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1. Aanleiding
LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling ‘van onderop’.
Sinds 2002 wordt in het gebied Weidse Veenweiden (Utrecht-West) al met LEADER
gewerkt. In 2015 is in opdracht van de Gebiedscommissie Utrecht-West door en voor het
gebied een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld voor de periode 2015-2020.
Een groep betrokken mensen uit het gebied, de LEADER Aanjaaggroep Weidse
Veenweiden, voert deze LOS uit.
Kern van de Lokale Ontwikkelingsstrategie het verduurzamen van de
plattelandseconomie door het verstevigen van de relaties tussen stad, dorp en platteland.
Dit doen we op drie manieren:
• Het creëren van plekken voor pioniers en innovatie
• Komen tot korte, eigen, ketens en kringlopen
• Stimuleren van voedsel van dichtbij
De Aanjaaggroep wil kansen creëren voor vernieuwers in Utrecht-West om op eigen
kracht hier stappen in te maken. Ze jaagt ideeën en initiatieven aan die bijdragen aan de
LOS, verbindt netwerken en ideeën met elkaar en spoort aan tot het uitwisseling van
kennis en ervaring. Dit doet ze door inspirerende bijeenkomsten en excursies te
organiseren, door mee te denken met de ontwikkeling van ideeën en door ideeën
financieel te ondersteunen die bijdragen aan die Lokale Ontwikkelingsstrategie.
Om inspiratie te bieden en netwerken te verbinden op het thema ‘Voedsel van dichtbij’
heeft de Aanjaaggroep samen met de gebiedscommissie Utrecht-West op 8 juni 2017
een excursie georganiseerd naar Andernach (D), de Eetbare Stad. Het beoogde effect is
dat we in de Weidse Veenweiden ook op een of meer plekken een vergelijkbaar initiatief
kunnen helpen ontwikkelen.
De deelnemers waren mensen uit gemeenten Woerden, IJsselstein, Lopik, Oudewater,
Vinkeveen: een divers gezelschap van gemeente-ambtenaren en bestuurders,
landschapsarchitecten, ecologen, vrijwilligers, burgers, initiatiefnemers, professionals, tot
maatschappelijke organisaties.
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2. Op weg…
Wat is de verwachting?
Op de heenreis is er een enquete ingevuld door de deelnemers. Hieronder per vraag een
samenvatting van de gegeven antwoorden.
Waarom ben je mee? Vanuit welke interesse? En wat hoop je te horen?
• Ideeën opdoen voor eigen gemeente: kunnen we
een permacultuur-tuin en eetnatuur realiseren in
openbare ruimte?
• Is het een concept waarmee je een deel van de
voedselvoorziening lokaal kan maken voor de
burgers?
• Producent: wat moet ik produceren voor de lokale
markt over 10 jaar?
• Hoe richt je zoiets in (ecosystemen, biotopen)?
• Hoe ontwikkel je een eetbare stad? Met welk doel?
• Hoe is de continuïteit geregeld? Hoe regel je het
beheer?
• Wat zijn de voordelen voor de gemeenschap en wat
zijn valkuilen?
• Hoe kunnen we dit opschalen naar de landbouw?
• Hoe organiseer je betrokkenheid van burgers?
Wat hoop/droom je hiermee te doen?
• Burgerlandgoed IJsselstein
• Eetbare en educatieve tuin in Woerden
• Een voedsel-kruidenroute in de historische stad
Oudewater
• Gemeente Leerdam (toekomst Vijfheerenlanden)
hierin meenemen
• Permacultuurtuin aanleggen bij zorgboerderij
Cabauw, eventueel in combinatie met eetnatuur in
samenwerking met gemeente Lopik
• Toewerken aan minimaal 30% voedselvoorziening uit
de regio.
• Gezamenlijke LEADER-projecten opzetten voor
realisatie
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3. We zijn er!
3.1. Lebenswelt Eich
Het eerste deel van de excursie is een bezoek aan de permacultuurtuin Lebenswelt Eich.
