een regimeshift naar
duurzaamheid. Aanvankelijk hadden niches als beschermde ruimten dus twee
basisprincipes: shielding en nurturing, of in het Nederlands afschermen en voeden. Smith en
Raven (2012) hadden hier bedenkingen bij omdat deze aanpak zich enkel focuste op de
processen binnen de niche, terwijl het grootste probleem was dat de innovatie moet kunnen
bijdragen aan een regimeshift. Daarom introduceerden zij een derde principe: empowerment
of in het Nederlands machtigen. Hiermee refereren ze naar ofwel het competitief worden van
niche-innovaties binnen niet veranderende omgevingen of naar verandering in het regime
onder invloed van de niches op zo een manier dat dit in het voordeel van de niche-innovatie
werkt. Een tweede bedenking van Smith en Raven (2012) is dat er werd van uitgegaan dat
niches functioneel zijn binnen het evoluerende transitiedenken maar dat er geen rekening
werd gehouden met de krachten die deze functionaliteit moeten initiëren en onderhouden. Zij
introduceren daarom ook het begrip agency and politics of in het Nederlands
vertegenwoordiging en politiek.
Smith en Raven (2012) verduidelijken de verschillende begrippen:


Afschermen
Er zijn verschillende redenen waarom innovaties niet onmiddellijk kunnen overleven
in het regime.
o Gevestigde industrieën kunnen ervoor zorgen dat een innovatie de markt niet
betreedt doordat deze industrieën een sterk netwerk en consumentproducent interactie hebben. Ook hebben ze gedeelde gewoonten en
strategieën, een zekere bekwaamheid en procedures voor het toewijzen van
hulpbronnen.
o Dominante technologieën en infrastructuur vormen ook een barrière.
Innovaties vergen vaak andere standaarden en infrastructuren om optimaal te
kunnen werken.
o Het regime heeft een bepaalde basis van kennis waar veel wordt in
geïnvesteerd. Innovaties kunnen niet concurreren doordat er onvoldoende
middelen worden gestoken om nieuwe kennis te ontwikkelen.
o De gevestigde markten, vraag en aanbod, prijsmechanismen,
consumentvoorkeuren en routines vormen een moeilijkheid voor innovaties.
o Beleid en politiek zetten een rem op het doorbreken van innovatie door de
gunstige regelgeving voor en goede relaties met de gevestigde industrieën.
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Culturele betekenis kan een barrière zijn voor innovatie omdat die innovatie
andere culturele waarden kan hebben en omdat ze nog niet algemeen wordt
toegepast.

Dit zijn redenen genoeg om een innovatie af te schermen binnen een niche om ze te
laten evolueren tot een innovatie die kan deelnemen in een regimeshift.


Voeden
Dit omvat alle processen die de innovatie verder kunnen ontwikkelen. Denk hierbij
aan het formuleren van doelstellingen, onderzoek voeren, een netwerk uitbouwen,
financiële middelen vinden en menselijk kapitaal verwerven.



Machtiging
Hier zijn er twee dimensies: enerzijds is de beschermde ruimte iets voorwaardelijks
waardoor de innovatie eerst moet ontwikkeld worden tot iets dat kan standhouden
binnen het regime. Anderzijds kan de innovatie verder ontwikkeld worden tot de
nieuwe norm in het getransformeerde regime.
o Machtiging tot het past binnen het regime
Dit kan je bereiken door het ontwikkelen van institutionele hervormingen die
het heersend regime transformeren; en een politiek draagvlak om te vermijden
dat de beschermde ruimte ingenomen worden door een specifiek publiek.
Daarnaast is het ook nodig om te zorgen voor bescherming van de
dynamische verzameling van innovatieve mogelijkheden voor duurzame
ontwikkelen.
o Machtiging tot de innovatie de nieuwe norm wordt
Dit proces zal niet volledig binnen de niche doorgaan. Het zal steunen op
andere processen binnen het regime en het landschap.



Vertegenwoordiging en politiek
Het afschermen, voeden en machtigen zijn noodzakelijk in de duurzame transitie.
Maar in de praktijk blijkt dat de opgezette bescherming vaak niet voldoende is, wat
gevolgen heeft op het ontwikkelen van socio-technische alternatieven.
o Vertegenwoordiging
Het actor-georiënteerd perspectief focust zich vooral op de relaties tussen
lokale netwerken van socio-technische experimenten in specifieke locaties en
globale netwerken om de ervaringen om te zetten naar een algemeen, mobiel
proces waardoor het makkelijk wordt om gelijkaardige projecten op te zetten
op andere locaties. Lokale netwerken van actoren gaan nadenken over de
invulling en ontwikkeling van een innovatie en trekken hier lokaal toepasbare
lessen uit. Het globale netwerk van actoren ondersteunen de uitwisseling en
interpretatie van deze lessen en ervaringen onder de verschillende lokale
organisatie. Ook zorgt het globaal netwerk voor de codificatie en
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standaardisering van deze kennis en zal ze uitmaken wat de correcte manier
van evalueren is binnen markten, bedrijven, beleidsarena’s, enzovoort.
Politiek
Het versterken van de positie van een niche in het regime is een overwegend
politiek proces dat afhangt van verschillende spelers binnen en buiten het
hierboven vermelde globale netwerk. Iedere actor reageert anders op een
opkomend globaal netwerk; dit met verschillende interpretaties en belangen
dan ontwikkeld binnen de niche. Iedere actor gaat zijn eigen belangen willen
verdedigen maar niet alle actoren zijn gelijk. De ene gaat een grotere invloed
kunnen uitoefenen dan de andere dankzij hun middelen, ervaring, relaties,
enzovoort. Denk hierbij aan grote (industriële) lobbygroepen.

Niches zijn nodig om regimeshifts waar te maken, maar die shift kunnen ze niet
op zichzelf volbrengen. Er is een link met externe processen nodig. Het grote
probleem om een regimeshift te verwezenlijken is dat het moeilijk is om een
nieuwe technologie om te zetten naar een succesvolle markt. Schot et al. (1994)
en Kemp, et al. (1998) gebruiken het strategisch niche management perspectief
om dit probleem aan te kaarten.

b. Strategic Niche Management
Strategic Niche Management (SNM) is een aanpak ontwikkeld “voor het begrijpen en
beïnvloeden van de vroege aanvaarding van nieuwe technologieën met een groot potentieel
om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.”(Schot & Geels, 2008).
SNM gaat ervanuit dat duurzame innovaties mogelijk zijn door het moduleren van
technologische niches, dit zijn beschermde ruimtes waar versterken en experimenteren
mogelijk is in co-evolutie met de technologie, gebruikers en regelgeving. SNM aanhangers
argumenteren dat duurzame ontwikkeling een interactie tussen technologie en sociale
verandering nodig heeft. Zij erkennen ook dat er door de toenemende modernisering vooral
gefocust wordt op ontwikkelen, testen en optimalisering van technologie i.p.v. deze in te
bedden in de bredere maatschappelijke doelen, of dit toch uit te stellen tot een later stadium.
SNM kan alleen goed werken wanneer het lopende dynamieken moduleert. SNM als
beleidstool focust zich op het intern sturen van de niche. Het sturen kan doorgaan in
verschillende delen van het proces door het toevoegen van een nieuwe actor, specifieke
kennis of projecten in de praktijk ondersteunen. Hierdoor kunnen evoluerende dynamieken
omgeleid worden naar het gewenste pad.
Een (technologische) niche bestaat uit ruimten waar radicale nieuwigheden getest en
ontwikkeld worden terwijl ze afgesloten zijn van de gangbare competitie. Volgens Rip en
Schot zouden niches fungeren als ‘proto-markten’ die de ontwikkeling van marktniches in
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gang zetten. Een marktniche kan je definiëren als een niche waarin kennis en
consumentenvraag gevestigd zijn. In SNM neemt men aan dat de marktniches en
consumentenvraag voor vele innovaties niet gemakkelijk beschikbaar zijn want die
innovaties zijn radicaal verschillend van de gangbare technologieën. Er wordt uitgegaan van
de gedachte dat de regimeshift een bottom-up proces is waarbinnen technologische niches
uitgroeien tot marktniches en uiteindelijk het regime vervangen en transformeren (figuur 16).

Nieuw regime

Afgeschermde innovatie
Gebruikmaken van gelegenheden
Niche wordt sterker en groeit uit
tot marktniche
Figuur 16: Van niche naar regimeshift (Bron: cursus Duurzame productiesystemen, Frank Nevens

Maar hoe en onder welke omstandigheden kunnen technologische niches ontspruiten?
 Een duidelijke visie en verwachtingen/doelstellingen zijn nodig want die zorgen voor
een richting in het leerproces.
 Een sociaal netwerk uitwerken want dit zorgt voor een draagvlak van de niche, er
ontstaat interactie tussen verschillende belangrijke stakeholders en zorgen voor de
nodige middelen (geld, mensen, expertise).
 Leerprocessen op meerdere niveaus:
a. Technische aspecten
b. Markt- en consumentvoorkeuren
c. Culturele en symbolische betekenis
d. Infrastructuur en netwerkonderhoud
e. Regelgeving en beleid
f. Sociale en milieueffecten
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Niche ontwikkeling kan beschreven worden als vooruitgang op twee niveaus tegelijkertijd:
lokaal en globaal niveau. Vele lokale projecten kunnen optellen tot een opkomend globale
strekking (figuur 17).

