Activiteiten OSA 2015
Het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA) is opgericht in 2011 met als doel bij te
dragen aan de ontwikkeling van een stad waarin stadslandbouw een natuurlijk onderdeel vormt
van de stedelijke leefomgeving, en voedsel een natuurlijke bijdrage levert aan de gezondheid van
mens en stad. OSA realiseert dit door samen met lokale partijen nieuwe initiatieven op het gebied
van stadslandbouw en stedelijk voedsel te initiëren, en bestaande initiatieven naar een hoger
niveau te tillen. In dit activiteitenoverzicht wordt een beeld geschetst van de initiatieven waar
OSA in 2015 aan bijgedragen heeft.
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Yvonne de Nood,
Gebiedsregisseur Oosterwold

De confe ren ti e was e e n mooi e
mom ent o pna m e, waa r staa n
w e n u, wat gaat goed e n waa r
ligge n aandachts p unt e n .
Wat i n Oost e rwold wordt
opgebo uwd, is u n ie k, n iet
a l l e e n d e prom i n ent e ro l va n
stadslandbo u w i n het ge bied
maa r d e ge h e l e ma n i e r
va n ge biedson twi kke ling
is radicaa l and ers da n w e
afgelo p e n dec ennia ge w end zijn
i n Ned e rland . Er wordt ied e re dag
ge l e erd e n ontd ekt, e e n zo ektocht d i e
w e sa m e n met d e i nitiati e v e n do e n .
De confe ren ti e was moo i ge ti med,
vla k voordat d e e erst e i nitiati e v e n
daad w e rke lijk i n het ge bied va n start
gaa n .

Conferentie Oosterwold
Op 14 oktober 2015 organiseerde het Bestuurlijk
Overleg Oosterwold in samenwerking met OSA en
KAF Almere de conferentie Oosterwold. Ruim 100
geïnteresseerden bezochten de conferentie die
werd gehouden in de schouwburg van Almere. De
pioniers, hun ideeën en ervaring stonden centraal
deze conferentie. Daarnaast gaf een keur aan
deskundigen, waaronder Rijksadviseur Landschap
en Water Eric Luiten, hun, soms kritische, blik
op Oosterwold. In een 8-tal inhoudelijke labs
konden de deelnemers aan de conferentie meediscussiëren over diverse facetten van Oosterwold.
Zo aan de vooravond van de daadwerkelijke
ontwikkeling van Oosterwold was de conferentie
een goed moment om terug te kijken en maar
vooral om vooruit te denken!
Meer informatie: janeelco.jansma@wur.nl

OMFL
Wij werken aan Flevoland

Overzicht stadslandbouwinitiatieven
Almere is als stad zeer geschikt voor stadslandbouw; het is een groene stad met veel ruimte, de
gemeente faciliteert, er zijn allerlei organisaties die
initiatieven ondersteunen en er is een groeiende
groep Almeerders die hiermee aan de slag wil. Tot
nu toe ontbrak een overzicht van stadslandbouwinitiatieven in Almere. OSA heeft een grondige
analyse gemaakt van alle initiatieven op het gebied
van stadslandbouw (stedelijk voedsel) in Almere.
Op 1 januari 2015 staat de teller op 125 initiatieven. Vooral de laatste vijf jaar is de groei van het
aantal initiatieven indrukwekkend. De resultaten
van dit onderzoek zijn op 11 maart gepresenteerd
bij de gemeente Almere. Het rapport, met de
beschrijving van zo’n 30 stadslandbouwinitiatieven
in Almere, is te vinden op www.os-almere.nl
Meer informatie: arjan.dekking@wur.nl

Frits Huis,
Wethouder openbare ruimte,
cultuur en milieu van de gemeente Almere

Ee n gro e n e stad als Al m e re b lijkt
e e n vruch tba re voed ingsbod e m
voo r Stadslandbo u w. Growing Gre e n
Cities krijgt op d ez e ma n i e r w e l h e e l
conc reet gestalt e.
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Praktijkonderzoek Plant & Omgeving,

Bij Wageningen UR proberen plantonderzoekers de eigenschappen van planten

onderdeel van Wageningen UR

te benutten om problemen op het gebied van voedsel, grondstoffen en energie

Edelhertweg 1

op te lossen. Zo worden onze kennis van planten en onze moderne voorzieningen

Postbus 430

ingezet om de kwaliteit van leven in het algemeen en de innovatiekracht van onze

8200 AK Lelystad

opdrachtgevers in het bijzonder te vergroten.

