Linkjes en info uit de chats van de deelsessies 28 oktober 2020
Wat is het waard?
MAEX helpt je social impact maken en meten! www.maex.nl
Financiering voor maatschappelijke initiatievenhttps://www.maex.co.nl/maex-impuls-voormaatschappelijke-initiatieven/
www.postcodeloterijbuurtfonds.nl
Stichting Doen
Voedselplatform Noord-Holland Voedsel Verbindt
Voedselpioniers Dichterbij Duurzaam

Grond voor nieuwe boeren
CSA LandInzicht van spreker Wietse Bakker, Hilversum
Vraag en aanbod land/ ruimte:
Toekomstboeren
Ons Land
Op zoek naar een boer of boerderij (ter overname):
Landgilde
Landgilde Routekaart bedrijfsovername
Onderzoek Land voor agroecologie en nieuwe boeren:
Toekomstboeren Grond van bestaan
Publicatie Land voor agroecologie en nieuwe boeren
WUR-overzicht financieringsvormen:
Publicatie Financiering voor duurzame landbouwbedrijven
Geld aantrekken op de sociale en ecologische waarden die jij als boer creëert::
https://edepot.wur.nl/511501
Voorbeelden uit Europa
Newbie-academy : Verdienmodellen voor innovatie, ondernemerschap en veerkracht in de Europese
landbouw
Business Model Canvas
Beschrijven hoe je bedrijf in elkaar zit en hoe je waarde creëert, levert en behoudt:
www.boerenbond.be/bmc
Starten met een landbouwbedrijf: ondersteuning Boerenbond:
https://www.boerenbond.be/boerenbond/ondernemerschap/starten-met-een-landbouwbedrijf-0
Kenniscentrum stadslandbouw Boerenbond:
https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/stadslandbouw
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Aanjager van projecten die ons landschap diversificeren en laten zien dat boer worden in de 21ste
eeuw een haalbare kaart is: Stichting De Mobiele Gaard,
Netwerk voor en overzicht van gemeenschapsboeren: CSA Netwerk Nederland
Start je eigen CSA met hulp van een CSA-buddy: https://csanetwerk.nl/start-je-eigen-csa/

Voedsel verbouwen voor leefbare stad
Moe’sTuin Delft
Voedseltuin Cityseeds Middelburg
CSA Netwerk/De Voedselwerkplaats: ,,Wij leggen vanuit het CSA Netwerk vooral de nadruk op
voedselvoorziening. Een tuinder kan op één hectare voedsel verbouwen voor 200/250 volwassenen.
Als iedereen voor 40 weken €250 betaalt (€6,35 per week) heeft de tuinder €62.500 inkomen voor 9
maanden werk. Kosten rond de €12.000. Ieder dorp of wijk een eigen productietuin... aangevuld met
een Voedselcoöperatie (Buurtmarkt) voor de andere lokale producten.’’
Stadstuin Kweekland in Arnhem breidt komend jaar uit en brengt de prijs meer in lijn met wat
landelijk gebruikelijk is €250 voor 1 april tot 1 dec. voor 60 leden (de max op dit moment qua m2). Er
is een aanvraaglijst van zo’n 150 mensen
De Wickevoorter stadsboeren leveren nu aan de Buurderij Haarlem, die afzetten in de stad.
Landgoed Wickevoort is een nieuw te bouwen, duurzame woonwijk. Te midden van de oudste
bomen van de Haarlemmermeer ontstaat een nieuwe gemeenschap. Onderdeel hiervan zijn De
Wickevoorter Stadsboeren.
FoodUp Brabant is het team sociale innovatie Landbouw en Voedsel van de provincie Noord-Brabant.
Wij werken aan een robuust voedselsysteem, waarin gezond, eerlijk en lekker voedsel centraal staat.
TIPS uit de chat
•
•
•
•
•
•

•
•

Haal mensen in je team die de taal van wethouder en bestuurder spreken.
Maak het niet te ingewikkeld. Begin gewoon.
Laat organisaties een buurttuin adopteren en zorg dat de medewerkers daar af en toe
kunnen werken of vergaderen; dus financiële borging zoeken voor langere termijn.
Tuin koppelen aan Voedselbank. Speerpunt voor de sociaal zwakkeren.
Bewoners kunnen ook de Right2Challenge gebruiken om zelf het groenonderhoud te gaan
doen en daarin dan stadslandbouw te realiseren.
Oesterzwammerij-BuurderijHaarlem: Wij zijn in de praktijk bezig met het geven van een
voorbeeld. Kweken van oesterzwammen op koffieprut, geven van educatie reststromen,
inclusieve werkplekken bieden, bedrijven een middel geven om hun mvo en circulaire
ambitie in praktijk te brengen etc. De praktijk is weerbarstig, circulair stadslandbouwer
versus commercieel bedrijf.
I.p.v. gemeentegrond. In een vve met een grote binnentuin met kijkgroen zou ook csa
kunnen.
Uit Wagenings onderzoek blijkt dat de waarde van woningen grenzend aan tuinen soms wel
10% hoger ligt dan de waarde van hetzelfde onroerend goed enkele straten verderop.
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