Figuur 17: Opkomend technologische baan gedragen door lokale projecten (Geels & Raven, 2006)

De lokale projecten worden gedragen door lokale actoren. De regels en verwachting zijn per
project initieel vaag, breed en niet stabiel maar door het uitwisselen van informatie tussen
verschillende lokale projecten ontstaat er op het globaal niveau duidelijke, specifieke en
stabiele regels en verwachtingen (figuur 18).
In het SNM onderzoek ontdekte men ook dat niet alleen de interne ontwikkeling van een
niches belangrijk is maar dat ook externe factoren meetellen.

Figuur 18: Verschillende niveaus in een geneste hiërarchy (Geels, 2002)

Volgens het multi-level perspectief (MLP) kan een transitie pas ontstaan wanneer er
interactie is tussen processen op verschillende levels:
 Niche innovaties bouwen een sterke interne kracht op
 Veranderingen in het landschap zorgen voor druk op het regime
 Het regime destabiliseert waardoor er deuren open gaan voor niche
innovaties.
Volgens MLP kunnen niche innovaties alleen verspreiden als die zich verbinden aan lopende
processen op het regime- en landschapsniveau. Niches kunnen groeien en een nieuw
regime vormen, maar niches kunnen ook gewoon geïncorporeerd worden in het regime.
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Kemp et al. (1998) lichten de voorwaarden waar een niche moet aan voldoen toe aan de
hand van transport als voorbeeld (kader 1). In het cursief proberen we deze voorwaarden toe
te passen op stadslandbouw.
A. Technische aspect
Inbreng van een nieuwe technologie betekent vaak dat complementaire technologie
nog niet op punt staat of dat de nieuwe technologie veel duurder is. Elektrische
auto’s, bijvoorbeeld, zijn vaak duurder dan de diesel- of benzinevariant en de
batterijen kunnen zeker nog verbeterd worden. Ook is er niet overal mogelijkheid om
de auto’s op te laden.
Stadslandbouw is eerder een sociaal-technisch gegeven, dus geen puur technische
innovatie. Het meest technische aan bepaalde stadslandbouwinitiatieven zijn het
gebruik van machines. Het gaat meestal om kleinschalige initiatieven en dan zijn
machines vaak een te grote kost. Door bepaalde machines niet aan te kopen is het
mogelijk dat het initiatief moet inboeten aan efficiëntie.
B. Markt- en consumentvoorkeuren
Vraag
Nieuwe technologieën hebben nog niet bewezen wat ze waard zijn, dus
consumenten weten niet wat te verwachten en moeten dus meer toegepast worden
in de praktijk. Ook kan het gebeuren dat een nieuwe technologie niet voldoet aan de
specifieke voorkeuren van een consument. Weinig consumenten aanvaarden,
bijvoorbeeld, dat de batterij van een elektrische wagen een bepaalde tijdsduur heeft.
Daarom dat autoproducenten niet staan te springen om veel te investeren in
elektrische wagens. Een andere belangrijke factor is de prijs van het nieuwe
product, die vaak duurder is door de kleinschalige productie. Nieuwe technologieën
zijn vaak duurder door de kleinschalige productie.
De consument is gewoon van zijn/haar inkopen in supermarkten te doen en eist
perfect uitziende producten. In de gangbare landbouw worden de niet perfect
uitziende producten gebruikt in de verwerkingsindustrie of eventueel als veevoeder.
Stadslandbouwinitiatieven gaan die niet perfect uitziende producten gewoon
verkopen aan hun klanten. Consumenten kunnen hier argwanend tegenover staan.
Aanbod
Er zijn ook barrières langs de productiezijde. Een innoverend product produceren is
een lang en risicovol proces. Zolang het niet zeker is dat de consument
geïnteresseerd is of er geen regels worden opgelegd door de overheid zal de
autosector geen nieuw product op de markt brengen.
Stadslandbouw lijkt te werken, in de stad. Maar Vlaanderen heeft ook een groot
aandeel bewoning op het platteland. Zijn kleinschalige landbouwinitiatieven ook daar
een succes? Zolang dit niet zeker is, kan het systeem dat stadslandbouw hanteert
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niet het Vlaamse landbouwregime worden. In deze thesis wordt Gent als
voorbeeld gebruikt en op niveau van de stad lijkt er geen tekort aan
geïnteresseerden te zijn. Er is echter wel een tekort aan een kader en beleid rond
stadslandbouw.
C. Culturele en symbolische betekenis
Voor veel bestuurders is de auto een manier om hun individualiteit en sociale
identiteit te uitten, het is een statussymbool. Autofabrikanten, -verkopers en gebruikers hebben een bepaald idee van hoe een auto er uit moet zien en wat die
allemaal moet kunnen. Dit beeld kan afwijken van de alternatieven en dat leidt
vaak tot scepticisme. Een voorbeeld hiervan is de invoering van het start/stopsysteem door Volkswagen in 1998. Bij de lancering van dit systeem, durfden
Volkswagen en autodealers deze optie niet te promoten. Zij dachten dat de
klanten bang zouden zijn dat de motor niet zou herstarten. Na de eeuwwisseling
werden de milieu-eisen van een wagen strenger en werd het start/stopsysteem zo
goed als standaard.
Hier kan opnieuw het voorbeeld van de perfect uitziende producten worden
aangehaald. Ook een feit dat de veiling niet aanwezig is in het systeem kan op
scepticisme stuiten.
D. Infrastructuur en netwerkonderhoud
Invoering van nieuwe technologieën vereisen soms een aanpassing van
infrastructuur. Er moeten speciale voorzieningen gemaakt worden, zoals
oplaadpunten voor elektrische auto’s. Ook moeten garagisten bekend zijn met de
nieuwe technologie en welk onderhoud het voertuig nodig heeft.
Een ander probleem is natuurlijk ook dat er achter de huidige voorzieningen een
sterke lobbygroep zit die alleen kijken naar hun eigen belangen.
In de stad moeten mogelijkheden zijn om aan landbouw te doen. Er moet grond,
wateraanvoer, goede bereikbaarheid, … zijn. Daarnaast zijn er belanghebbenden
uit de gangbare landbouw die sterk lobbyen, zodanig dat de gangbare landbouw
nog steeds voorrang krijgt op alle vlakken.
E. Regelgeving en beleid
Overheden zijn toegewijd aan milieubescherming en sociale doelen, maar ze
spreken deze toewijding tegen door nieuwe technologieën op vlak transport wel te
subsidiëren tijdens het onderzoekstadium zonder een visie te hebben hoe ze deze
technologie in een toekomstig transportsysteem gaan gebruiken. Zonder deze
visie zijn producenten voorzichtig om te investeren in onzekere en risicovolle
onzekerheden.
Langs de andere kant zijn er vaak wetten en regels die een barrière vormen om
nieuwe technologieën te ontwikkelen.
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Op vlak van transport vind je hiervoor een mooi voorbeeld in Californië. Door de
Californische ‘zero-emission vehicle (ZEV)’ legislatuur is er sterk ingezet op de
ontwikkeling van elektrische auto’s. Dit benadeelt de ontwikkeling van hybrideelektrische auto’s die, als je de elektriciteitscentrales in rekening brengt, schoner
zijn dan elektrische wagens
Verschillende stadslandbouwinitiatieven ontvangen subsidies van bepaalde
overheden maar deze overheden zorgen niet voor een beleid op maat van deze
initiatieven.
F. Sociale en milieueffecten
Nieuwe technologieën kunnen bestaande problemen oplossen, maar ook nieuwe
problemen creëren. De batterij van de elektrische wagen, bijvoorbeeld, geven een
bijkomende afvalprobleem. Er is dus onderzoek nodig om mogelijke problemen op
te lossen. Tot die tijd wordt het imago van de nieuwe technologie wel geschaad.
Stadslandbouw kan werken in de stad, maar hoe vertaalt dit zich naar de
bewoners van het platteland? Stadslandbouw wint aan populariteit en
geïnteresseerde consumenten, maar hoe kunnen zij deze toenemende
consumenten tegemoet komen wanneer de plaats in de stad beperkt is?
Kader 1: Voorwaarden SNM toegepast op transport (Kemp et al., 1998)

2.5

Samenvatting

 Wat is stadslandbouw?
Het basiskenmerk van stadslandbouw is de ruimtelijke dimensie: voedselproductie in
en rond de stad, (meestal) bedoeld voor de consument binnen deze stad.. Een
tweede kenmerk is de wederkerige relatie tussen landbouwer en stad. Er ontstaan
korte ketens en de landbouwactiviteit kan op verschillende manieren (vers en
betaalbaar voedsel, sociaal contact, educatie, vergroting biodiversiteit, …) voldoen
aan de stedelijke behoeften (Meyvis, 2014).
Het landbouw- en voedingssysteem is minder zichtbaar in de stad dan op het
platteland (Pothukuchi & Kaufman, 1999). Stadslandbouw tracht daar verandering in
te brengen dankzij haar ‘nabijheid’. Dit in zowel de fysieke (afstand in kilometers) als
de sociale (korte keten) betekenis van het woord (Boschma, 2005).
 Waarom ontstaan initiatieven rond stadslandbouw?
Ze bieden een antwoord op het onduurzame karakter van het gangbare landbouw- en
voedingssysteem. Het IAASTD houdt hiervoor ook een pleidooi in ‘Agriculture at a
Crossroads: The Global Report’.
 Wat moet er gebeuren om een meer duurzaam systeem te creëren?
Er is een transitie van niche naar regime nodig. Het algemene beeld van ‘niches’ in
het transitiedenken is dat ze de kiem van een duurzaam alternatief zijn voor het
onduurzame gangbare systeem. Om een volwaardig alternatief te zijn moeten ze wel
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groeien, kennis vergaren, competitief worden en de juiste vertegenwoordiging en een
politiek draagvlak hebben. Om een regimeshift te verwezenlijken moet de niche
omgezet worden naar een succesvolle markt en dat is de grootste moeilijkheid. Schot
et al. (1994) en Kemp, et al. (1998) gebruiken het strategisch niche management
(SNM) perspectief om dit probleem aan te kaarten.
 Wat zijn de belangrijkste onderdelen van SNM?
 Een duidelijke visie en verwachtingen/doelstellingen zijn nodig want die zorgen
voor een richting in het leerproces.
 Een sociaal netwerk uitwerken want dit zorgt voor een draagvlak van de niche,
er ontstaat interactie tussen verschillende belangrijke stakeholders en zorgen
voor de nodige middelen (geld, mensen, expertise).
 Leerprocessen op meerdere niveaus:
a. Technische aspecten
b. Markt- en consumentvoorkeuren
c. Culturele en symbolische betekenis
d. Infrastructuur en netwerkonderhoud
e. Regelgeving en beleid
f. Sociale en milieueffecten