T (+31)320 29 11 11
www.wageningenUR.nl/ppo

De missie van Wageningen UR (University & Research centre) is ‘To explore the

Report 673

9 gespecialiseerde onderzoeksinstituten van stichting DLO en Wageningen

potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen UR bundelen
University hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen
in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met ongeveer 30 vestigingen,
6.500 medewerkers en 10.000 studenten behoort Wageningen UR wereldwijd tot de

Een verkenning
Sixty-five
data sets
van of
het
profit,
effectlabour
van input,
fertilizer and pesticide use in seventeen
stadslandbouw: de case Almere
vegetable crops of the Arusha region,
Tanzania
Arjan Dekking, Esther Veen, Jan Eelco Jansma

A.P. Everaarts H. de Putter

aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van
de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het
hart van de unieke Wageningen aanpak.

0-meting Stadslandbouw
In veel steden bruist het van de stadslandbouw.
Het lijkt soms dat stadslandbouw de oplossing is
voor veel stedelijke problemen. Maar wat is nu het
directe effect van stadslandbouw, wat voegt het toe
aan de stad, de gemeente? Wageningen UR
verdiepte zich in deze vraag en nam de
stadslandbouw in Almere als case. Dit onderzoek is
uitgevoerd in het kader van de PPS ‘Multifunctionele
Landbouw’ dat gefinancierd werd door het
Ministerie van EZ. Uit de analyse blijkt dat het grote
aantal hobbymatige initiatieven een navenant groot
stempel drukt op de betekenis van stadslandbouw
in Almere. Ze ‘bepalen’ de belangrijkste effecten
van stadslandbouw in Almere: participatie,
recreatie en educatie. Ook dragen ze substantieel
bij aan de totale omzet van lokaal voedsel en lokale
diensten, juist ook omdat ze met zoveel zijn. Deze
omzet is ingeschat op ruim 2 miljoen € per jaar.
Stadslandbouw wordt gerealiseerd op bijna 300 ha
verspreid over Almere, voornamelijk over de
stedelijke wijken. De praktische toepassing van de
voor dit onderzoek ontwikkelde methode laat twee
kanten zien. Enerzijds maakt het duidelijk dat het
moeilijk is een schatting te maken van het effect
van stadslandbouw. Er zijn veel aannames nodig,
en bovendien heb je iemand nodig die de stad goed
kent. Het is ook moeilijk productstromen te
onderscheiden en te bepalen wat je daarvan aan
stadslandbouw toerekent. Anderzijds was dit
onderzoek erg nuttig. Niet alleen omdat duidelijk
werd hoe ingewikkeld het speelveld van
stadslandbouw in elkaar zit, maar ook omdat het
duidelijkheid gaf in wat daadwerkelijk de betekenis
van stadslandbouw is. Meer weten? Het rapport is
te downloaden via de digitale bibliotheek van
WageningenUR of te bestellen bij Wageningen
UR-PPO in Lelystad onder rapport nummer 673.
Meer informatie: janeelco.jansma@wur.nl

