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Binnenland

Serieus boeren kan ook in de stad
Met Toronto als voorbeeld wil Rotterdam werk gaan maken van stadslandbouw. Uit Je Eigen
Stad is de moestuin voorbij. Dat is een bedrijf ‘en bij een bedrijf hoort winst maken.’

Van onze verslaggevers
Bart Dirks, Merijn van Nuland

ROTTERDAM In de Merwehaven
spuit de Aziatische bemanning het
dek schoon van een Belgisch schip,
een Poolse chauffeur wacht op de
parkeerplaats op een nieuwe lading.
En achter een met graffiti bespoten
fabriekshal moet het eerste winstge-
vende stadslandbouwbedrijf van
Rotterdam komen.
‘Alles wat ze bij Albert Heijn heb-

ben, produceren wij op termijn ook.
We hebben nu een teeltplan met
34 gewassen, maar dat moeten er
honderd worden’, zegt Bas de Groot
(35) van het stadslandbouwbedrijf
Uit Je Eigen Stad, gevestigd op een
voormalig rangeerterrein. In de
loods kweken hij en twee compag-
nons zelfs tilapia en meerval. Met de
vissenpoep worden de kasplanten
bemest; de legkippen bemesten in
hunverplaatsbare rendehectare aan
gewassen op de volle grond.
Rotterdam mag een drukbevolkte

havenstad zijn, de laatste jaren schie-
ten de initiatieven voor stadsland-
bouw letterlijk uit de grond, rijp en
groendoor elkaar. Opdaken van kan-
toren en parkeergarages ontstaan
‘dakkers’ (dakakkers), inwoners ma-
ken afspraken met woningcorpora-
ties om braakliggende bouwkavels
in gebruik te nemen voor buurt-
moestuinen. Op het dak van de cen-
trale bibliotheek logerendeze zomer
bijen die de Rotterdammers moeten
aansporen meer bloeiende planten
te poten in tuinen en op balkons.
Tegelijk zoeken stad en ommelan-

den aansluiting met elkaar. Biologi-
sche boerenbedrijven richten zich
steeds meer op de verkoop van hun
producten aan Rotterdamse inwo-
ners en restaurants, de Rotterdam-
mers zoeken de agrarische zones om
de stad op. Komende zaterdag is er
een boerenmarkt in het Museum-
park naast Boijmans Van Beuningen
onder het motto ‘Rotterdam
zaait – nieuwe oogst’. Hét adres voor
volkstuinhoning, wodka en chips
van aardappelen uit de Hoeksche
Waard of zevenblad-pesto uit Park
Zestienhoven.

Buurten vergroenen
‘Stadslandbouw maakt de stad groe-
ner, gezonder en schoner’, zegt
Alexandra van Huffelen, D66-wet-
houder duurzaamheid, binnenstad
en buitenruimte die het fenomeen
enthousiast promoot. ‘We willen
buurten vergroenen door moestui-
nen op braakliggende kavels en
schoolpleinen mogelijk te maken,
maar ook de commerciële landbouw
met de stad verbinden. De ambitie is
dat over tien jaar eenaanzienlijkdeel
van de groente en fruit dat de Rotter-
dammers eten uit de streek komt.’
Stadslandbouw wordt gepropa-

geerd als oplossing voor tal van pro-
blemen. Buurten worden leefbaar-
der, stedelingen komen in contact
met de natuur enmet elkaar, ze eten
gezonder enbewegenmeer, rafelran-
den krijgen een zinnige bestem-
ming, er is minder transport nodig
als voedsel dichtbij wordt geprodu-
ceerd. Temooi omwaar te zijn?
‘Helemaal niet’, zegt Arnold van

der Valk, hoogleraar ruimtelijke
planning aan deWageningse univer-
siteit. ‘Rotterdam loopt echt voorop
inNederland. Dit fenomeen speelt in

op een nieuwe lifestyle. Mensen voe-
len zich schuldig dat ze zo vaak onge-
zonde afhaalmaaltijden eten. Ze wil-
len gezonde, pure producten uit ei-
gen streek. En een stad lijkt vol,maar
je zult ervan versteld staan hoeveel
verborgen ruimte er in en om de ste-
den nog beschikbaar is.’