Twee gidsen leidden ons rond en vertelden over het ontstaan, de inrichting en het beheer
van deze 14 ha grote tuin.

Achtergrond
De grootste koud watergeiser van de wereld spuit om de twee uur in Andernach, maar dit
bijzondere natuurverschijnsel was tot 10 jaar terug niet toegankelijk om te bezichtigen
vanwege het beschermde natuurgebied waar de geiser ligt. Daar wilde men verandering
in aanbrengen. Er kwam een voorstel om compensatienatuur aan te leggen in ruil voor de
ontsluiting van de geiser. En zo geschiedde: in de voorstad Eich werd een een 14 ha
grote, openbaar toegankelijke permacultuurtuin met grote natuur - en sociale waarde én
de geiser kon voortaan worden bezocht.
Hoe ziet het eruit?
In de permacultuurtuin in Eich wordt gewerkt volgens ecologische fruit- en groenteteelt
principes zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en met alleen gebruik van minerale
meststof. Ook worden hier verschillende planten op één veld verbouwd die elkaar
positief beïnvloeden en wordt er gemulcht.
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Zeldzame veerassen zijn hier ook te vinden. De dieren
zijn voornamelijk oude landbouwrassen. Er zijn ganzen,
kippen, schapen en ezels en koeien die het hele jaar
door buiten staan. Ook zijn er bijen en insectenhotels.
Op het terrein zijn verschillende stallen en verblijven
voor het vee dat een deel van de tuin moet beweiden
en bemesten. Hun aanwezigheid vergroot ook de
betrokkenheid van burgers die hen (voor het vlees)
kunnen adopteren. Hetzelfde geldt voor de fruitbomen.
Daarnaast zijn er verschillende objecten gebouwd die
ook verhuurd worden en zo ook als bron van inkomsten
dienen. Voorbeelden zijn een pizza-oven met panorama
terras en een multifunctionele kas.
Er zijn boomgaarden waarvan de bomen in eigendom
zijn van burgers. Hier mogen ze zelf plukken. Wat niet
geplukt wordt, wordt in de stad verkocht. Daarnaast
nog eens 200 fruitbomen die nog niet verkocht zijn. De
fruitbomen zijn appelbomen, peer en kers.
Ook is er een ‘Slow food’-tuin waarin geëxperimenteerd
wordt met vergeten groenten. Deze groenten worden
dan bereid in ‘slow food’-restaurants in de omgeving.
Educatie en kennis verwerven is ook onderdeel van het
concept. Zo hebben scholen er een eigen groentetuin
en doen scholen en kennisinstellingen er experimenten,
bijvoorbeeld met een composttoilet. Tot slot is de tuin
ook voor vermaak: de kas en de BBQ-plaats/pizza-oven
worden regelmatig verhuurd waardoor mensen met de
tuin in contact komen en er ook inkomsten
binnenkomen.
Er werken zes leidinggevende mensen die
gediplomeerd zijn op het gebied van tuinbouw en
ecologie. Het onderhoud gebeurt door een team van
20 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als je
er een jaar gewerkt hebt, krijg je een certificaat
waarmee je weer kunt solliciteren bij bijvoorbeeld
hoveniers in de omgeving.
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De producten worden in de binnenstad voor een heel schappelijke prijs direct verkocht.
Als de binnenstadstuinen leeg geoogst zijn, is er zo nog altijd een vers aanbod aan
groente en fruit uit Eich. De permacultuur is ook de stadskweektuin voor veel planten.

3.2. De eetbare stad Andernach
In de middag is onder leiding van dezelfde gidsen de stad Andernach bezocht. Onder
hun leiding werd een route gelopen en werd her en der verteld over het concept Eetbare
stad, de afzonderlijke plekken en vooral ook wat het de stad oplevert.
Achtergrond
Een jaar na de ontwikkeling van de tuin is in Andernach ook het concept ‘de eetbare stad’
uitgevoerd. Dit concept houdt in dat op zoveel mogelijk plekken in de stad groenten en
fruit worden verbouwd die iedereen mag plukken. Samen vormen de tuin en de plekken
in de stad een organisch geheel: de tuin levert producten en pootgoed voor de stad.
