De afstand tussen de mens en zijn voedsel wordt groter. Dat heeft veel oorzaken én veel consequenties. Is er een
alternatief? Welke mogelijkheden biedt de stad voor voedselproductie? Hoe maken we landbouw tot stadslandbouw?
Maar is stadslandbouw ook reëel? Blijft het geen marginale activiteit? Biedt de ingezakte ontwikkelmarkt kansen:
landbouw op de vele – toekomstige - lege plekken? Ontwikkelaars lijken geïnteresseerd en zien kansen. Hoe zou je steden
vorm moeten geven om die ruimte te bieden? Wereldwijd zijn er talloze inspirerende voorbeelden van stadslandbouw.
Wat biedt ons land aan kansen? Hoe ontwikkel je een regionale voedselstrategie? Welke goede voorbeelden kennen
we, landelijk en internationaal? Welke consequenties heeft dat voor de publieke ruimte?
Welke belemmeringen zijn er? Deze en andere vragen staan centraal tijdens de Week van de architectuur 2012.

	Locatie De War, Kleine Koppel 40, Amersfoort

aanvang vanaf 18.00u Locatie De Kas, Victoriameer (geen nummer).

Start 20.00 uur zaal open 19.30 uur

Voor route zie www.bijdaphne.nl Kosten € 30.00 (voor-, hoofd- en

Toegang gratis

nagerecht incl. 2 drankjes en koffie) Reserveren verplicht (alleen via

S ta d sl a nd bo u w

e-mail: info@bijdaphne.nl). Betaling vooraf of contant op de avond (geen

de praktijk van dichtbij en van ver
	Over noodzaak en nut van stadslandbouw in het

pinautomaat aanwezig).

Pop up diner! Diner in tijdelijk restaurant De Kas (Vathorst),

licht van het mondiale voedselvraagstuk. Met twee

waar Daphne Bartels werkt met streekproducten en aanvoer uit lokale

inspirerende praktijkvoorbeelden.

moestuinen. Een praktijkvoorbeeld van stads(rand)landbouw. De tijdelijke

Mmv Joe Nasr, curator van de tentoonstelling Carrot

Kas is een ontwerp van Nicole Maurer, Maurer United Architects bv

City die ingaat op de factor stadslandbouw wereldwijd,

Maastricht en speciaal ontworpen voor voedselproductie, met restaurant-

qua schaal, aard en haalbaarheid; Huibert de Leede,

en educatieve functie. Het programma behelst een lezing van Nicole

van het Stadslandbouwproject ‘Uit je eigen stad’ in

Maurer, over de Kas en tijdelijke architectuur in het algemeen.

Rotterdam, een stadslandbouwbedrijf dat de productie van eten weer in de

Bijzonderheden: Voor voetballiefhebbers is een scherm aanwezig.

stad wil brengen door op grote braakliggende terreinen groente, fruit, vis
en kip te produceren en Stadsboer Roelof Westerhof over zijn ervaringen
met Proef de Toekomst in Utrecht, de eerste stappen, de keuzes en zijn visie
over 5 jaar, over de zoektocht naar een locatie, naar financiers en partners.

Locatie De Vereeniging, Kleine Koppel 36, Amersfoort Start 17.30 uur
Kosten eten, inleiding en film €19,50 (exclusief drankjes)
Aanmelden eten@devereeniging.nl

Locatie ZEEP Architecten, Kleine Koppel 31, Amersfoort

LoungeOpenluchtfilm&Foodavond

t ij d 16.00 tot 18.00 uur toegang € 7,50 kassa open 15.30 uur

• Kleurrijke documentaire ‘Borders in our mind’ over stadslandbouw in

Foodrevolutioncafé met architecte en Foodie

Havanna, Cuba. De documentaire, van Annechien Meier en Gaston Wallé,

Carolyn Steel, schrijfster van het boek The Hungry City.

geeft een prachtig beeld van stadslandbouw in Havanna (Cuba), die daar op

Op 3 september 2011 schetste Carolyn Steel in het Architectuurcafé hoe

grote schaal plaatsvindt, op parkeerdekken, patio’s, daken van woningen

het voedsel uit de stad verdween. Veel voedsel komt van ver, we weten

of bedrijven. Annechien Meier, documentairemaker, beeldend kunstenaar

vaak de herkomst niet. Is deze ontwikkeling omkeerbaar? Dat lijkt lastig.

en onderzoeker van Stad en land, leidt de documentaire in. Ze gaat daarbij

Wat is daarvoor nodig? De bevoorrading van winkels en voedselproductie

in op de ecologie, de maatschappelijke noodzaak van stadslandbouw in Cuba

zijn niet meer op de ‘korte ketens’ gericht. Hoe kunnen we nieuwe markten

en de interactie tussen mensen en het verbouwen van groenten.

en slimme, toekomstgerichte bedrijven in het leven roepen, waarbij

• De Vereeniging verzorgt voorafgaand een Cubaans buffet met

consumenten, producenten en winkeliers samen bepalen wat er op ons

gebruikmaking van de buitenkeuken op de binnenplaats.

bord komt? Initiatieven die verbinden en waarvoor we ons persoonlijk
verantwoordelijkheid voelen? Welke betekenis heeft zo’n ontwikkeling voor
het karakter van de stad? Zijn consumenten bereid allianties te vormen
met boeren, verwerkers en winkeliers zodat regionale productie voor een
nette prijs mogelijk is? Is het mogelijk tot een deal te komen tussen boer,
bakker, ‘zuivelaar’ en consument? Deze en andere vragen staan centraal
tijdens het FoodrevolutionCafé.
Mmv Carolyn Steel, Dick Veerman, Mariska Lekkerkerker, Willem Treep ea.

Locatie FrieslandCampina Corporate Centre, Stationsplein 4, Amersfoort
tijd van 15.00 tot 18.00 uur incl. borrel toegang gratis Vol is vol
Aanmelden verplicht www.hoofdstadvandesmaak.nl/ activiteiten

Regionale voedseltafel met korte pitches en
aansluitend discussie over duurzame voedselinitiatieven, de relatie tussen
stads(rand)landbouw en ruimtelijke ordening en andere regelgeving.
Stads(rand)landbouw is een relatief nieuw en snel groeiend fenomeen

Locatie de boot Schipbreuk, Kleine Koppel periode 4 juni t/m 22 juni
op e n ma t/m za 13.00 – 17.00 uur toegang gratis

en kan deels voorzien in stedelijke vraag naar goed voedsel en diensten,

Carrot City een internationaal

zoals recreatie, zorg, landschapsbeheer, educatie en sociale cohesie.

rondreizende tentoonstelling over

Hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot bestaande regelgeving? Provincie en

urban farming wereldwijd.

gemeenten willen stadslandbouw veelal faciliteren en diverse initiatieven

‘Carrot City is a collection of ideas,

en ondernemers willen er iets mee, maar regelgeving en bestaande praktijk

both conceptual and realized’

vormen regelmatig bottlenecks. Hoe kunnen we die barrières slechten?
Over initiatieven en pioniers, bottlenecks en oplossingen.
Voor het meest actuele programma zie
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