2.6

Onderzoeksvragen

Deze thesis heeft tot doel te ontdekken of stadslandbouw een alternatief is voor het
onduurzame gangbare landbouw- en voedingssysteem. We wensen te onderzoeken waarom
verschillende Gentse initiatieven ontstaan zijn en op welke hotspots zij een antwoord bieden.
Op deze manier trachten we vast te stellen of stadslandbouw als niche voldoet aan de
voorwaarden van het strategic niche management om een regimeshift te verwezenlijken.
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3. Methode
Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvragen werd een kwalitatief onderzoek
uitgevoerd door semi-gestructureerde interviews af te nemen van verschillende Gentse
stadslandbouwinitiatieven. Negen verschillende initiatieven werden via e-mail gecontacteerd
en van vijf organisaties gaven een positief antwoord. De interviewvragen werden opgesteld
aan de hand van de literatuurstudie.
A. Wat is een semi-gestructureerd interview?
Semi-gestructureerde interviews noemt men ook wel kwalitatieve of diepte interviews. In dit
soort interview stelt de onderzoeker een reeks open vragen op en eventueel bijvragen om
een nog uitgebreider antwoord te verkrijgen. Het is niet nodig de vragen in de opgestelde
volgorde te stellen, vaak is het zelfs niet nodig alle vragen (letterlijk) te stellen. Door een
ruime open vraag te stellen is het mogelijk dat de respondent al een antwoord geeft op een
andere vraag die op de lijst staat. Het grote voordeel van semi-gestructureerd interviewen is
dat je door in te gaan op wat de respondent zegt, meer en gedetailleerdere informatie krijgt.
Dit is wenselijk in een kwalitatief onderzoek. Een nadeel van deze techniek is dat het
interview een lagere validiteit heeft dan een gestructureerd interview (Dingemans, 2008). Bij
een gestructureerd interview houdt de onderzoeker zich aan een vooraf opgesteld
vragenschema. Iedere respondent wordt onder dezelfde condities met dezelfde vragen in
dezelfde volgorde geïnterviewd. Deze techniek wordt vooral in kwantitatief onderzoek
gebruikt. De vragen die gesteld worden zijn zeer specifiek en gesloten, vaak zijn het
meerkeuzevragen waarbij de antwoorden nummers toegekend kregen.
Voorbeeld: Stadslandbouw kent veel sociale voordelen?
1

2

3

4

Oneens

5
Eens

Het is de bedoeling dat het interview zo valide mogelijk is. De validiteit van het onderzoek
toont de echtheid en het waarheidsgehalte van het onderzoek aan. Men moet ook zeker zijn
dat er geen systematische fouten zijn gemaakt bij het onderzoek. Een voorbeeld van een
systematische fout is een sociaal wenselijk antwoord. Respondenten kunnen een vals
antwoord geven bij een vraag over gevoelige onderwerpen zoals seks en drugs (Dingemans,
2008). In dit onderzoek zal zo geen fout zitten aangezien geen gevoelige onderwerpen
werden aangekaart. Sommige respondenten in het onderzoek zijn wel met confidentiële
zaken bezig. Als het antwoord op de vraag confidentieel was, maakte de respondent dit
duidelijk en ging hij/zij niet verder in op de vraag.
B. Hoe ga je validiteit na?
Eerst moet men zien dat het onderzoek betrouwbaar is. Dit is een onderzoek vrij van
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toevallige fouten zoals per ongeluk een verkeerd antwoord aanduiden. Aangezien het
interview eerder een gesprek is met geen slechte antwoorden is dit onderzoek vrij van
toevallige fouten. Eens kan aangetoond worden dat het onderzoek betrouwbaar is, kan men
de validiteit van je onderzoek nagaan.
De validiteit van het interview hangt af van het soort interview, de vormgeving en de
uitvoering. Er bestaan vier verschillende soorten validiteit: constructvaliditeit, externe
validiteit, interne validiteit en ecologische validiteit (Dingemans, 2008).


Constructvaliditeit
Dit gaat over hoe in een onderzoek een bepaald begrip gemeten wordt. Dit kan soms
zeer eenvoudig aan de hand van een algemeen bekend meetinstrument.
Bijvoorbeeld een gewicht wordt gemeten in kilogrammen. Stel dat men het gewicht
van een lading wil weten dan is er één simpele vraag nodig: “Wat is het gewicht?”.
Meningen en emoties meten daarentegen ligt moeilijker. Woede, angst, geluk
bijvoorbeeld zijn subjectieve begrippen die eerst goed omschreven dienen te zijn.
Dan pas kan men het begrip in een vraag steken, maar één vraag is vaak niet
voldoende. Het begrip zal moeten gemeten worden aan de hand van meerdere
vragen. Dus niet: “Wat vind je van de uitstraling van stadslandbouw?”. Want iedereen
kan een andere invulling hebben voor uitstraling.



Interne validiteit
Deze validiteit is vaak van toepassing op onderzoeken waarin oorzaak-gevolgrelaties
onderzocht worden. Een onderzoek is intern valide als de juiste conclusies kunnen
getrokken worden. Dus als het gemeten resultaat ook daadwerkelijk het resultaat
moet zijn de opzettelijke verandering.
Voorbeeld: een onderzoek naar de rekenvaardigheid van bejaarden. Dan doet men
eerst een voormeting waarbij de rekenvaardigheid op dat moment wordt gemeten.
Vervolgens laat men de bejaarden bepaalde oefeningen uitvoeren om het
rekenkundig vermogen te verhogen. Daarna doet men opnieuw een meting. Is de
rekenvaardigheid nu hoger en is dit het gevolg van de oefeningen? Dan is het
onderzoek intern valide.



Externe validiteit
Een onderzoek is extern valide als de resultaten gegeneraliseerd kunnen worden.
Dus als de resultaten uit de experimentele omgeving ook geldig zijn in de reële
omgeving. Deze validiteit kan men verbeteren door genoeg willekeurige
respondenten te gebruiken.
Soms kunnen resultaten niet generaliseren worden naar een grotere populatie. Dit
zegt echter meer over de gebruikte steekproef dan over de resultaten. Om de
steekproefgrootte te bepalen moet men weten hoe groot de populatie is waar men
onderzoek naar doet. Daarnaast stelt me een betrouwbaarheidspercentage (meestal
95%) en foutenmarge op (The Research Company, 2014).
38



Ecologische validiteit.
Deze validiteit behandelt de vraag of de resultaten ook toepasbaar zijn op de
natuurlijke omgeving van mensen of alleen op de context van het onderzoek. M.a.w.
komen de antwoorden van de respondenten overeen met de alledaagse praktijk (van
der Zee, 2015).
De interne, externe en constructvaliditeit kunnen hoog zijn maar dat wil niet meteen
zeggen dat de resultaten ook geldig zijn buiten de geschetste situatie van het
interview.

Bij semi-gestructureerde interviews zijn slecht twee soorten validiteiten van toepassing:
externe en ecologische validiteit.
Het onderzoek voor deze thesis heeft een hoge ecologische validiteit aangezien de gestelde
vragen over de respondenten hun job/initiatief gingen en de antwoorden gebaseerd zijn op
eigen ervaringen. Op vragen zoals “Met welke kernwoorden zou je het gangbare systeem
beschrijven?” werd vaak hetzelfde soort antwoord gegeven. Hieruit kan afgeleid worden dat
ook deze antwoorden overeenkomen met de alledaagse praktijk. De externe validiteit van dit
onderzoek echter, is laag. Er is geen cijfer terug te vinden van het globaal aantal
stadslandbouwinitiatieven, maar we kunnen aannemen dat dit aantal groter is dan 20.000.
Vanaf dat een populatie groter is dan 20.000 wijzigt een steekproefgrootte niet veel meer
(Checkmarket, z.j.). Onze foutenmarge wordt op 5% ingesteld en het
betrouwbaarheidspercentage is 95%. Stel dat het globaal aantal stadslandbouwinitiatieven
25.000 is, dan moet de steekproef voor deze thesis 379 respondenten hebben (figuur 19).
Nemen we dezelfde foutenmarge en betrouwbaarheidspercentage, maar wordt de populatie
veranderd naar 500.000, dan moeten 384 initiatieven geïnterviewd worden (figuur 20).