Vernieuwend groen ondernemen
Actieplan lokale voedselproductie
In 2013 en 2014 hebben PPO en CBL de website
www.lokaalvoedselflevoland.nl gebouwd.
Hiermee hebben we een sterk instrument in handen
om de producenten, (online) verkooppunten en
restaurants/cateraars die regionaal voedsel
aanbieden, onder de aandacht te brengen bij de
consument. In totaal zijn ongeveer 60 bedrijven op
de website vermeld. Als geheel is het een kansrijke
basis om synergie en samenwerking met elkaar te
bewerkstelligen en als partijen gezamenlijk nieuwe
mogelijkheden voor afzet e.d. te ontwikkelen die de
regionale economie versterken. In het provinciale
project “Duurzame Voedsellandschappen” zal in
2016 een “Netwerkdag Regionale voedselproductie”
voor deze voedselproducenten georganiseerd
worden; een dag met workshops/pitches, lezingen,
debatten en ruimte om te netwerken. Eindresultaat
van deze dag is een Actieplan Lokaal Voedsel
Flevoland.
Meer informatie: arjan.dekking@wur.nl
Personalized food
Als follow-up van de Verkenning naar het business
potentieel van Personalised Food, dat in 2014 werd
uitgevoerd onder leiding van CAH Vilentum, is in
2015 concreet resultaat geboekt. Een van de
geïdentificeerde businesscoalities (Erasmus MC, de
patiëntenorganisaties Platform Patiënt en Voeding
en Inspire2Live, en groothandel in fytotherapeutica
Holisan uit Lelystad, en begeleid door OSA-partner
Habitus,) is er daadwerkelijk in geslaagd een
voedingssupplement voor prostaatkanker op de
markt te brengen. Tegelijk heeft het Erasmus MC
bevestigend en verdiepend onderzoek geformuleerd
en ingediend voor financiering bij diverse fondsen,
om de werkzaamheid nader te onderzoeken. Als
Harrie Sandhövel,
het zover is, dan kan Holisan een voucher
Directeur Holisan
verzilveren die de provincie Flevoland via de OMFL
heeft gereserveerd voor de productie van de
“Het is
supplementen die voor dat onderzoek nodig zijn.
uitzond e rlijk
Tot slot heeft de coalitie de impuls gegeven voor de
dat art s e nontwikkeling, in 2016, van een volwaardig
wet enscha p p ers, voedingspatroon voor prostaatkanker.
pati ent e n e n
Meer informatie: g.remmers@habitus.nu

bed rijv e n zoals
wij sa m e nw e rk e n om
e e n product
besc hi kbaa r t e
ma k e n voo r d e
e indge b ru i k e r;
e n dus op
d e ma rkt.
De coa liti e d i e
doo r Gasto n
Re m m ers ge l eid
w erd, b l e e k
daa r h e e l do e lt reffend i n!”
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Tineke v.d. Berg,
Stadsboerderij Almere

Doo r OSA h e b i k dit jaa r e e n De
Wage n ings e s tud ent e n h e b b e n
Al m e ers e We eld e met h u n f riss e
b li k va n b uit e n e e n aanta l
sugges ties gege v e n waa rm e e wij
zow e l o nz e eige n orga nisati e als
o nz e uits tra ling naa r b uit e n
ku n n e n v e rbet e re n .

Wetenschapswinkelproject Almeerse Weelde
In het project “Almeerse Weelde” heeft de
Wetenschapswinkel van Wageningen UR onderzoek
gedaan naar de doorontwikkeling van Almeerse
Weelde. Bij dit onderzoek is ook, een ACT-team,
een groep Wageningse studenten betrokken
geweest. De meeste deelnemers van Almeerse
Weelde werken in een hobbymatige sfeer, maar een
aantal werkt op meer professionele wijze. Deze
tweedeling in “professionals” en “hobbyisten” biedt
kansen, maar vraagt wel om een grotere regie
omdat constant de balans moet worden gezocht
tussen de sociale en de wat meer economisch
gedrevenen. Dit onderzoek heeft Almeerse Weelde
een aantal handvatten gegeven die zij kan
gebruiken bij haar verdere ontwikkeling.
Meer informatie: arjan.dekking@wur.nl

