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UA en Provincie Antwerpen

Raamovereenkomst
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Onderzoeksvraag

Stadslandbouw als 
alternatief voor klassieke 
groenstructuren in een 

verstedelijkte omgeving: 
economische en ruimtelijke 

analyse.

Bron: https://cgconcept.be/gemeentelijke-groendiensten-kunnen-onkruid-meester/

https://cgconcept.be/gemeentelijke-groendiensten-kunnen-onkruid-meester/
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Keuzewijzer eetbaar groen in de praktijk

Voedsel+Dorp



5 - 28/11/2019

Het verhaal

• Eetbaar groen – gewoon doen!
• Nood aan een project.
• Samenwerking brengt je verder!
• Financiën toegelicht.
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Eetbaar groen – gewoon doen!

• ‘t is vooral een stedelijk fenomeen maar de baten zijn er ook voor kleinere gemeentes!

• Vergroening, een aangenamere buurt en natuurlijk het eetbaar groen zelf.

• Sociale en culturele, ecologische en soms zelfs een economische meerwaarde voor een 
buurt.
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Nood aan een project. 

• Realisaties op het terrein zijn een meerwaarde voor de gemeentes. Zij hebben vaak geen 
mankracht of expertise ter zake. Hieraan kan het project tegemoet komen.

• Participatieve methode schrikt soms af, externe begeleiding kan soelaas brengen.
• Financieel steuntje in de rug voor de realisatie op het terrein!
• Raakvlak met diverse beleidsdomeinen (milieu en natuur, duurzaamheid, landbouw, 

groenonderhoud)
• Eigen instrument optimaliseren door het in de praktijk toe te passen en bijkomend te leren 

van organisaties die expert zijn ter zake.
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Samenwerking brengt je verder!

besturen – diensten – geïnteresseerde burgers – externe organisaties

• Locaties met potentie voor groen vanuit een andere bril bekijken. 
• Kennisdeling en ervaringen uit de praktijk uitwisselen!
• Out-of-the box denken over de mogelijkheden van eetbaar groen in jouw gemeente.
• Bij de realisatie kan je op velen beroep doen om een handje toe te steken!
• De keuzewijzer optimaliseren waardoor ook anderen ermee aan de slag kunnen!
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Financiën toegelicht
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Meer informatie

Marlies Caeyers, adviseur landbouw
03/240.58.12
Marlies.caeyers@provincieantwerpen.be

en op

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dlp/keuzewijzer-eetbaar-groen.html
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Onderzoek

Thomas Kuyper (sociologie)



Exploratief en ontwerpend onderzoek over 
sociale, ruimtelijke en economische 
mogelijkheden van stadslandbouw in 
Provincie Antwerpen 
Rapport 1: Typologie stedelijke groene infrastructuur en stadslandbouw 
Rapport 2: Maatschappelijke impactindicatoren, ruimtelijke planningsprincipes en 
organisatiestrategieën voor stadslandbouw in publieke ruimte 
Rapport 3: Mogelijkheden, uitdagingen en de rol van lokale overheden bij ontwikkeling 
van stadslandbouw in publieke ruimte 



Typologie 

Veel types stadslandbouw mogelijk 
Stadsboerderij, volkstuin, gemeenschapstuin, kraaktuin, educatieve tuin, zorglandbouw, CSA, 
agroforestery, tuinstraat, daktuin, eetbaar landschap, micro-farm, vertical farm,…

3

Variabele

Locatie Urbaan Stadsrand Ruraal

Ruimte Gebouwgebonden Niet-grondgebonden Grondgebonden

Functie Ecologisch/ruimtelijk Sociaal Economisch

Oriëntatie Individu Gemeenschap Markt

Actoren en 
governance

Stedelingen Overheid/

Middenveld 

Professionele actoren



Brede maatschappelijke impact stadslandbouw 
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Sociaal Economisch Ecologisch/Ruimtelijk

Inclusie Kosten besparen en 
meerwaarde vergroten

Publieke groene ruimte

Tewerkstelling Korte keten en eerlijke 
prijzen

Leefbaarheid en 
gebiedsontwikkeling

Educatie Innovatie Klimaatadaptatie en 
veerkracht

Welzijn, fysieke en mentale 
gezondheid

Voedselzekerheid en 
veerkracht

Energie, water en 
afvalstromen recuperatie

Cohesie Diversificatie, differentiatie 
en beleving

Biodiversiteit 

Gezamenlijk doel en 
gedeelde gebruikswaarde 
solidariteit 

Nieuwe organisatiemodel 
(obv gebruik ipv bezit, 
samenwerking)

Leegstand tegengaan

(Streek)identiteit bevorderen

INCLUSIEVE STAD PRODUCTIEVE STAD GEZONDE STAD



Ecosysteemdiensten

• Voedselvoorziening
• Grondstoffenvoorziening
• Recreatie
• Gezondheid
• Educatie
• Luchtkwaliteit regulering
• Opslag koolstofdioxide
• Geluidsreductie
• …
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Groene infrastructuur

Groene infrastructuur als geïntegreerd concept waarin groen, open ruimte, 
stedenbouw, leefkwaliteit, mobiliteit en milieu een rol spelen. Integratie van: 

• Groen: parken, natuur, plantsoenen, bomen
• Geel: landbouw, stedelijke landbouw
• Blauw: waterlopen, watervlakken
• Grijs: pleinen, braakzones, ontwikelingssites 
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• Multifunctionaliteit : verschillende functies en diensten binnen dezelfde ruimte 

• Groengrijze integratie: het combineren van groene en grijze infrastructuur   

• Connectiviteit: het creëren of herstellen van groenblauwe netwerken 

• Sociale inclusie: participatieve planningsprocessen 
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Planningsprincipes 



Organisatiestrategieën
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Economies of scope (verbreding) ipv economies of scale (schaalvoordelen)

• Differentiatie : onderscheidend aanbod (bvb. paddestoelen, streekproducten)

• Diversificatie: meerdere functies, horizontale integratie voedselketen 

• Lage kosten: hergebruik grondstoffen (water, groenafval), verticale integratie 
voedselketen (productie + distributie + consumptie), korte ketenverkoop/direct 
marketing  

• Commons / gedeeld eigenaarschap: Betrokkenheid van consumenten 
(coöperatie, samenwerking, lidmaatschap)

• Experience economie: inspelen op beleving ipv product/dienst 



Rol lokale overheid

• 3 focusgroepen
• 2 types: tuinstraat en samentuin
• Reeks aanbevelingen voor overheden

- Faciliteren van grond
- Kennis bundelen en verspreiden
- Kruisbestuiving tussen initiatieven
- Samenwerking en communicatie faciliteren
- Strategie, missie en visie voor stadslandbouw opstellen
- Participatieve besluitvorming
- Faciliteren organisatie en administratie
- Vergunningen geven
- organisatie sociale, culturele, educatieve activiteiten
- duurzame professionele begeleiding bieden
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Ontwerp keuzewijzer

Laure Herweyers (Productontwikkeling)



Keuzewijzer stadslandbouw

Helpt de gemeenten met: 

• plannen van (groene) ruimte
• selecteren van meest geschikte type
• achterhalen waar de buurt nood aan heeft
• organisatie van het concreet project
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Deel 1: opstellen groenplan
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Deel 2: keuze type
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Deel 3: Concreet project
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