Figuur 19: Steekproefberekening voor populatie 25.000
(Geraadpleegd via
https://nl.checkmarket.com/steekproefcalculator/)

Figuur 20: Steekproefberekening voor populatie 500.000
(Geraadpleegd via
https://nl.checkmarket.com/steekproefcalculator/)
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Hieruit valt af te leiden dat het werkelijk aantal ondervraagden voor deze thesis (vijf) veel te
klein is en bijgevolg de externe validiteit heel laag is. Dit onderzoek valt dus niet te
generaliseren naar een grotere populatie.
C. Hoe verwerk je een semi-gestructureerd interview?
Voor interviews kunnen verwerkt worden, transcribeert men deze. Kathleen W. Piercy (2004)
geeft in haar artikel “Analysis of semi-structured interview data” een stappenplan om een
semi-gestructureerd interview te verwerken. Zij baseerde zich hiervoor op onderzoek van
McCracken (1988):
Stap 1
Als eerste stap leest men de transcripties zorgvuldig en maakt men notities in de
kantlijnen. Deze notities kunnen opmerkingen zijn over wat de respondent precies
aanhaalt. Soms is het handig om lange monologen om te zetten in kleinere
paragrafen voor een betere overgang van het ene idee naar het andere. Ook kan
het nuttig zijn iedere regel te nummeren om hiernaar te kunnen verwijzen.
Stap 2
In de tweede stap maakt men categorieën op basis van de gegeven antwoorden en
het verrichte vooronderzoek. Dit doe je door belangrijke en relevante uitspraken aan
te duiden en te coderen. Antwoorden met dezelfde code worden samengevoegd tot
één categorie.
Stap 3
De derde stap bestaat uit het zorgvuldig onderzoeken van de categorieën die je in
stap twee bepaald hebt zodanig dat er verbanden kunnen ontdekt worden.
Stap 4
In de vierde stap is het de bedoeling dat je enkel basisthema’s vindt. Ely et al.
(1991) definiëren een thema als “een begrip dat terug te vinden is in (bijna) alle
relevante data, of één in de minderheid met een zware emotionele of feitelijke
impact”.
Stap 5
Deze laatste stap onderzoekt ieder thema per interview om de overheersende
thema’s in de data te vinden. Deze overheersende thema’s vormen dan de
antwoorden op de onderzoeksvragen.
Er bestaan computerprogramma’s die men kan gebruiken wanneer veel interviews moeten
verwerkt worden. Via het computerprogramma kan men data coderen en aan de gemaakte
thema’s verbinden. Via het programma kan een beter overzicht behouden worden wanneer
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er veel interviews afgelegd zijn.
Aangezien er voor deze thesis slecht vijf interviews afgenomen zijn, is het gebruik van een
computerprogramma niet relevant.
D. Hoe werden de interviews in deze thesis verwerkt?
Protocol semi-gestructureerd interview
Bedankt om tijd vrij te maken. Met deze thesis willen we ontdekken hoe ‘stadslandbouw’ zich
verhoudt tot ‘het regime’, d.w.z. het gangbare systeem van voedsel produceren en
consumeren. We willen zien of stadslandbouw antwoorden kan bieden op de uitdagingen
waarmee de gangbare landbouw geconfronteerd wordt en op welke manier dit gebeurt of
zou kunnen gebeuren.
-

Wat doet jullie organisatie? Welke zijn jullie activiteiten?

-

Welke mensen zijn betrokken bij het initiatief en wat is hun rol?

-

Hoe is het initiatief ontstaan; en wat waren de voornaamste motieven om te starten?
Hoe zou je jullie missie en doelstellingen formuleren?
Wat waren/zijn jullie grootste problemen op vlak van jullie werking? Hoe werden
eerdere moeilijkheden overwonnen? En hoe zullen huidige moeilijkheden aangepakt
worden? Wie zou wat kunnen doen?
Waarom denkt u dat stadslandbouw aan populariteit wint? Dus, waarom kiezen
mensen steeds meer voor deze landbouwvorm dan voor de gangbare landbouw?
Waar zouden jullie willen ‘uitkomen’ met jullie initiatief? En op welke tijdshorizon?

-

Passen jullie binnen het grote systeem of voelen jullie een soort concurrentie van de
gangbare landbouw?
Met welke kernwoorden zou je het gangbare systeem beschrijven?

Op volgende data gingen de interviews door in het Vooruit café in Gent:


15 april: Boerenmarkt



15 april: Urban Smart Farm



28 april: Voedselteams



7 mei: Spilvarken



10 mei: CSA Oogstgoed

Verwerking:
Stap 1
Tijdens het beluisteren van de interviews werden relevante zaken in een Word
document getypt. Citaten en begrippen die met elkaar te maken hadden werden bij
elkaar geplaatst. In sommige interviews keerde de respondent namelijk terug naar
een eerder gestelde vraag.
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Stap 2
Aan de hand van de literatuurstudie werd een lijst met mogelijke vragen opgesteld.
Uit deze lijst werden een aantal categorieën gehaald.
o

o

o

o

o

o

o

o
o

Ontstaan
Hieruit worden de hotspots waar stadslandbouw een antwoord op biedt uit
gehaald.
Wie
In deze categorie wordt achterhaald wie zich in het netwerk van de
verschillende initiatieven bevindt.
Missie en doelstelling
Hiermee worden de ambitie van de initiatieven om te groeien en welke
ontwikkelingen verder mogelijk zijn, getoetst.
Activiteiten
Aan de hand van de activiteiten van de organisaties kunnen opnieuw
antwoorden op mogelijke hotspots ontdekt worden.
Problemen
Uit de problemen die de organisaties doorheen hun bestaan kenden, kan
besloten worden of stadslandbouw als niche nog steeds afgeschermd dient
te worden of niet.
Toekomst
Dankzij deze categorie wordt de groei- en competitiedrang bij de initiatieven
zichtbaar.
Gangbare landbouw
Hieruit willen we te weten komen of de respondenten op de hoogte zijn van
het onduurzame karakter van de gangbare landbouw.
Concurrentie gangbare landbouw
Ook hier zien we de groei- en competitiedrang bij de initiatieven.
Populariteit stadslandbouw
Door te vragen naar een verklaring voor de stijgende populariteit van
stadslandbouw hopen we ook een aantal hotspots te horen.

Stap 3
Vervolgens werden verbanden tussen wat gezegd werd per categorie onderzocht.
Zo werd bijvoorbeeld vastgesteld dat het merendeel van de geïnterviewde
organisaties ontstaan zijn uit overtuiging en dat regelgeving een collectief probleem
is.
Stap 4
In deze stap werd onderzocht hoe deze categorieën gerelateerd zijn aan de
aangehaalde thema’s in het literatuuronderzoek. Zo geven ‘Problemen’ en
‘Concurrentie gangbare landbouw’ weer waarom stadslandbouw nog steeds
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afgeschermd dient te worden. ‘Wie’ en ‘Missie en doelstelling’ slaan op ‘voeden’ uit
het duurzaam transitiedenken omdat de doelstelling van een organisatie en de
mensen achter de organisatie verdere ontwikkeling mogelijk maken. ‘Toekomst’ en
‘Concurrentie gangbare landbouw’ tonen aan hoe de organisaties willen groeien en
competitief worden, waardoor ook ‘machtiging’ uit het duurzaam transitiedenken aan
bod kwam. ‘Gangbare landbouw’ toont aan dat de respondenten zeer goed op de
hoogte zijn van de onduurzaamheid van het gangbare systeem. In ‘Ontstaan’,
‘Activiteiten’ en ‘Populariteit stadslandbouw’ ontdekken we de verschillende hotspots
binnen het regime.
Stap 5
Volgende overheersende categorieën bieden mogelijks een antwoord op de
onderzoeksvragen:
o Ontstaan
o Activiteiten
o Problemen
o Toekomst
o Concurrentie gangbare landbouw
o Populariteit stadslandbouw
E. Welke initiatieven werden geïnterviewd?
Boerenmarkt
De Boerenmarkt is een wekelijkse markt waar lokale boeren hun producten kunnen
verkopen. Het idee is ontstaan eind 1990, begin 2000, aan de Dampoort in Gent. Het
buurtcomité zocht een middel om mensen uit de buurt samen te brengen. In die tijd kwam
ook het andersglobalisme op gang, dit is de beweging die de ondemocratisch gereguleerde
wereldmarkt verwerpt. De oprichters van Boerenmarkt geloofden in het andersglobalisme en
via de Boerenmarkt konden zij hun steentje bijdragen aan deze beweging. Ondertussen
heeft de Boerenmarkt tal van andere functies aangenomen, naast een sociaal gebeuren en
speler in het andersglobalisme. De Boerenmarkt staat jonge/nieuwe boeren graag bij en
helpt de (kleine) boeren met hun problemen. Zo was er ooit een varkensboer die het niet
meer zag zitten in de varkensteelt en heeft de organisatie van de Boerenmarkt hem
geholpen om te schakelen naar kippen door hem als kippenboer een plek te geven op de
Boerenmarkt. Daarnaast vecht de Boerenmarkt voor tal van initiatieven in het voordeel van
de (kleine) boer, zoals de protestacties tegen TTIP. Ook organiseert de Boerenmarkt ieder
jaar een uitstap, een maandelijks boerenontbijt en een buurtfeest met een feesteditie van de
Boerenmarkt.
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Figuur 21: Boerenmarkt Ledeberg (Geraadpleegd via
http://www.ledeberg.be/site/nieuws_detail.php?newsid=45)

Er zijn tot nu toe zeven Boerenmarkten in Gent en worden gecoördineerd door drie
vrijwilligers:


Gentbrugge/Kerkstraat op woensdag



Blaisantvest op donderdag



Oostakker/Antwerpsesteenweg op vrijdag



Sint-Amandsberg/Spijkerstraat-Halve Maanstraat op zaterdag



Charles l’Epeeplein op zondag



Ledeberg/Centrumplein op woensdag (figuur 21)

