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Stadslandbouw opnemen in de stad doormiddel van een ruimtelijk netwerk

Ruimte voor stadslandbouw in Eindhoven

Stadslandbouw en lokaal produceren

Stadslandbouw bestaat uit de 
productie van gewassen en vee in 
directe synergie of competitie met 
stedelijke activiteiten en middelen. 
Stadslandbouw concurreert om ruimte 
en energie met andere stedelijke 
activiteiten, maar kan ook waardevolle 

verbindingen aangaan met stedelijke 
diensten, mensen en netwerken. De 
diversiteit van stadslandbouw maakt 
dat er voor veel verschillende soorten 
ruimte en budgetten een geschikte 
productiemethode gevonden kan 
worden.
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De beschikbare ruimte in de stad is 
te verdelen in lijnen en plekken: de 
lijnen vormen samen een netwerk 
naar plekken. Het doel is om zoveel 
mogelijk plekken die geschikt zijn voor 
stadslandbouw productief te maken 
en te verbinden aan andere stedelijke 
netwerken, bewoners en diensten. 

De (te transformeren) beschikbare 
ruimte in de stad Eindhoven is ruim 
voldoende om met een mix van 
stadslandbouwmethodes te voorzien 
in onze groente en fruit behoefte. De 
voorhanden netwerken zorgen voor 
een goede verbinding.
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CONTINUOUS PRODUCTIVE

People

PlanetProfit

• Kennis van voedsel en productie
• Relatie producent en consument
• Betere gezondhied door voedsel
  en activiteit
• Sociale cohesie rondom moestuinen
• Combinaties tussen zorg, recreatie
  en natuur
• Voedselveiligheid

• Beheer van stedelijke natuur en groen
• Kortere voedselketens
• Hergebruik van groene reststromen

• Lokale energieproductie
• Betere waterbu�ering en tegengaan
   �jnsto�en en heat island e�ect
• Grotere stedelijke biodiversiteit

• Kleinere Foodprint

• In stand houden lokale economie
• Produceren op onderbenutte grond
• Groenbeheer goedkoper uitbesteden

• Lokale energieproductie
• Verlaging kosten waterzuivering
  en bu�ering
• Waardestijging vastgoed rond groen

• Lokale werkgelegenheid

Urban Landscapes

Bruikbare ruimte voor stadslandbouw
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Hoeveelheid ruimte (Hectare)
Bruikbare ruimte (Hectare)

Benodigde kilogram voor Eindhoven:
31.714.558 kg groente en fruit per jaar

Zelf groente en fruit
produceren
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“Eindhoven kan doormiddel van 
stadslandbouw zelfvoorzienend 
worden in het produceren van 
groente en fruit”

CPULsE

Door met behulp van stadslandbouw 
in de stad creatief met plekken en 
ruimte om te gaan en gebruik te 
maken van nieuwe technieken, als 
LED verlichting en goede combinaties 
van planten in polyculturen of 
permacultuur te kiezen, kan er 
gebruik gemaakt worden van ruimte 
die voorheen niet gebruikt werd, of 
leeg stond. Zo kan kijkgroen omgezet 

worden naar productieve tuinen, 
leegstaand vastgoed getransformeerd 
worden naar groentekwekerijen 
en kan er op wijkniveau 
energieproductie, waterzuivering en 
recycling plaatsvinden van biomassa. 
Hiermee verduurzamen we de stad 
op meerdere manieren. Eindhoven 
in 2040 zal er nog groener uitzien 
dan dat nu al het geval is, met de 

aanpassing dat het groen in 2040 
een grotere rol speelt in het dagelijks 
leven van de Eindhovenaar. Recreatie, 
voedselproductie, sport en transport 
in en door het groen.  Kantoren, 
instellingen en scholen halen hun 
groente en fruit van het dak, of in 
de omgeving. Door (nieuw)bouw in 
hogere dichtheden in de kernen van 
de stad is er een groter draagvlak voor 

het gebruik van groen en diensten 
van de stadsboer(in). Wetgeving 
verplicht dat daken energie 
opwekken of geschikt zijn voor groen 

de e-bike kan je ongehinderd binnen 
een half uur de stad doorkruizen, 
voor werk, boodschappen of ter 

omliggende cultuurlandschap waar 

de regio rijk aan is. Techniek, design 
en voedselproductie gaan hand in 
hand met de waardes die Eindhoven 
de afgelopen decennia groot hebben 
gemaakt. Eindhoven dopt zijn eigen 
boontjes.