Inwoners en scholen maken gebruik van de tuin en kas. Zowel in de tuin als in de stad
werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het beheer en onderhoud.
Het concept ‘eetbare stad’
Andernach is een nieuwe weg ingeslagen met het concept ‘eetbare stad’. De stad
motiveert haar burgers om mee te werken aan het inrichten en onderhouden van alle
plekken met groente en fruit met als tegenprestatie dat iedereen mag oogsten. Dit zorgt
ervoor dat men zich weer meer bewust is van de jaargetijden en van de natuurlijke ritmes
van zaaien, groeien en oogsten. De aanplant van deze eetbare gewassen helpt eraan
mee om gezonde voeding voor iedereen beschikbaar te maken.
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Hoe ziet het eruit?
In de stad Andernach is het motto: “plukken
toegestaan”. Door de hele stad maar vooral langs de
oude stadsmuur zijn in de openbare ruimte
groentesoorten zoals wortels, bonen, fruit en bessen,
kruiden en bloemen aangeplant. Dit zorgt voor een
volstrekt nieuwe en aantrekkelijke kijk op stedelijk
groen. Niet-gebruikte en soms al verloederde plekken
hebben een geheel nieuwe functie en uitstraling
gekregen. Behalve groenten en fruit hebben ook dieren
een plek gekregen: de bijenkorven in de stadspoort
zorgen voor bestuiving én honing. De kippenrennen
zorgen voor levendigheid én eieren. Een kleine
wijngaard met verschillende druivensoorten, die er ook
geproefd kunnen worden, ligt direct ernaast en een
brouwerij in de buurt brouwt dit jaar bier van hop
geteeld in de stad en in de tuin.
Ieder jaar staat een speciale plantensoort bijzonder in
de belangstelling. Het eerste jaar waren dat
tomatensoorten en het jaar daarop bonen, dan kool,
aardbei, etcetera. De groente of fruitsoort van het jaar
staat dan centraal in evenementen,
educatieprogramma’s etcetera.
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3.3. Hoe werkt het en wat levert het op?
Hoe werkt het?
De coördinatie van de eetbare stad en de tuin ligt bij de gemeente. Er is wekelijks
overleg met burgemeester, politie, beheerders etc over uitvoering van de
werkzaamheden die horen bij het totaal concept én over nieuwe ideeën en projecten die
er aan gekoppeld kunnen worden. De exploitatie loopt via een aparte organisatie
maatschappij. De gemeente legt jaarlijks €30.000,- bij maar bespaart ook geld dat ze
anders uit zou geven aan groenonderhoud, onderhoud openbare ruimte en vandalisme.
Wat levert het op?
•
•
•
•
•
•
•

Lagere kosten groenonderhoud voor de gemeente
Actieve betrokken burgers
Educatieve waarden voor scholen
Toename biodiversiteit
Bevorderen van vergeten groente- en fruitsoorten
Een aantrekkelijke gemeenten voor bewoners en bezoekers
Nieuwe functies voor openbare ruimte
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4.Vol van indrukken terug naar huis…
Wat neem je mee?
Op de terugreis is er opnieuw een enquete ingevuld
door de deelnemers. Hieronder per vraag een
samenvatting van de gegeven antwoorden.
Wat sprak je bijzonder aan?
• Geïntegreerde aanpak vanuit ecologie, sociale
doelen, educatie en recreatie. Hoe diverse partijen
hierin worden betrokken: ecologen, scholen &
opleidingen, werklozen en vrijwilligers. De
gezamenlijkheid
• Andernach straalt energie uit / goede sfeer.
• Weinig -geen vandalisme
• Maatschappelijk / sociale meerwaarde: het gaat vnl.
over het sociale- educatieve- en recreatieve doelen
en minder om het vergroten van het aandeel lokaal
voedsel voor de bewoners van Andernach. De tuin
en de stad leveren dan ook niet het hoofdvoedsel
voor de bewoners.
• De biodiversiteit op de schrale plekken
• Het permacultuur-landschap met grote diversiteit
aan teelten, bloemen en kruiden en veeteelt met
oude rassen.
• Gezamenlijke voedsel productie op
gemeenschapsgrond.
Welke goede voorbeelden heb je gezien?
• De organisatie via een integratiebedrijf.
• Betrokkenheid van scholen, werklozen
• Kruidenbakken / pluktuin / synergie van soorten /
verschillende biotopen (bij de warme stadsmuur
muur-kiwi of granaatappel)
• Bijenkasten
• Netjes en uitnodigend , veel mooier dan traditionele
perken en overhoekjes
• Eens per jaar feest in de stad
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•
•
•
•
•

Publieke landbouw: brengt voedsel weer dichtbij de stadse burgers
Voor de exploitatiekosten: inkomsten via verhuur van grill-plekken en verhuur van de
kas voor reünies, familiebijeenkomsten etc.
Combinatie van de permakultuurtuin die producten, zaden en pootgoed oplevert voor
de inrichting van de tuin
Elk jaar een ander thema: een jaar tomaten, dan bonen. hop en bierbrouwerij etc..
Ark van de smaak-productentuin van Slowfood.

Wat ga je niet doen?
• Verkoop via een Wereldwinkel, gaat dat aanslaan?
• Afwachten tot de overheid initiatief neemt
• Er een zuiver economisch verdienmodel van maken: het is (vooral ook) een
maatschappelijk doel.
• Grote parken maken
• Andernach nadoen
• Woerden: niet zelf als gemeente trekker zijn: er is voldoende energie bij de bewoners
Wat is de uitdaging?
• Op zoek naar geschikte lokatie en dan opstellen meerdere inrichtingsplannen
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ondernemers mobiliseren
Lokale dragers zoeken en bijeenbrengen
Woerden: centrale organisatie opzetten
Onderzoeken wat past in de eigen situatie
Gemeenten mobiliseren
Kijken of je Slowfood kunt mobiliseren
Concept eetbare stad promoten binnen programma “ Groen aan de buurt”
Na realisatie pluktuinen: gedragsverandering bij burgers

Hoe ga je hiermee aan de slag? En met wie?
• Met de aanwezigen intergaal aan de slag in diverse gemeenten in samenwerking met
ecologen, gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers
Bijvoorbeeld met Duurzaam Woerden, Slow Food en Struinen en Vorsen.
• Anderen inspireren en betrekken
• Doorstart faciliteren / samenbrengen partijen in samenwerking met de medereizigers.
• Woerden: inzet collega’s van Duurzaam Woerden
• Both Boerenzorg: inrichtingsplan maken en kennis vergaren over de permacultuurtuin.
• Plannen uitwerken , lange termijn visie, financiële kant goed in beeld krijgen, LEADER
benaderen
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5.Conclusies en vervolg
5.1. Samenvatting
“Plukken toegestaan” in Andernach werkt omdat het een integrale visie is. Vanuit een 14
hectare permacultuurpark buiten de stad met diversiteit van vee en teelt waarvanuit de
binnenstad beplant wordt. Er wordt gewerkt met mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt en de gemeentelijk groendienst. Ook de scholen, kinderen, allochtonen zijn
mee gaan doen, omdat het langzaam normaal wordt om de groene ruimte eetbaar in te
planten en daarvoor te zorgen. De bloemen en insecten die erbij horen komen vanzelf.
De gidsen zijn zelf ook ‘begeistert’, de energie in Andernach klopt. We horen dat een
stadsecoloog vanaf het begin heeft meegestuurd in de ontwikkeling. Dat is wel cruciaal
geweest voor het concept.
Andernach is een mooi voorbeeld voor Utrecht-West: openbare ruimte is ingericht met
pluktuinen even duur als traditionele parken en zijn minstens net zo mooi. Het is netjes,
uitnodigend, levend en het levert een prettiger klimaat, letterlijk en figuurlijk. Andernach
heeft het vaak eenvoudig, kleinschalig en altijd samen met inwoners aangepakt.
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Bijvoorbeeld door plantenbakken met kruiden te beplanten in de hoofdstraat, een
parkeerplein opnieuw in te richten als beleefbaar plein met zitjes en plantenbakken met
groenten, fruit en kruiden, en door een verhuisbare grillplaats te realiseren die mensen
tegen een kleine vergoeding kunnen gebruiken. Het is publieke landbouw en het
concurreert niet met de gangbare landbouw omdat het kleinschalig en educatief is.
Hoe kan het bij ons in Utrecht-West? Het initiatief moet lokaal ontstaan, je hebt lokale
dragers nodig. Een overheid die meedoet en inwoners, organisaties en ondernemers die
ruimte willen aankleden. Valkuil is om het in een keer te groot aan te pakken of te denken
dat het gelijk rendabel moet zijn. Het is geen bedrijf maar een sociaal-economische
cooperatie. En het is gewoon anders omgaan met de openbare ruimte en groen.
De deelnemers zijn enthousiast en willen liefst gelijk beginnen in IJsselstein, Cabauw,
Lopik en Woerden. Ze kijken in ieder geval nooit meer hetzelfde naar de grachten en
groene ruimte!

5.2. Conclusies
Uit alle indrukken, verhalen, informatie en reacties hebben we de volgende conclusies
gehaald:
De koppeling van een permacultuur kweektuin met vee aan de ene kant en eetnatuur en
bijen in de stad is een geweldige stad-landverbinding. Andernach laat zien dat je door
gewoon (klein) te beginnen en daarop voort te bouwen, geweldige resultaten kunt
boeken.
Door de brede schakering aan betrokken partijen
(overheden, particulieren, maatschappelijke
organisaties) en doelen (gezondheid, sociale
betrokkenheid, verbeteren arbeidskansen, toerisme) is
er veel creativiteit en ontstaan er cross-overs en winwinsituaties. Ook is er alle ruimte voor mensen en
organisaties om aan te haken met een eigen initiatief.
Opvallend is dat Andernach dit vooral gedaan heeft
vanuit landschappelijke, sociaal-maatschappelijke en
educatieve doelstellingen. Het is niet gestart vanuit het
doel om producten te verkopen en/of direct rendabel te
draaien.
Het was een inspirerend bezoek om verder mee aan de slag te gaan!
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5.3. Vervolg
De follow-up zal verschillend zijn in elke gemeente.
Sommigen zullen zelf al initiatief nemen in hun dorp of
stad, anderen hebben nog een trekker nodig om
partijen bijeen te brengen en door te praten over de
plannen. De Aanjaaggroep en de gebiedscommissie
Utrecht-West kunnen daarbij ondersteuning bieden.
Daarnaast is het idee om een kennispool te vormen met
de deelnemers en die aan te vullen met gewenste
kennis van bijvoorbeeld kennisinstellingen. Samen met
de deelnemers gaan we bekijken waar en hoe we
ideeën kunnen doorontwikkelen, bijvoorbeeld door
brainstormbijeenkomsten in gemeentes te organiseren
en/of een regio-breed LEADER-café op dit thema.

Zelfs de bloembakken van het stadhuis worden nu als groentetuin gebruikt!
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Bijlage 1 Links en informatie
Meer informatie over Andernach
http://andernach.de/de/leben_in_andernach/es_startseite.html
http://andernach.de/de/bilder/essbare_stadt_flyerneu.pdf
Meer informatie over de excursie en/of over LEADER
www.leaderweidseveenweiden.nl
of bij de LEADER-coördinatoren:
ajg@leaderweidseveenweiden.nl
Michelle Poort: 06 - 169 723 69
Klaas-Hemke van Meekeren: 06 - 249 116 46
Marianne Breedijk: 06 - 225 663 81
Meer informatie over de gebiedscommissie Utrecht-West
www.utrecht-west.com
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