Urban Smart Farm
Urban Smart Farm is een startup die in 2015 de Korte Keten wedstrijd van stad Gent won.
Door middel van aquaponics willen oprichters Pascal De Bondt en Kenny Vandenbroucke op
een duurzame manier kruiden, groenten, vissen en garnalen produceren. Ze doen dit in twee
mobiele containers. In één container staat een bassin met meervallen, die gevoed worden
met larven gekweekt op afval, en een bassin met garnalen. Het afvalwater van de bassin met
meervallen loopt naar die van de garnalen en deze laatste halen hun voedingstoffen uit de
uitwerpselen van de meervallen, ze werken als een filter. Het water van deze bassin wordt
via buizen door een tweede filter, biofilter, naar de planten in de tweede container vervoerd .
Op deze manier is de cirkel gesloten (figuur 22).
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Figuur 22: Gesloten kringloop Urban Smart Farm (Geraadpleegd via
http://www.urbansmartfarm.be/aquaponics-led/)

De plantenrijen worden verticaal geplaatst en verlicht met LED-verlichting, zodanig dat er
een minimum aan ruimte wordt ingenomen en er het hele jaar rond op een energiezuinige
manier geteeld kan worden. Een aantal jaar geleden begon het idee bij Pascal te groeien
toen hij in de horeca werkte in Zuid-Amerika. Daar teelde en plukte hij kruiden op het dak
van het restaurant waar hij werkte. Klanten die dit zagen vonden dit een meerwaarde. Terug
in België zocht hij een manier om in Gent kruiden te gaan telen. Hij dacht eerst aan een
serre op een dak of een gebouw lichtdoorlatend te maken, maar door de technologische
evolutie van LED-verlichting te volgen, begon hij in een andere richting te kijken en vond hij
het principe van aquaponics. Hij startte met enkele tests thuis en zocht een partner. Na het
winnen van de Korte Keten wedstrijd kreeg hij een testruimte aangeboden van de
Universiteit Gent. Sinds mei staat er een demo-container op het DOK in Gent met als
bedoeling de mensen bekend te maken met deze nieuwe manier van telen. De bedoeling is
uiteindelijk om de planten en vissen te verkopen aan de Gentse horeca.
Voedselteams vzw
Voedselteams vzw is een netwerk van lokale voedselteams en duurzame producenten. Deze
organisatie ontstond in 1996 in Leuven door drie organisaties: Werkgroep voor
Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw (Wervel), Vredeseiland en Elcker-ik (nu:
Vormingplus). Zij baseerden zich op een Japans model, Seikatsu-club, dat een concreet
handelingsalternatief bood waarin alle aspecten van duurzame ontwikkeling aan bod komen.
Een voedselteam is een groep mensen uit eenzelfde buurt die samen groenten, fruit, zuivel
en eventuele andere producten rechtstreeks bij lokale producenten aankopen. Binnen één
team is er een kernteam van vier à vijf mensen met hun specifieke taak. Ieder lid betaalt 15
euro lidgeld per jaar. Via de webwinkel plaats je je bestelling die je op een vast moment in de
week kan gaan ophalen in het lokale depot (figuur 23). Het gaat hier dus om korte keten.
Producenten betalen zes procent van hun omzet aan Voedselteams vzw. Na de dioxinecrisis
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in 1999 steeg het aantal leden enorm, mensen wouden weten waar hun voedsel vandaan
kwam, en ondertussen zijn er al 178 voedselteams doorheen heel Vlaanderen.
Naast de webwinkel organiseert Voedselteams vzw ook bedrijfsbezoeken zodat de
consument van dichtbij kan ontdekken hoe en waar hun voedsel geproduceerd wordt.

Figuur 23: depot voedselteam Edegem (Geraadpleegd via
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-aartselaar/edegems-voedselteamverdeelt-eerste-producten-a1841499/)

Vzw Spilvarken
Het Spilvarken werd in 2014 opgericht door Nathalie Snauwaert. Het is een burgerinitiatief
die varkens plaats in een woon- en leefgemeenschap op een stukje verloren grond en de
dieren werken als afvalverwerking. Mensen uit de buurt (figuur 24) waar de varkens staan,
hulpboeren, helpen met de verzorging en halen voedselafval van horeca en supermarkten op
om aan de varkens te geven. Ook reststromen zoals moutafval uit de brouwerij en kaaswei
van de kaasmakerij worden opgehaald om de varkens te voeden. Na zes maanden worden
de varkens geslacht.

“Dan heb je eigenlijk duizend kilogram voedselafval verwerkt tot ongeveer 250
kilogram van het meest ecologisch verantwoord vlees.”

Naast afvalverwerking en vleesproductie kan dit project ook het gemeenschapsgevoel
versterken in de buurt.
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Figuur 24: Sfeerfoto Het Spilvarken (Geraadpleegd via
http://www.hetspilvarken.be/)

CSA Oogstgoed
Op de rand van de Gentbrugse Meersen vind je CSA Oogstgoed (figuur 25), opgericht door
Rony Nekkebroeck en Benny Van de Velde. Het principe van CSA is simpel. Mensen
(meestal buurtbewoners) kopen een abonnement voor het hele jaar en worden zo als het
ware aandeelhouders van de boerderij en krijgen ook inspraak in het bedrijf. Voor 300 euro
per jaar kunnen ongeveer 250 mensen het hele jaar rond groenten, aardappelen en, in het
gepast seizoen, aardbeien komen halen. Daarnaast zijn ze beginnen experimenteren met
het kweken van shiitake en oesterzwammen en tellen van bessen, maar deze zitten nog niet
inbegrepen in het abonnement. De boerderij heeft ook een aantal varkens, die dienen als
natuurlijke ploeg, en kippen, waardoor je via “ei-bonnement” aan eieren kan komen. Door
met jaarabonnement te werken zijn de boeren zeker van een inkomen maar tot nu toe
kunnen ze er nog niet van leven en hebben ze naast hun boerderij nog een parttimejob. Na
volgend jaar denken ze er wel van te kunnen leven.

Figuur 25: Stuk land CSA Oogstgoed (Thierry Heyman, 2016)
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4. Resultaten en bespreking
Hier worden de eerder opgestelde categorieën besproken aan de hand van de gegeven
antwoorden in het interview. Om het overzicht te behouden over wat in de interviews gezegd
is, werd per categorie een groot blad voorzien met daarop de kernwoorden uit de interviews
die op deze categorie slaan (figuur 26).

Figuur 26: Kernwoorden per categorie

i.

Ontstaan

Uit de interviews kunnen verschillende ontstaansredenen afgeleid worden:








Idealisme
Eerlijke handel
Korte keten
Kringlopen sluiten
Voedseltransparantie
Gezonde en betaalbare voeding
Buurtgevoel creëren
Innovatie

48

Veel respondenten hekelen de onpersoonlijke aanpak van het gangbare landbouwsysteem.
Uit frustratie en idealisme willen zij hier een alternatief op bieden. Via hun initiatieven willen
ze zorgen voor eerlijke handel (de boer(in) krijgt wat hij/zij verdient), korte keten die liefst ook
gesloten is, gezonde voeding produceren, er voor zorgen dat je weet wat je eet
(voedseltransparantie) en een buurtgevoel creëren. Ze zien hun initiatief als iets innoverend
binnen het heersende regime.
De aangehaalde ontstaansredenen bieden een antwoord op alle hotspots. Tabel 1 geeft een
schematisch overzicht van welke redenen op welke hotspots een antwoord bieden. Het cijfer
tussen haakjes naast de reden toont aan hoeveel van de vijf initiatieven deze reden
aangaven voor hun ontstaan. Het produceren van gezonde en betaalbare en/of biologische
voeding is een direct antwoord op hotspot I, dat zegt dat bepaalde consumptie strategieën
(zoals ongezonde snacks) een blaam zijn op ons voedingsaanbod. Dankzij korte keten en
het sluiten van kringlopen verlaagt stadslandbouw zijn milieu-impact (hotspot II). Een andere
oplossing op hotspot II is het creëren van een buurtgevoel en voedseltransparantie. Beiden
zorgen er namelijk voor dat er meer kennis en respect komt voor de productiemethodes en
dat consumenteneisen veranderen. De gesloten kringloop is de ideale manier om druk van
bepaalde hulpbronnen te halen (hotspot III). Eén van de manieren om het verlies van
verbondenheid in de keten (hotspot IV) teniet te doen is door te werken via korte keten. Door
het inzetten van steeds schaarser wordende hulpbronnen stijgen de voedselprijzen (hotspot
V). In de stadslandbouw gaat men spaarzaam om met lokale hulpbronnen, sluit men zoveel
mogelijk hun kringen en werkt men volgens het principe van korte keten. In het gangbare
landbouwsysteem zijn de milieu-impacts (zoals broeikasgassen, bestrijdingsmiddelen en
verlies biodiversiteit) zeer negatief (hotspot VI). Dankzij de korte keten en het sluiten van
kringlopen, biedt stadslandbouw ook hier een duurzamer alternatief. Twee grote sociale
problemen binnen het regime zijn de negatieve stress van boeren en opvolging (hotspot
VII). Via eerlijke handel verlicht stadslandbouw de negatieve stress. Door een buurtgevoel
kan iemand zin krijgen om verder te gaan in de landbouw en dus, bijvoorbeeld, een
aftredende boer op te volgen. Door de kringloop af te sluiten en binnen het initiatief te
innoveren worden naar oplossingen gezocht om de veerkracht van de keten te verhogen
(hotspot VIII). Als laatste, het regime is een open systeem met veel voordelen maar ook veel
sociale en ecologische impacts (hotspot IX). Stadslandbouw produceert lokaal en gelooft
sterk in eerlijke handel, wat een oplossing kan zijn op hotspot IX. Bepaalde initiatieven
trachten hun kringlopen te sluiten, dit vormt nog een oplossing op hotspot IX. Idealisme biedt
geen antwoord op een hotspot maar is eerder een verzamelnaam voor al de aangehaalde
redenen.
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Tabel 1: Antwoorden op hotspots o.b.v. ontstaansredenen

Hotspot

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Idealisme (2)
Eerlijke handel (2)
Korte keten (2)
Gesloten kringloop (2)
Voedseltransparantie (2)
Gezonde/betaalbare voeding (1)
Buurtgevoel (1)
Innovatie (1)

ii.

