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Melk komt van de koe en appels groeien aan de boom
Eten is een cultureel fenomeen en ons eetgedrag zegt iets over onze 
cultuur. Het zou daarom goed zijn als we meer weten over ons eten, 
bijvoorbeeld waar het vandaan komt en hoe het gekweekt wordt. In 
Arnhem zien we een groeiende groep mensen die op een creatieve en 
bewuste manier omgaan met voedsel. Initiatieven als Roof Garden 
Arnhem, Dynamic Food en PUURland, maar ook energieke plekken 
als Kweekland en Coehoorn Centraal illustreren een tendens; jonge 
ondernemers creëren hun eigen omgeving waarbij collectiviteit, duur-
zaamheid en openheid vanzelfsprekend zijn. Deze nieuwe initiatieven 
zijn niet alleen jong en hip, maar willen vooral ook bijdragen aan een 
duurzame en sociale maatschappij. We zien ook steeds meer initiatieven 
waar mensen die begeleiding nodig hebben een zinvolle plek vinden 
binnen stadslandbouwinitiatieven. 

Op Hoeve Klein Mariëndaal bijvoorbeeld komen volwassenen met een 
verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond,  ouderen met 
dementie en kinderen met autisme. Daarnaast zien we een groeiend 
aantal buurtinitiatieven die zich bezighouden met stadslandbouw en 
regionaal voedsel. In Sint Marten, het Spijkerkwartier, Presikhaaf, Rij-
kerswoerd en Schuytgraaf wordt door bewoners actief stadslandbouw 
bedreven en de wachtlijsten voor de volkstuinen zijn weer groeiende. 
Ook scholen zijn steeds meer actief en sporen de kinderen aan om te 
gaan tuinieren in de schooltuinen. 

Bij al deze initiatieven zie je dat verschillende bevolkingsgroepen 
elkaar ontmoeten en samen aan de slag gaan. Het zijn inspirerende 
voorbeelden van de inclusieve participatie samenleving. Steeds meer 
restaurants en cateraars werken met voedsel uit de buurt en super-
markten en groentewinkels schakelen over op regionale producten. 
Deze tendensen kunnen we alleen maar toejuichen want onze samen-
leving kantelt langzamerhand vanuit een meer duurzame en bewustere 
levenshouding. Dat we dit merken in de manier waarop we eten en met 

ons voedsel omgaan, is niet meer dan vanzelfsprekend. Daarom is het 
van groot belang dat deze initiatieven en de groeiende behoefte naar 
regionaal en duurzaam eten worden ondersteund door de overheid en 
het bedrijfsleven.

De zes hoofdthema’s van stadslandbouw en regionaal voedsel
Voedsel verbindt veel aspecten en daarom heeft het Kernteam 
Stadslandbouw Arnhem zes hoofdthema’s gedefinieerd met elk een 
aantal aspecten die soms onder meerdere thema’s terugkeren. Deze 
zes thema’s bieden de mogelijkheid om het complexe thema stadsland-
bouw te ‘behappen’ en te koppelen aan gemeentelijke beleidsthema’s 
of bijvoorbeeld in spelvorm uit te leggen. De kleuren geven onderscheid 
en refereren aan een regenboog, symbool van belofte en pluriformiteit. 

Voedsel  Smaak, productie, logistiek, genot, diversiteit, 
 kennis, culinair, erfgoed, food-design

Samenleving Sociale cohesie, armoedebestrijding, integratie,  
 ontplooien, respect, re-integratie

Gezondheid Biologische producten, kennis, voedingswaarden, 
 zorg, welzijn, fysieke arbeid, bewustzijn

Omgeving Biodiversiteit, klimaat, waterhuishouding, rest
 stromen, recreatie, CO2, microklimaat, meer groen, 
 braakligging tegengaan, groene gevels en daken

Economie Werkgelegenheid, kansen, waarde-creatie, regionale 
 economie, armoedebestrijding, re-integratie, logistiek

Educatie Kennis, vaardigheden, toekomst, erfgoed, 
 vakmanschap, samenwerken, leiderschap, 
 probleem oplossen, re-integratie, voedselkennis 

Beleidsspeerpunten voor Stadslandbouw in Arnhem
Om de zes hoofdthema’s en de verschillende aspecten te ondersteunen 
vragen we aan de gemeente zich actief in te zetten op de volgende 
speerpunten:
• Gemeentelijke gronden die geschikt zijn voor stadslandbouw worden 

beschikbaar gesteld voor projecten met creatieve ondernemers, 
 scholen en/of buurtbewoners. Te denken valt hierbij aan  braakliggende 
gronden en paardenweitjes.

• Ook verticale gevels en groene daken worden zo mogelijk ingezet ten 
behoeve van stadslandbouw.

• Voor het beschikbaar stellen van stadslandbouwlocaties en het 
inrichten ervan wordt het Groenfonds optimaal ingezet en wordt het 
bestaande budget openbare ruimte herschikt. 

• De gemeente werkt actief mee aan bestemmingsplanwijzigingen indien 
die nodig zijn om stadslandbouwprojecten met (beperkte) horeca en 
recreatie mogelijk te maken.

• Vanuit de wijkbudgetten worden gelden vrijgemaakt om stadslandbouw-
projecten in de wijken met bewoners op te zetten en te ondersteunen.

• Natuur- en cultuureducatie wordt actief gericht op stadslandbouw en 
voedselbewustzijn.

• Re-integratie projecten worden zo mogelijk gekoppeld aan stadsland-
bouwlocaties.

• Vanuit de WMO worden koppelingen gemaakt met stadslandbouw 
initiatieven.

• Er worden slimme en duurzame ketens gemaakt waarbij stadsland-
bouw wordt gekoppeld aan armoedebeleid, re-integratie, gezondheid, 
educatie en regionale economie. Om deze ketens op te wekken wordt 
vanaf 2015 een stimuleringsprogramma gefaciliteerd. 

• Stadslandbouw in leegstaande gebouwen wordt als een serieuze optie 
beschouwd en ondernemers die hiermee aan de slag gaan worden 
ondersteund. 

 De gemeente geeft het goede voorbeeld op de bovenstaande speer-
punten en werkt met cateraars die regionale voeding serveren.
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