Verenigde Staten
Van der Valk was sceptisch tot hij het
fenomeen zag in de Verenigde Sta-
ten. ‘Ik was diep onder de indruk.’ In

Milwaukee, Wisconsin is stadsland-
bouw voor sommige inwoners zelfs
meer dan een hobby, aldus Van der
Valk. ‘Als je daar je baanverliest enals
illegaal geen recht hebt op voedsel-
bonnen, dan is stadslandbouw let-
terlijk een kwestie van overleven.’
In New York zijn wel 120 boeren-

markten met producten direct uit
volkstuincomplexen van urban far-
mers. Van der Valk: ‘De New Yorkers
betalen zelfs 60 dollar om mee te
mogen draaien in een oogstploeg. Je

mag dan lekker wieden op een dak-
tuin en ’s avonds, bij een gezamenlij-
ke maaltijd, worden de wereldpro-
blemen opgelost.’
Wethouder Van Huffelen, die de

Canadese stad Toronto als voorbeeld
ziet voor Rotterdam, wil de stads-
landbouw wel betaalbaar houden
voor de consument. ‘In Manhattan
vragen de boeren met een grote
glimlach tien dollar voor een pot ho-
ning. De prijzen moeten wel reëel
blijven.’

De gemeente heeft er geen grote
budgetten voor. ‘Maar geld voor ge-
zondheid, recreatie en vergroening
van de stad zijn slim in te zetten. Veel
hoeft het bovendien niet te kosten.
Bewoners vragen: hebben jullie een
plek voor ons? Woningcorporaties
stellen graag grond beschikbaar, ze-
ker nubouwprojecten vertragingop-
lopen door de crisis. En het zaai- en
pootgoed is niet duur.’

Winst maken
Stadslandbouwbedrijf Uit je Eigen
Stad is voorlopig het meest ambiti-
euze agrarische initiatief in Rotter-
dam zelf. ‘Een buurtmoestuin is
stadstuinieren. Landbouw is een
woord dat bij een bedrijf hoort en
een bedrijf wil winst maken’, zegt
Bas de Groot, die zichzelf een ‘stads-
kind uit Gouda’ noemt. ‘Maar mijn
opa was groenteboer en mijn over-
grootvader was boer, dus ik komwel
uit een groen nest.’
Voordat het voormalige rangeer-

terrein geschikt was voor landbouw,
moest er een nieuwe bovenlaag van
aarde en veen komen. De financie-
ring, 1,1 miljoen euro, was lastig om
rond te krijgen. ‘Er zit veel eigen
geld in en we hebben veel geleend’,
zegt De Groot. ‘Voor alle duidelijk-
heid: Rotterdam subsidieert ons
niet.’
De gemeente had aanvankelijk

moeite met de agrarische pioniers
aan de Merwehaven. ‘We hebben wel
negentig gesprekken gehad met ne-
gentig ambtenaren. Ze werkten niet
tegen, maar het hielp ook niet altijd
mee. Zewaren bijvoorbeeld bang dat
de kippen stankoverlast zouden ge-
ven. Maar ikmoet zeggen datwe ons
nuwel gesteund voelen.’

Bas de Groot aan het werk op stadslandbouwbedrijf Uit Je Eigen Stad op een voormalig rangeerterrein aan de Rotterdamse Merwehaven. Foto Arie Kievit
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Stadslandbouw in enomRotterdam
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Stadslandbouwbedrijf 'Uit je eigen stad'
Moestuin aan de haven
Moestuin Bergwegplantsoen
Tussentuin Gaffelstraat
Pluktuin Essenburgsingel
Groentetuin Pompenburg/Couwenburg
Dantetuin Lombardijen

8
9

10
11
12
13
14

Voedseltuin voor de Voedselbank
Gemeenschapstuin Oudeland
Moestuinen Schiebroek-Zuid
Fruitbomen, Park Zestienhoven
Educatieve tuin De Enk
Dakakker op het Schieblock
Gemengd boerenbedrijf De Buytenhof
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Landbouw maakt
de stad gezonder,
groener en schoner
Alexandra van Huffelen
wethouder Rotterdam

Dit fenomeen
speelt in op een
nieuwe lifestyle
Arnold van der Valk
hoogleraar ruimtelijke planning