Activiteiten

Ieder initiatief heeft haar specifieke activiteiten (tabel 2) die op hun beurt een alternatief zijn
op de hotspots binnen het regime (tabel 3).
Tabel 2: Activiteiten

Activiteiten
Boerenmarkt

Urban Smart Farm

Voedselteams vzw

Vzw Spilvarken

CSA Oogstgoed



Korte keten



Opkomen voor de boer



Eerlijke prijs



Buurtgevoel creëren



Jaarlijkse uitstap



Maandelijkse samenkomst



High-tech telen van planten en kweken
vissen en garnalen



Sluiten van kringlopen



Verticaal tuinieren



Korte keten



Eerlijke prijs



Bedrijfsbezoeken voor leden



Buurtgevoel



Ruimte herwaarderen



Buurtgevoel



Bewust afval verwerken



Zelfpluk



Ei-bonnement (= abonnement om
eieren aan te kopen)
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Natuurlijk/biologisch landbouwen

Alle hotspots worden gedekt door de activiteiten van de geïnterviewde initiatieven. Korte
keten, buurtgevoel creëren, eerlijke prijs en high-tech produceren (innovatie) zijn hierboven
(zie “ontstaan”) al uitgelegd. Uit tabel 3 komen er echter nog andere dingen naar voor die
antwoorden bieden op de verschillende hotspots. Veel boeren hebben het gevoel dat ze niet
gehoord worden (hotspot VII). Gelukkige is er de Boerenmarkt die opkomt voor de boer en
dat gevoel kan verlichten. De jaarlijkse uitstap en maandelijkse samenkomsten zijn twee
manieren om een buurtgevoel te creëren, maar vooral om de consument kennis te laten
maken de producent (hotspot II) en het productieproces (hotspot V en VI). Via verticaal te
tuinieren behaal je een intensieve productie op een minimum aan ruimte (hotspot VIII). Dit
verlaagt de druk op schaarser wordende grond (hotspot VI) en zorgt bijgevolg ook voor een
kleinere ecologische impact (hotspot IX). ‘bewust afval verwerken’ is een activiteit van het
Spilvarken. Doordat de hulpboeren zelf ondervinden hoeveel voedsel wordt weggegooid
door supermarkten en horecazaken, komt er een besef van onze voedselverspilling en dus
ook een aanpassing van hun consumptiepatroon (hotspot II).Daarnaast is het een manier om
de kringloop te sluiten (hotspot VII), druk van hulpbronnen om varkensvoeder te maken te
verlagen (hotspot V) en een lagere ecologisch impact te verkrijgen (hotspot IX). Bioteelt is
het antwoord op vele hotspots van het regime. Door geen pesticide te gebruiken ben je zeker
van een gezond product (hotspot I) en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen perfecte
en “misvormde” (hotspot II). Bioboeren hebben een kleinschaliger bedrijf, zijn een manusje
van alles (hotspot IV) en proberen hun kringloop te sluiten en zuinig te zijn op lokale
hulpbronnen (hotspot V). In bioteelt is de milieu-impact klein (hotspot VI), is er harmonie
tussen mens en natuur (hotspot VII) en is er een grote veerkracht in de keten door die
harmonie (hotspot VIII). Bioboeren sparen natuurlijke hulpbronnen en verlagen hun emissies
(hotspot IX). Ruimte herwaarderen geeft geen antwoord op een hotspot maar toont wel aan
de ruimtelijke kwaliteit (zie literatuurstudie) weldegelijk een dimensie is waar we de redenen
om aan stadslandbouw te doen, kunnen onderbrengen.
Tabel 3: Antwoorden op hotspots o.b.v. activiteiten

Hotspot

I

II

III

Korte keten (1)
Opkomen voor boer (1)
Buurtgevoel creëren (2)
Uitstap (2)
Maandelijkse samenkomst (1)
High-tech productie (1)
Kringloop sluiten (2)
Verticaal tuinieren (1)
Eerlijke prijs (2)
Ruimte herwaarderen (1)
Bewust afval verwerken (2)
Natuurlijk/bio landbouw (1)
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IV

V

VI

VII

VIII

IX

iii.

Populariteit stadslandbouw stijgt

Bij de vraag waarom stadslandbouw aan populariteit wint, werd steeds hetzelfde antwoord
gegeven: bewustwording. Deze bewustwording slaat zowel op het besef dat er iets aan onze
consumenteneisen moet veranderen (hotspot II) als op het feit dat onze manier van
produceren en consumeren een zware last is voor onze hulpbronnen en ecosystemen
(hotspot III, V, VI en IX). Ook groeit het besef bij de consument dat de boer geen waardige
verloning krijgt (hotspot VII).
Naast bewustwording denkt Raf van de Boerenmarkt dat de financiële crisis van 2008 heeft
bijgedragen aan de groeiende populariteit van stadslandbouw. Deze opmerking kwam al
eens terug in de literatuurstudie en lijkt ook logisch aangezien een verandering in het
landschap ervoor kan zorgen dat een niche doorbreekt.
In het geval van Urban Smart Farm wijten ze de populariteit van high-tech
(stads)landbouwinitiatieven ook toe aan de groeiende interesse van grote bedrijven.
Bijvoorbeeld Philips zet hard in op LED-verlichting, iets dat zijn plek lijkt te vinden in
verschillende tuinbouwtoepassingen.

iv.

Wie + missie/doelstellingen

Over het algemeen werken de respondenten op vrijwillige basis. Nathalie van het Spilvarken
en Pascal en Kenny van Urban Smart Farm zullen zichzelf in de toekomst wel een loon
kunnen uitbetalen. Benny en Ronny verdienen al iets met hun CSA maar nog niet voldoende
om een volledig loon uit te keren, ze plannen dit na volgend jaar wel te kunnen. Ilse
Vromman is voedselteamcoördinator voor Gent, Waasland, Meetjesland en de Kust. Dit is
een betaalde fulltime job binnen de algemene werking van Voedselteams vzw.
Al de respondenten kennen elkaar. Dit wijst er op dat er zich een netwerk heeft gevormd. In
Gent is er een specifiek netwerk voor stadslandbouw, namelijk Gentse Werkgroep
Stadslandbouw. Op een vormingsavond van een ander netwerk “Gent en Garde “
(organisatie voor de voedselstrategie van Gent) werd het eerste contact met Nathalie
(Spilvarken) en Benny (CSA Oogstgoed) gemaakt. Uit de literatuurstudie over strategic niche
management (SNM) blijkt dat een netwerk vormen een belangrijk onderdeel is om een niche
te voeden.
Een ander belangrijk onderdeel van SNM is om doelstellingen te formuleren (tabel 4).
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Tabel 4: Doelstellingen per organisatie

Doelstelling
Boerenmarkt

Urban Smart Farm

Voedselteams vzw

Vzw Spilvarken

CSA Oogstgoed

v.



Eerlijke prijs voor boeren



Opkomen voor de kleine boer



Buurtgevoel creëren



Kleine boer helpen met problemen



Duurzaam produceren



Kringloop sluiten/Cradle2Cradle



Bewijzen dat het kan renderen 
anderen inspireren



Korte keten



Eerlijke prijs



Gezond alternatief



Buurtgevoel



Nieuwe manier stedelijke
afvalverwerking



Gangbare boer inspireren



Bioteelt/in harmonie met de natuur



Gezonde voeding



Inspireren



Korte keten



Kloof stad/platteland dichten

Toekomst + Concurrentie gangbare landbouw

Benny zou graag meer mensen inspireren om een CSA op te starten aangezien hij merkt dat
er een groot tekort is. Urban Smart Farm wil in de toekomst zelf larven kweken op afval (nu
doet een gespecialiseerd bedrijf dat voor hen), veel units doorheen Gent en zelfs daarbuiten
plaatsen, de vissen verkopen (is momenteel nog niet mogelijk wegens regelgeving) en eigen
groene stroom genereren. Voedselteams vzw wil meer gaan samenwerken met de horeca
en andere doelgroepen aantrekken want nu zijn hun leden vooral veelverdieners en
hoogopgeleiden. Boerenmarkt wil een eerlijke prijs voor alle boeren, ook de gangbare
boeren, en het verdwijnen van TTIP. Maar Raf, één van de coördinatoren van Boerenmarkt,
wil bovenal dat de Boerenmarkt overbodig wordt. Deze uitspraak toont aan dat Raf de
werking van Boerenmarkt als het gangbare wenst te zien. Het Spilvarken zou graag
uitbreiden naar meer varkens, sociaal kwetsbare mensen inzetten als hulpboer en het debat
openen over hoe het anders kan. Deze plannen tonen aan dat de verschillende organisaties
willen groeien en competitief willen worden om te kunnen standhouden bij een regimeshift.
Dit valt onder ‘machtigen’ in SNM.
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Op de vraag of ze vinden dat hun initiatief past binnen het gangbare systeem of dat de
gangbare landbouw hen als concurrent ziet, was het overheersende antwoord dat ze binnen
het systeem passen. Voedselteams vzw vindt zichzelf een mooie aanvulling op het systeem
en CSA Oogstgoed heeft een wachtlijst maar denkt niet dat gangbare landbouw hen als
concurrent ziet. Boerenmarkt noemt zichzelf gangbaar binnen de buurt van de verschillende
boerenmarkten en een concurrent voor de supermarkten in die buurt.

vi.

