
Hans Pijls

Gardening for Health







• Professional Healthcare institution 
• Community garden
• Social enterprise
• Network organization

What is food for good?



Growing

Harvesting

Processing

Cooking

Eating

Biodigesting

Composting

Chain of Food



Groen Verbindt
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eigen initiatief
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Rust



jong geleerd oud gedaan
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Growing Well



Recreatie



Educatie



Educatie



Uit een gezondheidsonderzoek van Wageningen Universiteit in Opdracht van Gemeente Utrecht 
van mei 2014 zijn diverse vrijwilligers geïnterviewd. Een aantal letterlijke uitspraken:

• Dit is, dit project eigenlijk, beter dan ziekenhuizen, beter dan 
huisartsen, beter dan ergens andere therapie. Dit is beste therapie 
voor iedereen. Zieke mensen of gezonde mensen. 

• ...van hoog, laag opgeleid, van lekker in je vel tot niet zo goed in je vel, 
ehh, multiculti, van alles wat zeg maar. 

• ...wat ik echt fijn vind is dat, ja, ik kom tot rust. Want mijn werk is 
meestal, ja het is echt in je hoofd (wijst met haar handen naar haar 
hoofd) en hier ben ik bezig met mijn handen, en dat is zo fijn!

• Want als je niks zou doen zou de hele week hetzelfde zijn. Het verschil 
tussen vrije tijd en werken is er niet meer. Het is nu allemaal tijd. En op 
deze manier krijg je wat structuur. 

• ...onze ouders en wij kapot gemaakt deze aarde, misschien hebben we 
kans nog dat herstellen, proberen dat herstellen. Aller belangrijkst. 
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BELEIDSTHEMA’S

Naast de functies die stadslandbouw vervult, is het 
zinvol om stadslandbouw ook vanuit het perspectief van 
beleid te beschouwen. Op welke beleidsthema’s sluit 
stadslandbouw aan? Waar we functies vooral als een 
concrete bijdrage aan de stad zien – bijvoorbeeld de 
groene ruimte beheren – zien we beleidsthema’s op een 
hoger, meer abstract niveau. Het gaat dan niet zozeer om 
wat stadslandbouw kan leveren, maar in hoeverre en op 
welke manier stadslandbouw een meerwaarde heeft voor 
de stad, en hoe ze kan bijdragen aan het behalen van de 
doelen van stedelijke bestuurders.  

Daar er zoveel verschillende vormen van stadslandbouw 
zijn, en stadslandbouw meerdere functies kan vervul-
len, heeft ze in potentie meerwaarde voor verscheidene 
beleidsthema’s. Gezien de achtergrond van deze Help-
deskvraag - hoe vanuit beleid kan worden bijgedragen 
aan de ontwikkeling van groen en boer zijn in de stad 
-  hebben we ervoor gekozen beleidsthema’s als ver-
trekpunt voor deze verkenning te nemen. Voordat we de 
gekozen thema’s noemen, lichten we hier kort toe hoe 
we tot een indeling van thema’s zijn gekomen. We zijn 
JHVWDUW�PHW�RQGHUVWDDQGH�¿JXXU��GDW�LV�RQWOHHQG�DDQ�
RUAF*��9HHQKXL]HQ�HQ�'DQVR���������+HW�¿JXXU�JDDW�XLW�
YDQ�GH�GULH�3¶V�YDQ�GXXU]DDPKHLG��SHRSOH��SUR¿W�HQ�SOD-
net. Stadslandbouw staat hier midden in, omdat ze aan 
alle drie de P’s een bijdrage kan leveren.

* Resource Centres on Urban Agriculture & Food Security, www.ruaf.org

Stadslandbouw in perspectief van de drie P’s van duurzaamheid

Meerwaarden

Stadslandbouw, een verkenning van groen en boer zijn in en om de stad, 
November 2012
Esther Veen, Bas Breman en Jan Eelco Jansma 
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Stadslandbouw heeft vele verschijningsvormen, in werkwijze, in het type product en/of dienst die wordt geleverd en 
in de relatie tot de stad. De schaalgrootte kan variëren van plantenbakken op een balkon, via buurttuinen tot onder-
QHPLQJHQ�LQ�GH�VWDGVUDQG��'H]H�YHUVFKLOOHQGH�YRUPHQ�KHEEHQ�DOOHPDDO�HHQ�VSHFL¿HNH�FRPELQDWLH�YDQ�SURGXFWHQ�HQ�
diensten. Daarmee creëren ze een eigen unieke verbinding met de stad. Het betekent dat die verschillende vormen 
van stadslandbouw ook verschillende functies bieden aan de stad. Om deze diversiteit duidelijk te maken, onderschei-
den we in deze verkenning tien verschillende functies van stadslandbouw (Jansma et al, 2011). Deze indeling is vooral 
bedoeld om de verscheidenheid in vormen van stadslandbouw en stedelijk groen te duiden en er grip op te krijgen. 
Het gaat er dus niet om tien functies te vinden die vergelijkbaar zijn qua schaal of belang; het is bedoeld om inzicht te 
krijgen in wat stadslandbouw de stad kan bieden. Wij onderscheiden de volgende functies: 

In de praktijk zullen de tien functies niet slechts eenduidig voorkomen op één locatie, bij één initiatief of op één 
bedrijf; stadslandbouw of stedelijk groen is vaak multifunctioneel. Met andere woorden, een stadslandbouwinitiatief 
vervult vaak meerdere functies en biedt meerdere diensten. Dit willen we graag verduidelijken met een voorbeeld: de 
stadsboerderij in Almere heeft een belangrijke functie als het gaat om ‘educatie’. Jaarlijks komen er tientallen groe-
pen basis- en middelbare schoolleerlingen. De stadsboerderij produceert echter ook voedsel (vlees en groente) dat 
ten dele in Almere wordt afgezet. Het bedrijf biedt ook zorg aan zorgvragers, herbergt een wekelijkse boerenmarkt en 
biedt ruimte aan ambachtslieden. Het is daarom ook te verdedigen dat het bedrijf de functie van ‘voedsel’, ‘zorg’ en 
‘nieuwe ketens’ in de stad vervult. 

FUNCTIES

Voedsel

Energie

Kringloop

Vrije tijd

Educatie

Community

Zorg

Beheer

Korte ketens

Biodiversiteit

Tien functies van stadslandbouw