Burger aan zet

Marieke Ankoné,
Projectleider
IVN Flevoland
& supportteam
GroenDichterbij.nl

“Mooi om te
zien hoe trots
en enthousiast
mensen
vertellen over
hun groene
initiatief, en
hoe ze anderen
op weg helpen
door hun
ervaring te
delen .“

Bijeenkomst Groen Dichterbij
Op dinsdag 19 mei organiseerde IVN Flevoland in
samenwerking met Mooi Zo Goed Zo,
Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere, KNHM,
en de Gemeente Almere, de bijeenkomst Groen
Dichterbij Almere. Het doel van deze bijeenkomst
was inspireren en kennis delen. Tijdens de
bijeenkomst deelde een aantal bestaande
initiatiefnemers hun inspirerende verhaal in korte
‘pitches’, én kon men vragen stellen aan de
aanwezige experts. Het was een sprankelende
bijeenkomst met ongeveer 75 bezoekers.
Meer informatie: arjan.dekking@wur.nl
Wetenschapswinkelproject Vereniging
Buitenstad
Vereniging Buitenstad www.buitenstad.nl heeft
de Wetenschapswinkel gevraagd haar te helpen
met een aantal vragen met betrekking tot haar
ontwikkeling. Buitenstad is een burgerinitiatief in
Almere, bestaande uit zowel burgerleden als
institutionele leden. Buitenstad wil zich ontwikkelen
tot een Groene Raad. De gemeente onderschrijft
het belang van een Groene Raad, met name in het
licht van de komende Floriade (2022). De
ontwikkeling tot een Groene Raad heeft echter
grote gevolgen voor Buitenstad, bijvoorbeeld met
betrekking tot de benodigde tijd, financiën en
organisatie. Ook vindt Buitenstad het belangrijk
toegankelijk te blijven. Ze is daarom op zoek naar
een organisatievorm die bij haar ambities past,
maar het ook mogelijk maakt onafhankelijk en
inspirerend te blijven. Ook bij dit project is een
ACT-team betrokken geweest. De studenten zijn
innovatief en creatief geweest door out of the box
te denken over verschillende scenario’s over hoe
Buitenstad zich kan ontwikkelen en wat er nodig is
om die scenario’s in de praktijk te brengen.
Meer informatie: arjan.dekking@wur.nl

Kenniskring buurtmoestuinen
De Kenniskring buurtmoestuinen bestaat uit een
groep van ongeveer 20 mensen die, ieder op zijn
eigen manier, actief zijn op het gebied van
buurtmoestuinen en schooltuinen. Ook
medewerkers van de gemeente nemen deel aan de
kenniskring. De Kenniskring komt zes keer per jaar
bij elkaar. Belangrijke onderdelen van deze
bijeenkomsten zijn: inspiratie, intervisie,
kennisoverdracht en contact met de gemeente
Almere: Samen met de deelnemers wordt gezocht
naar mogelijkheden om de initiatieven te
ondersteunen. Nieuwe initiatieven van deelnemers
van de Kenniskring in 2015 waren bijvoorbeeld
buurtmoestuin de Moesgriend in Almere Haven en
het Voedselbos in de Sieradenbuurt in Almere
Buiten. De Kenniskring is in september op excursie
geweest naar Rotterdam. Hier werden een aantal
inspirerende voorbeelden bezocht.
Meer informatie: arjan.dekking@wur.nl.

Maud Scholten & Harry Draai
Bewonersplatform Sieradenbuurt

In s ept e m b e r h e b b e n w e met
Arja n De kking e e n aanta l
stadslandbo u wi nitiati e v e n
b ezocht i n Rot t erda m d i e uit e rmat e
ins p i re rend zijn ge w eest voo r ons .
Maa r naast prac tisc h e id ee e n
h e b b e n w e ook v e e l en thousiast e
gro e n liefh e b b ers ges prok e n d i e
b e vloge n ov e r h u n project s pra k e n .
We zijn z e k e r w e e r e e n s t u k wijz e r
t e ruggekom e n e n v e rh euge n ons
bijzond e r op d e exc urs i e d i e dit
jaa r ge pland staat.
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Grensverleggend beleid