Gangbare landbouw

Toen de respondenten gevraagd werd om de gangbare landbouw in kernwoorden te
omschrijven, werd het al snel duidelijk dat ze allemaal op de hoogte zijn van het onduurzame
karakter ervan.
Volgende kernwoorden kwamen aan bod:






















Grootschalig
Industrieel
TTIP
Boerenbond = slecht
Kwantiteit boven kwaliteit
Afschuwelijk
Massaproductie
Te hoog tempo
Slechte prijzen
Steeds moeten uitbreiden en groeien
Schulden
Slaven van de veiling
Monocultuur
Globalisering
Onduurzaam
Schrijnend
Mensonwaardig
Zelfmoord
Lobbywerk
In belang van groot kapitaal
Boer zit vast

Schulden en Boerenbond (met hun slechte reputatie) werden door zo goed als alle
respondenten vernoemd.
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vii.

Problemen

Urban Smart Farm
Pascal vindt dat er te veel vaagheid is rond stadslandbouw, er is geen kader. Er zijn een
wettelijk kader en vergunningen voor voedselproductie in landbouwzones maar niet voor
voedselproductie in een stedelijke zone. Een voorbeeld waarom dat voor hen heel lastig is:
USF wil graag hun gekweekte vissen verkopen. Dit betekent dat ze geslacht moeten worden.
Dus volgens het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
vallen ze onder slachthuizen en moeten ze voldoen aan de infrastructuur van een slachthuis,
en daar knelt het schoentje. Voorlopig gaat USF geen vissen verkopen en proberen ze uit te
zoeken hoe ze dit kunnen oplossen. Ook voor het hele aquaponicssysteem weet het
departement Landbouw niet waar USF onder zou vallen. Het is té innoverend voor hen.
Gelukkig toont iedereen goede wil en is USF aan het praten met het FAVV en het
departement Landbouw om hopelijk tot een oplossing te komen.
De containers en installatie zijn een grote investering. Dit heeft USF opgelost door zoveel
mogelijk zelf te maken.

“Een ander probleem dat zich zou kunnen stellen, is dat mensen nog argwanend
zijn tegenover hydroteelt en aquaponics. Daarom dat we een showcase en
opendeurdagen in de containers op het DOK in Gent houden.”

Het Spilvarken
Met vergunningen heeft het Spilvarken nog geen problemen gehad aangezien een
milieuvergunning niet nodig is tot vier varkens. Het Spilvarken heeft voorlopig drie varkens
maar zou graag uitbreiden en dan zal het FAVV wel problemen geven. Vanaf meer dan vier
varken zullen ze namelijk moeten voldoen aan de checklist die is opgemaakt voor industriële
varkenshouderijen zoals, bijvoorbeeld, dat er een verharde asfaltweg van de stal tot aan de
baan moet zijn. Dit zal echter nooit in orde zijn want de varkens staan meestal op een stukje
tuin. Het FAVV had ook duidelijk gemaakt dat er geen keukenafval aan de varkens mocht
gegeven worden, terwijl dit wel het initiële doel was van het Spilvarken.
Nathalie zou graag de gangbare boer overtuigen om ook aan hun varkens
voedseloverschotten te geven maar dit ligt moeilijk omdat de gangbare boer vasthangt aan
contracten met bepaalde voederbedrijven en de Boerenbond.
Een probleem dat zich in principe zou kunnen voordoen, is dat een buurtbewoner klaagt over
geluidsoverlast van de varkens. Dit is echter tot nu toe nog niet voorgevallen.
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Boerenmarkt vzw
Het is al voorgevallen dat er een boer(in) wegtrekt. Zo was er ooit het geval van een
boerderij gerund door broer en zus die verhuisd zijn naar Frankrijk omdat ze daar minder
moeten werken voor hetzelfde inkomen, de grond goedkoper is en er een beter beleid is.
Ook vallen sommige boeren weg omdat ze simpelweg geen opvolging hebben.
Een ander probleem dat kan voorvallen is de locatie van een nieuwe Boerenmarkt. Niet elke
locatie is geschikt. De beste plaats om een Boerenmarkt te organiseren is in een buurt met
veel ouderen en nieuwe jonge gezinnen. Boerenmarkt vzw mag niet te groot worden of het
valt niet meer te bolwerken op vrijwillige basis.
CSA Oogstgoed
Het grootste probleem van Rony en Benny was het vinden van een geschikt stuk grond. Na
twee jaar werd hun zoektocht beloond.
Een ander probleem dat ze tegenkwamen was de regelgeving. In België is de regelgeving
voor landbouw gericht op industriële landbouw. Kleine bedrijfjes vallen uit de boot voor
leningen en vergunningen, terwijl je voor alles een papiertje nodig hebt, je mag niks zonder
vergunning. Op de vraag hoe ze dit oplossen, was het antwoord dat ze dit niet oplossen. Ze
doen het gewoon.
Wanneer gevraagd werd of ze nog geen last hebben gehad van ziekten en plagen, was het
trotse antwoord “nee”.

“Als je biologisch teelt, dus in harmonie met de natuur, heb je gewoon niet snel te
maken met een ziekte of plaag.”

Stel dat ze toch ooit een oogst verliezen, is dit geen ramp aangezien hun inkomst verzekerd
is doordat mensen in het begin van het jaar hun abonnement betalen.
Toen Benny bij de bank een lening ging aanvragen om te kunnen opstarten, kreeg hij deze
niet. Na de bankencrisis waren de banken namelijk niet zo happig om lening te geven aan
kleine startups. Gelukkig was de win-winlening toen net uitgebreid zodat ook KMO’s van
deze interessante lening konden genieten. Bij een win-winlening kan je geld lenen van
familie en vrienden en is de overheid derde partij.
De boekhouding is zeer ingewikkeld en veel werk, daarom heeft CSA Oogstgoed een
boekhouder ingehuurd die ook deadlines voor aangiftes in het oog houdt.
Voedselteams vzw
Initieel reden alle boeren hun producten zelf naar de verschillende depots maar doordat het
boerenbestand doorheen de jaren enorm is uitgebreid was dat niet meer ecologisch
verantwoord. Dit hebben ze opgelost door een centraal transport op te starten. Nu rijden er
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twee boeren rond naar alle depots. Een huidig probleem dat Voedselteams vzw kent is het
vinden van kleine depots (in Gent specifiek). Zonder depot kan je geen team oprichten,
waardoor er wachtlijsten ontstaan bij reeds bestaande teams. Hoe zien zij dit op te lossen?

“Graag zouden we twee of drie grote depots hebben om meerdere teams te
behelpen. Hiervoor zitten we al samen met stad Gent en zij lijken ons wel te willen
helpen. Sommige bewoners zullen dan misschien wat verder moeten gaan voor
hun bestelling maar op deze manier zouden de wachtlijsten wegvallen.”

Op vlak van regelgeving hebben ze geen problemen ondervonden. Het FAVV vereist alleen
dat de depots hygiënisch zijn maar qua bewaren eisen ze niks aangezien het hier over korte
keten gaat. In het depot zelf moet wel een papier ophangen waarop staat dat de consument
eindverantwoordelijke is.

viii.

En verder…

Een semi-gestructureerd interview lijkt meer op een gesprek dan op een interview. De
respondenten vertelden vaak extra dingen die we de lezer van deze thesis niet willen
onthouden. Het is heel interessant om te horen hoe deze innoverende geesten kijken naar
het gangbare landbouw- en voedingssysteem.
o

o

Pachten is een heel duurzaam systeem. Gronden zijn duur en je kan er over je hele
carrière geen productie met dezelfde waarde uithalen. Iedere boer steekt zichzelf in
de schulden door grond te kopen. Grond voor voedsel te produceren zou een
gemeenschappelijk goed moeten worden. Idealiter zou grond in handen van het volk
moeten komen, maar daar staat geen enkele landeigenaar voor te springen.
Organisatie zoals De Landgenoten tonen hoe het anders kan. Zij kopen grond op en
verhuren deze aan bioboeren. Deze gronden zullen nooit doorverkocht worden.
Er is een echte crisis nodig om stadslandbouw te laten doorbreken. Een voedsel-,
economische- en/of ecologische crisis. Momenteel sluimert er wel van alles een
beetje maar het lijkt nog niet door te dringen tot de mensen, de urgentie ontbreekt.
De media speelt hier ook een rol in, die is niet kritische genoeg. Er worden wel
dingen aangeraakt maar niks wordt tot op het bot uitgespit. Censuur kan hier een
oorzaak van zijn. Als voorbeeld werd Thomas Leysen aangehaald. Thomas is
bestuurslid van het Mediahuis waar onder anderen De Standaard toe behoort.
Thomas is ook voorzitter van KBC, de grootste geldschieter van de Boerenbond. De
Standaard had in maart een kritisch luik over landbouw geschreven. Volgens één van
onze respondenten kon dat artikel veel diepgaander, maar dat zal waarschijnlijk
gevoelig liggen bij bestuursleden zoals Thomas Leysen.
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o

o

Onderzoek over dingen die de gewone (kleine) boer graag zou weten is nog pover.
Er mag nog veel onderzocht worden. Het effect van een boom op een veld met
groenten bijvoorbeeld.
Achter de gangbare landbouw staan er een heleboel bedrijven, instanties, verkopers
en banken die er alle baat bij hebben om het systeem te laten verlopen zoals het nu
loopt. Iedere schakel weet dat het fout loopt maar niemand die er iets gaat aan
veranderen omdat ze er handenvol geld aan verdienen. De input (= het
landbouwbedrijf) is failliet maar de output is winstgevend. De gangbare boer is
volledig het systeem ingerold door adviseur die dik betaald worden om bepaald
advies te geven. De boer gaat er in mee en de Boerenbond staat er ook achter. De
boer werkt zichzelf in torenhoge kosten en leninglasten. De respondent die deze
opmerking maakte, vindt dat de oude boeren in zo’n situatie gewoon niet beter
wisten. Maar voor de nieuwe boeren die de situatie van de laatste jaren kennen en
gewoon voortdoen, heeft de respondent geen sympathie. Die nieuwe boeren denken
dat ze hun collega’s moeten uit concurreren maar staan er niet bij stil dat ze binnen x
aantal jaren misschien zelf weg geconcurreerd worden door een groter bedrijf. De
respondent vindt dat er een gedeeltelijke verantwoordelijkheid ligt bij het
landbouwonderwijs. Vooral in het middelbaar- en professionele bachelor
landbouwonderwijs leer je niet hoe het er in de realiteit aan toe gaat. Er gaat te veel
aandacht naar pesticiden en te weinig naar bioteelt en duurzaamheid. Aan de
academische landbouwopleidingen valt dat beter mee, maar weinig academisch
opgeleiden worden uiteindelijk landbouwer.

