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Atelier Waarden van het Land 

organiseert leergangen, workshops, 

seminars, in-company trainingen, 

coaching.  

Op bijzondere locaties 

- Blikverruiming

- Dialoog en waarderend vragen

- Samenwerking 

- Persoonlijke ontwikkeling

- Leiderschap / ondernemerschap 

- Handelingsperspectief
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Inspiratie dichtbij

Boerenwerk en natuurlijke processen 

als bron van inspiratie en praktische 

leerschool voor duurzame ontwikkeling!

‘Boerenwijsheid’ in eigentijdse vorm
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Welke waarden zijn voor jou 
richting gevend als het gaat 
om  ……… voedselproductie, 
eten, etc? 



De tuin en het varken van mijn oma! 
Zelfvoorziening, autonomie, economische noodzaak, 
deugdzaam werk
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De volkstuin: een mini-samenleving
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Welke waarden verbindt u met uw dagelijkse maaltijd?  



Voedsel en diversiteit aan waarden 

Welzijn dieren  

Gezondheid 
Zekerheid
Inkomen 

Klimaat, omgeving, 
water, energie, 

biodiversiteit, natuur, 

Fair trade, arbeid, cultuur, 
eigenaarschap  



Waarden verbonden met maaltijd: studenten 
aan het woord

• ‘Vertrouwd’, van huis uit

• Lokaal, regionaal product

• Seizoengebonden

• Eerlijk / fair

• Trots van de kok

• Eten wat de pot schaft: samen

• Rituelen (cultuur)

• Sociaal gebeuren

• Overleven / levensmiddel

• Zorgzaamheid

• Geen verspilling

• Stilte / respect / dankbaar
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Voedselsystemen, voedselbewegingen, 
wereldwijd
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World problem on your plate?  



Agro-ecologie, mijn inspiratiebron voor alle 
vormen van landbouw 
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Boerenwijsheid en agri-cultuur in een 
stedelijke samenleving
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Maatschappelijke transities in denken en doen 
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Waardenorientatie: waar sta jij?
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Boerderij van deze tijd

Bron: zlto 17



Educatie: voelen, smaak, zien, gehoor, reuk 
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Stadslandbouw revisited

pag 19

• Meer beweging, minder structuur

• Meer houding, minder businessmodel

• Combinatie van maatschappelijke functies: voedsel, 
energie, water, zorg, educatie

• Combinatie van sociale, ecologische en economische 
waarden

• Stedelijke omgeving klimaatbestendiger maken

• Publieke ruimte zien als een ‘common good’. 



Verticale landbouw: kapitaalsintensief, niet 

grond- of plekgebonden, multi-purpose, geen publieke 
ruimte of initiatief 
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StadsTuinen (pluk, moes, buurt, dak school, balkon). 
Participatie, verbinding, samenwerking, bewust produceren en 
consumeren, publieke ruimte en particulier initiatief
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Transacties centraal. Boeren – burgers, abonnementen, 

aandelen, participeren, financieren, ondernemen, 
wederkerigheid, dichtbij. 



Besluit
Pleidooi richting overheid en politiek:

- Bewegingen en mogelijkheden rond stadslandbouw op 

werkelijke (publieke) waarden schatten en ruimer zien 

dan alleen voedsel, vrijetijdsbesteding of sociale cohesie

- Ruimte en faciliteiten scheppen voor boeren, burgers en 

allerhande samenwerkingsverbanden

- Verantwoordelijkheid nemen voor het bevorderen van 

een integrale aanpak (voedsel, gezondheid, klimaat, 

ernergie, natuur, educatie, zorg) 



“ I believe that many
people miss a connection
with the land, the soil, the
harvest “.
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