Arnold van Dam, Programmamanager Growing Green Cities;
Dienst Sociaal Domein van de gemeente Almere

‘’Ee n schoolt u i n b rengt kind e re n i n b e weging e n
dicht e rbij d e natuu r. Ond erst e u n e n va n d erge lijke
i nitiati e v e n is ook “Ge m e ent e w e rk’’. Prachtig om
bij b ezo e k aa n d e schoolt u i n bij vind plaats Ze nit
t e hore n ho e en thousiast kind e re n va n basiss choo l
Krista l zijn’
Kenniskring schooltuinen
In 2015 is OSA samen met de gemeente Almere
gestart met een kenniskring Schooltuinen. Er
bleken al meerder scholen – basisscholen en
VO-scholen – bezig met een moestuin voor
leerlingen en we peilden de behoefte bij scholen en
schoolbesturen om een kring te starten met als
doel ervaringen uit te wisselen en kennis te delen.
Veel scholen gunnen hun kinderen de ervaringen
van het zelf zaaien, verzorgen, oogsten en
klaarmaken van groente of fruit uit de eigen
schooltuin. Bovendien blijkt dat dit een bijdrage kan
leveren aan gezonde voedingskeuzes. We kwamen
bij elkaar op diverse locaties, zoals bij de
basisscholen De Pirouette en Het Kristal en bij de
middelbare school Helen Parkhurst. Leerkrachten
en docenten deelden met ons hun ervaringen, maar
vooral ook waar men zoal tegenaan liep. Een
moestuin is leuk, maar als binnen een paar dagen
alle net gepootte aardbeienplantjes gestolen zijn,
wat doe je dan ? Omheining, toezicht, onderhoud in
de zomer en gemotiveerd krijgen en houden van
collega’s en directie bleken breed levende
uitdagingen. Het was jammer dat om verschillende
redenen nog weinig scholen aanhaakten, in 2016
willen we verkennen hoe we met dit initiatief verder
gaan en we als OSA en gemeente scholen hierbij
kunnen ondersteunen.
Meer informatie: d.ekkel@cahvilentum.nl

Symposium Groen en Gezond
Hoe kunnen Almeerders het groen in de stad beter
benutten voor hun gezondheid? Deze vraag stond
centraal tijdens het symposium Groen & Gezond in
Hogeschool CAH Vilentum. Het symposium werd
georganiseerd door Vereniging Buitenstad,
Hogeschool CAH Vilentum en Kenniscentrum
Groene en Vitale Stad. Het doel van het symposium
was om kennis te delen, elkaar te inspireren en te
motiveren, om initiatieven te starten of te
versterken. Er waren ca. 120 deelnemers uit
verschillende sectoren aanwezig (onderwijs,
tuinbouw, gemeente, gezondheidszorg). In de
groene stad Almere is het met de gezondheid van
bewoners matig gesteld. Het is bekend dat groen
een positief effect heeft op de gezondheid. Maar
Almere is een hele groene stad, hoe kunnen we dat
vele groen beter benutten door meer aandacht te
hebben voor gezond eten en meer buiten bewegen
en hoe kunnen we dit organiseren? Er werd gestart
met een plenair deel, waarin verschillende
betrokkenen en sprekers ingingen op de urgentie
en de kansen van Groen & Gezond en hoe we
jongeren kunnen betrekken bij dit thema. Hierna
konden de deelnemers een keuze maken uit 10
workshops waarin actiepunten werden
geformuleerd voor de toekomst.
Zo waren er workshops over gezonde
schoolkantines, distributie van lokaal geproduceerd
voedsel, moestuinen voor jong of oud, bewegen in
het groen en het thema gezondheid in het groene
onderwijs. Er werden volop verbinden gelegd,
visitekaartjes uitgewisseld en vervolgstappen
afgesproken. Het was een erg nuttige bijeenkomst
waar op verschillende manieren in nieuwe
netwerken en samenwerkingsverbanden mee
verder wordt gegaan. Het onderwijs werd
opgeroepen met studenten en leerlingen volop te
participeren.
Meer informatie: d.ekkel@cahvilentum.nl

Gerda Lenselink,
Voorzitter Vereniging Buitenstad

Ik kijk t e rug op e e n moo i sympos i u m
Gro e n & Gezond . Het was info rmatief
e n ins p i re rend e n e r ontstond e n
prachtige n i e u w e v e rbind inge n i n
d e wo rkshops . Ik hoo r dat e r n i e u w e
project e n uit zijn voort gekom e n .
Dat is natuu rlijk s u p e r!
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Duzan Doepel,
Architectenbureau
Doepel Strijkers

De doo r
Gro w2Bu ild
georga nis e erd e
bra insto rm
c reë erd e e e n
sfe e r waa ri n
d e id ee ë n
ov e r biobased
bo u w e n z e e r
o p e n lijk
ged e eld
w erd e n . Dit
h e eft voo r
m ij e n ke l e
ins p i re rend e
id ee ë n
opge l e v erd
d i e i k goed
ko n to epass e n
i n het
d efi niti e v e
on tw e rp.

Workshop werkplaats Floriade
Met het oog op de Floriade ontwikkelt Provincie
Flevoland op het Floriadeterrein een innovatiewerkplaats. Gedurende de voorbereiding en
tijdens de Floriade moeten de activiteiten in
dit gebouw een inspirerende en katalyserende
werking hebben op innovatie-ontwikkeling,
verbinding met de stad en versterking van de
regionale economie. De gedachte is dat in 2016
een pand met een ‘wow-factor’ wordt opgeleverd
en dat zich in de jaren erna richting de Floriade in
2022 organisch door ontwikkelt. Het idee is uit te
gaan van een incrementele ontwikkeling waardoor
er in latere stadia steeds nieuwe elementen
aan toegevoegd kunnen worden. Op 3 juni
organiseerde OSA-partner Wageningen UR via het
Interreg IVb project Grow2build een brainstorm
over de realisatie van de Innovatiewerkplaats met
biobased materialen. Het werd een sprankelende
bijeenkomst. Enkele ideeën die hier werden
ingebracht komen duidelijk terug in het definitieve
ontwerp.
Meer informatie: arjan.dekking@wur.nl
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Joe van der Veen,
Growing Green Cities-team Almere,
projectleider Feeding the City:

“De Flo riad e is e e n prachtige
a m biti e, maa r ook e e n h e l e
p uzz e l . Het is h e e l fijn dat
OSA ons h e lpt d i e p uzz e l t e
doorgrond e n e n aa nz ett e n ge eft
om h e m t e legge n .”

Workshop Governance / Go Food
De gemeente Almere wil de stad uitnodigen bij de
‘Making Of’ van de Floriade 2022. Feeding the City
is hierin het leidende thema. Rond stadslandbouw
wemelt het in Almere van de ambities, initiatieven en ondersteunende organisaties die zich met
uiteenlopende thema’s bezighouden (zoals gezondheid, onderwijs, economie). Prachtig, maar
het geheel is nu nog teveel ‘los zand’. Er ontbreekt
coherentie waardoor complexere vormen van
stadslandbouw, die meer integratie vragen, niet
tot stand komen. Hierdoor loopt de Performance
achter bij de Potentie; er liggen dus nog onbenutte
kansen. Welke rollen moeten en kunnen overheid
en maatschappelijke partijen vervullen om dat om
te draaien? Hoe ziet die governance eruit? Om die
vragen te beantwoorden heeft OSA, op verzoek
van de gemeente Almere, een workshop georganiseerd. Op basis daarvan heeft OSA een voorstel
gemaakt voor een samenhangende aanpak,
getiteld ‘Go Food’, ter ondersteuning van de
Floriade beweging Grow Greener 2022.
Meer informatie: g.remmers@habitus.nu