“De boer moet weer baas moet kunnen zijn over zijn eigen bedrijf en niet
meer afhankelijk van KBC of een veevoederbedrijf.”

o

o

Het falend beleid komt vaak boven tijdens de interviews. Zo mogen
landbouwbedrijven aan de rand van een natuurgebied niet meer groeien, soms
moeten ze krimpen of zelfs stoppen. Terwijl het vaak deze bedrijven zijn die de
harmonie met het natuurgebied proberen te behouden. De overheid kijkt niet naar de
grootste vervuilers maar naar de nabijheid van een natuurgebied. Ook raakt de
overheid niet aan de grote vervuilende landbouwbedrijven met als excuus dat ze veel
jobs zouden opleveren, terwijl er in andere landbouwsystemen minstens evenveel
jobs te rapen vallen. CSA Oogstgoed, bijvoorbeeld, haalt bijna twee inkomens uit vier
hectare grond terwijl er boeren zijn die nog geen volledig inkomen halen uit 2.000
varkens.
Onze exportindustrie en monoculturen worden bekritiseerd. We moeten meer lokaal
en met meer meerwaarde telen en kweken. Je kan geen economie bouwen op
uniformiteit en zeker niet in een klein land zoals België.
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o

o

o

Om de zoveel tijd komen de misnoegde boeren op straat en wordt er met veel toeters
en bellen een overlegmoment met de sector aangekondigd, maar uiteindelijk
verandert er niets. Zo’n overlegmoment dient om de mensen gerust te stellen, maar
alles blijft zijn gewone gangetje gaan.
De gangbare landbouw is aan het “vals verduurzamen”, problemen worden
aangepakt in plaats van preventief opgelost. Zo heeft Vlaanderen een gigantisch
mestoverschot. Wat doet Vlaanderen? Mest verwerken. Terwijl de veestapel
afbouwen de meest duurzame oplossing is. De boer staat zelf in voor die
mestverwerking en moet dat dus zelf bekostigen, zonder meer geld te krijgen voor
zijn vlees of zuivel. Dus wat moet die boer doen om toch uit de kosten te geraken?
Groeien! Wat dan weer zorgt voor meer mest en een overaanbod aan vlees. Het is
een vicieuze cirkel waar ze niet uit geraken. Het overaanbod zorgt er op zijn beurt
dan nog eens voor dat de prijzen voor het vlees nog lager worden.
Wat kan stadslandbouw nog leren van de gangbare landbouw? Efficiëntie. Dit
antwoord kreeg ik van een paar van de geïnterviewde initiatieven. Om een voorbeeld
te geven, CSA Oogstgoed heeft voor twee bedden gereed te maken meer dan een
uur werk om de frees, de cultivator en de rol aan de tractor te hangen. Een paar
dagen later moeten een paar andere bedden gereed gemaakt worden, wat weer een
uur werk is. Een samenwerking tussen meerdere CSA- of bioboeren zou een
oplossing kunnen zijn. Ze zouden dan gezamenlijk een tractor met frees, een tractor
met cultivator en een tractor met rol kunnen aankopen en deze, mits goede
organisatie, om beurt kunnen gebruiken en niet steeds zoveel tijd verliezen om de
werktuigen van de tractor te halen en weer aan te hangen.
Uitspraken als “boer is slaaf van de veiling” zijn ook gevallen tijdens de interviews.
Een boer die aan de veiling levert mag maximum 30% van zijn oogst gebruiken voor
korte keten. Afgekeurde producten krijgt de boer niet terug mee. Dit zijn allemaal
verliezen voor de boer.
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5. Conclusie
Uit de interviews kan geconcludeerd worden dat de initiatieven zeer goed op de hoogte zijn
van het onduurzame karakter van het gangbare landbouw- en voedingssysteem. Zij wensen
hier een alternatief op te bieden.
De geïnterviewde initiatieven bieden een antwoord op het merendeel van de aangehaalde
hotspots (tabel 5).
Tabel 5: Samenvattende tabel op welke hotspots de initiatieven inwerken

Hotspot

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Boerenmarkt
Urban Smart
Farm
Vzw
Voedselteams
Het
Spilvarken
CSA
OOgstgoed
Hieruit kunnen we concluderen dat stadslandbouw wel degelijk een duurzaam alternatief kan
zijn voor het gangbare landbouw- en voedingssysteem.
Het feit dat stadslandbouw een duurzaam alternatief is, wil niet zeggen dat het ook mogelijk
is om van deze niche een regime te maken. Vooraleer een regimeshift kan ontstaan moet
een niche sterk in haar schoenen staan. Ze moet groeien binnen haar eigen grenzen. Deze
grenzen zijn momenteel nog nodig omwille van volgende redenen:
o Stadslandbouw wordt nog steeds weg gelobbyd door instanties zoals
veevoederbedrijven, veilingen, banken, enzovoort.
o
o

o
o

Consumenten halen massaal hun landbouwproducten in de supermarkt en staan
vaak argwanend tegenover het gebrek aan een veiling.
Het algemene landbouwbeleid is nog niet aangepast naar de noden van
stadslandbouwinitiatieven. Overheden favoriseren het gangbare landbouw- en
voedingssysteem.
Infrastructuur en grond zijn niet vanzelfsprekend in de stad.
Er wordt te weinig geïnvesteerd in onderzoek op vlak van stadslandbouw.

De Gentse stadslandbouwinitiatieven voeden zich actief. Ze bouwen een netwerk uit,
experimenteren met methodes en technieken, ze breiden uit en formuleren heel duidelijk hun
doelstellingen. Afschermen en voeden zijn processen die zich binnen de niche afspelen. Om
een regimeshift te verwezenlijken moeten er ook externe processen gaande zijn, machtiging.
Al de respondenten gaan een uitnodiging om ergens te spreken of mee te werken aan een
thesis, bijvoorbeeld, niet uit de weg. Dit zijn strategieën om een breder publiek aan te
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spreken. De initiatieven willen ook groeien en uitbreiden om dat breder publiek tegemoet te
komen en als een volwaardige concurrent gezien te worden van het gangbare systeem.
Afschermen, voeden en machtiging zijn nodig in een duurzame transitie maar er moet ook
rekening gehouden worden met vertegenwoordiging en politiek. Het moet mogelijk zijn deze
projecten op te starten op ander locaties. Hiervoor moet men leren uit de reeds bestaande
projecten. Al de respondenten gaven aan een bron van inspiratie te willen zijn en anderen te
willen aanzetten hun ideeën over te nemen. Politiek is waar het schoentje wringt. Het
gangbare systeem staat sterk dankzij het vele gelobby van verschillende instanties zoals
veevoederproducenten, meststofproducenten, banken, Boerenbond en landbouwadviseurs.
Tijdens de interviews is het meermaals gezegd dat er een kader is voor de gangbare
landbouw maar niet voor stadslandbouw. Prové haalde in haar thesis in 2013 aan dat er
geen gemeenschappelijke visie is in Gent. Ondertussen heeft Gent wel een visie opgesteld
en neergeschreven in ‘visie op landbouw in de stedelijke omgeving van Gent in 2030’. Een
visie op Vlaams en federaal niveau ontbreekt echter nog.
Stadslandbouw is duidelijk aan het groeien maar de aangehaalde problemen en het gebrek
aan een beleid en visie van de overheden zorgen ervoor dat stadslandbouw nog niet klaar is
om een systeemverandering te volbrengen.
Wat zouden de verschillende actoren kunnen doen om de aangekaarte problemen te
verhelpen?
 Verschillende overheden moeten een aangepast beleid ontwerpen voor
stadslandbouw.
 Instanties zoals FAVV moeten de eisen om bepaalde vergunningen te verkrijgen
aanpassen zodat ook stadslandbouwinitiatieven makkelijk een vergunning krijgen.
 Universiteiten en onderzoeksinstellingen moeten meer tijd steken in onderzoek dat
voor stadslandbouw relevant is.
 Stadsbesturen zouden kunnen beginnen met de daken van gebouwen die eigendom
zijn van de stad, ter beschikking te stellen voor landbouwinitiatieven.
 De stad zou lege stadsgronden permanent ter beschikking kunnen stellen voor
stadslandbouwinitiatieven. Stadslandbouwprojecten worden nog steeds veel te vaak
gebruikt als tijdelijke invulling van lege gronden. Ook de universiteit kan hier een
voortrekkersrol in spelen. Onbenutte stukken grond kunnen prima dienen als
moestuin of gevels kunnen gebruikt worden voor vertical farming.
 De landbouwopleidingen zouden dieper kunnen ingaan op de vele problemen in de
gangbare landbouwsector.
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