CPULs kan op vele verschillende 
manieren ontstaan en ingevuld 
worden. Per locatie zijn er namelijk 
meerdere mogelijkheden ter 
invulling van productiviteit. Dit 
wordt o.a. bepaald door bewoners, 
grondeigenaren, stadsboeren 
en/of de gemeente. Er moet een 
afweging gemaakt worden tussen 

beleving en productie, deze is per 
locatie verschillend. Verder moet er 
een netwerk ontstaan op basis van 

mogelijk pallet aan diensten en 
activiteiten. Deze netwerken zouden 
zo veel mogelijk een gezamelijke 
uitstraling kunnen krijgen, zoals 
materiaalgebruik, straatmeubilair 

en belichting. Waar mogelijk wordt 
stadslandbouw ingezet voor een 
verbetering van leefkwaliteit en 
milieutechnische kwaliteit van de 
bestaande ruimte en gebouwen. 
Indien mogelijk worden straten 
afgewaardeerd ten behoeve van 

productieve landschappen. Scholen, 

zorginstellingen, kantoren en 
(super)markten worden gekoppeld 
aan productieve landschappen 
voor benodigd voedsel, educatie 
en recreatie in nabij liggende 
open(bare) ruimte of op daken. 
Nieuwe woningbouw krijgt 
vaker gezamenlijke tuinen en 
beheerscontracten voor het 

onderhoud van groen door 
bewoners. Daken van gebouwen 
worden productief gemaakt met 
een combinatie van groen en 
energieopwekking. Waar mogelijk 

uitgebreid.

2040

Voordelen van stadslandbouw
naast de productie van voedsel

Voedselvoorziening 
en verduurzaming 

van de stad

Beheer groen

Leegstaand 
vastgoed

Productiecyclus

Stadslandbouwscenario’s
Beheer groen
• Betrokkenheid 

bij openbare 
ruimte

• €36.000 per Ha 
voor gemeente

• Divers beeld in 
groen

Leegstaand
vastgoed
• Commerciële 

prijzen
• Continue 

productiviteit

Productie 
cyclus
• Zelfvoor-

zienende wijken
• Samenkomst 

voedsel en 
diensten
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Foodprint Eindhoven
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Het probleem van ons voedsel

Onze huidige voedselproductie vind 
grotendeels plaats in het buitenland: 

buiten de stad en buiten Nederland 
en verbruiken deze in de stad. Daarbij 

en energie loopt scheef: 
we putten bijvoorbeeld Afrikaanse 
landbouwgebieden uit en zitten hier 

met een overschot aan energie en 

buitenlandse producenten ons niet 
langer voedsel tegen een betaalbare 
prijs kunnen leveren is onze 
voedselveiligheid in het geding. Voor 
een toekomstige voedsel zekerheid en 
een gezonde energiebalans moeten 
we voedsel lokaal gaan produceren.

afhankelijk van vraag en aanbod: 
wereldwijde beurshandel gokt naar 
de beschikbaarheid van o.a. tarwe, 
soya en maïs, voordat ze beschikbaar 
zijn. Daarnaast is de landbouw sterk 
afhankelijk van de olieprijs: deze 
stijgt alleen maar, door het schaarser 

worden van goedkoop winbare olie. 
De prijs van voedsel is in de afgelopen 
10 jaar, wereldwijd, ruim verdubbeld 
(FAO, 2013). Zolang de landbouw voor 
producten en transport afhankelijk is 

van voedsel alleen maar stijgen.

CRISIS

Internationale voedseldistributie voor dagelijkse 
boodschappen

Als iedereen eet zoals wij, hebben we 2,5 maal
de aarde nodig om ons voedsel te produceren

SUPERMARKT

Veiling

leeg

Consumentenkilometers
15-20 miljoen kilometer per jaar voor Eindhoven
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