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Verslag 1e Algemene Ledenvergadering Vereniging Eetbaar Rotterdam

1) Opening en mededelingen
a. Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er wordt 

geopperd om eerste een voorstelrondje te doen, agendapunt wordt 
aangenomen.

2) Vergaderpunten
a. Voorstelrondje

o Ieder vertelt in het kort wie hij/zij is, wat hij/zij doet en 
waarom hij/zij lid is.

o De achtergronden van de aanwezigen blijkt heel divers, 
van volkstuinder tot onderzoeker. Aan de reden voor het 
lidmaatschap ligt bij allen duurzaamheid ten grondslag. 
De invulling daarvan is ook weer heel divers, van 
professioneel boeren in de stad tot eetbaar openbaar 
groen. We zijn blij met zo'n gemêleerd en 
geïnteresseerd gezelschap. Tevens is er met meer dan 
50% van de leden aanwezig een hoge opkomst.

b. Korte introductie Eetbaar Rotterdam
o Paul de Graaf vertelt de ontstaansgeschiedenis van 

Eetbaar Rotterdam. In 2007 is Eetbaar Rotterdam 
begonnen als expertisegroep stadslandbouw, met als  
doel: het terugbrengen van de voedselkringloop in de stad
met alle sociale en milieutechnische voordelen vandien. 
Hierin speelt de professionele stadsboer een centrale rol.

o De aanpak is te vatten in een aantal sleutelbegrippen: 
• Innovatie: op het gebied van teelt, organisatie, 

verdienmodel en ecologie.
• Kansen benutten : gebruik van onontgonnen

en ondergebruikte ruimte, restwarmte/ verlengd
groeiseizoen, nabijheid klant, zorgvraag stad, etc

• Kansen bieden: kansen voor lokale ondernemers 
op locaties in de stad een netwerk waardoor  
wisselwerking tussen locaties en deelnemers 
ontstaat en het geheel veerkrachtig en flexibel is. 

• Complementair: stadslandbouw niet als 
vervanging, maar als aanvulling van reguliere 
landbouw.

• Von Thünen model:  waar mogelijk toepassen 
van dit model, waarbij de relatie tussen de afstand 
van een landbouwbedrijf tot de afzetmarkt het 
grondgebruik bepaalt.

• ER: positioneert zich tussen agropark en 
(buurt)moestuin

• Topdown en bottom-up: nadenken over de grote 
perspectieven en tegelijkertijd praktische uitvoer.

o In 2010 is besloten om als vereniging door te gaan, om 
de kennis over en implementatie van stadslandbouw 
breder te trekken.

c. Presentatie jaarverslag
o inhoudelijk

• Voor diegenen die de inhoud van het jaarverslag 
niet (meer geheel) op het netvlies hebben staan, 
neemt Paul de Graaf het inhoudelijk verslag 
mondeling door. Conclusie: ER is afgelopen jaar 
goed op de agenda's en in de publiciteit gekomen. 
Het houden van het 'Eetbaar Rotterdam 
Filmfestival' heeft de (naams)bekendheid van ER 
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duidelijk vergroot. Het festival heeft ons na 
verrekening van de kosten maar 130 euro gekost.

o financieel
• De kascommissie heeft het financieel jaarverslag 

goedgekeurd, de vergadering gaat akkoord. De 
voorzitter dankt de penningmeester.

• De boekhouder heeft ons gesponsord door de 
jaarrekening gratis op te stellen.

d. