OVP Voedsel & Consument
Masterclass Food & The City, hype of trend

Titel: Masterclass Food & the City: Hype of trend?
Inleiding:
Stadslandbouw, moestuinieren, stadsboeren, voedselstrategieën van gemeenten en steden, vertical
farming, daktuinen, local-for-local, pluktuinen, stadskippen, stadsvee, telen in leegstaande
gebouwen, enz., enz.. Stadslandbouw kent vele verschijningsvormen en definities. Waar hebben we
het eigenlijk over?
Hoe kan de opkomst van stadslandbouw (in NL) worden verklaard? Welke trends zijn relevant?
Stadslandbouw wordt gepresenteerd als vernieuwend antwoord op stedelijke uitdagingen. Om welke
stedelijke uitdagingen gaat het dan?
Er is ervaring opgedaan hoe en in welke mate stadslandbouw daadwerkelijk bijdraagt aan de
oplossing van stedelijke problemen? Maar zijn we de inspirerende voorbeelden voorbij en kunnen
we de stadslandbouwprojecten afrekenen op meetbare resultaten ten aanzien van ecologische,
sociale en economische duurzaamheid?
Welke verdienmodellen worden gebruikt in de stadslandbouw? En wat zijn de toekomstige
maatschappelijke wensen ten aanzien van voedsel? Hoe kan stadslandbouw hier (nog beter) op
inspelen? En welke veranderingen zijn er dan nodig m.b.t. beleid (gemeente, rijk, EU)? Welke
veranderingen zijn er nodig bij bedrijven? En welke bij consumenten? Maar ook het vraagstuk hoe
we in 2050 de 9 miljard mensen kunnen voeden. Gaat het ons lukken als 70% van die mensen in de
steden wonen met een voedselpatroon met veel dierlijke eiwitten?
Centrale vraag tijdens deze masterclass: Is Stadslandbouw een trend of een hype?
Blok 1 : Definities en verschijningsvormen
Wat is stadslandbouw (de definitie)?
Welke verschijningsvormen heeft stadslandbouw?
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen city farming en intensieve technologisch
glastuinbouw?
Blok 2 : Impact (ecologisch, sociaal en economisch)




Wat zijn korte ketens? Kun je ongestraft de overbodige schakels uit de keten verwijderen?
Zijn de korte ketens een voorbeeld voor de traditionele ketens?
Verrijkt de korte keten de traditionele keten (en andersom?
Wat is de rol van agrologistiek, distributie, technologie, toegang tot de markt, de consument,
sociale innovatie
 Wat is de rol van City Farming en Urban & Guerilla Gardening,
 Hoe organiseer je “Short & Smart Value Chains & logistics”
 Wat is het verdienmodel van stadslandbouw
Blok 3 : Ontwerp en Toekomst









Staan we voor een “disruptive innovation”?
Kunnen we onze Nederlandse logistieke infrastructuur kopiëren elders op de wereld?
Zijn led-kwekerijen de toekomst? (In Japan koopt de consument graag producten uit de ledkwekerij met het label “product is schoon; geteeld in een led-kwekerij”)
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Programma:
Dag 1 en Dag 2: van 09.30 tot 17.00 uur
De vragen, zoals in de inleiding beschreven, worden ingeleid door gastsprekers en experts uit
bedrijfsleven, organisaties en instellingen. Jan Willem v.d. Schans zal vanuit de theorie de
praktijkvoorbeelden toelichten en zorgen voor een inspirerende discussie. Diverse werkvormen
worden gebruikt, waarbij een actieve rol van de deelnemers wordt verwacht.
Thuisopdracht: op basis van de informatie die tijdens dag 1 en 2 aan de orde komt, schrijven de
deelnemers een casus. De casus moet een goede basis zijn voor de ontwikkeling van lesmateriaal wat
in de eigen beroepspraktijk gebruikt kan worden. De casus wordt op een “community of practice”
geplaats, zodat alle deelnemers de casus voor dag 3 kunnen lezen.
Dag 3: De deelnemers bespreken in groepen de casus die als thuisopdracht is beschreven.
Deelnemers geven elkaar feedback en verrijken de casussen. Binnen 4 weken na dag 3 staan van alle
deelnemers het lesmateriaal op de community .
Keywords:
Local-for-local, korte ketens, stadslandbouw
Data:
6 oktober, 13 oktober, 3 november (terugkomdag) 2014
Locatie: Hotel 50|50 Belmont, Goorsteeg 66, 6718 TB Ede,
http://goodwillcentra.legerdesheils.nl/nieuws/la-place-en-5050-werken-samen
Doelgroep:
Docenten, onderzoekers, ambtenaren en beleidsmakers
Werkvormen:
Theoretische inleiding, presentaties gastsprekers, discussie, zowel plenaire- als groepsdiscussie,
expeditie (op zoek naar het hybride model), atelier (ontwerpen van casuïstiek) en keukentafel
gesprekken
Kosten
Docenten Groen Onderwijs (WO, HBO, (V)MBO) betalen geen kosten wanneer naast aanwezigheid
de uitgewerkte casus op de community of practice wordt geplaatst. In overige gevallen betalen
docenten Groen Onderwijs €150,Beleidsmakers, ambtenaren enz. betalen €150,- voor de driedaagse. Dit bedrag is inclusief catering.
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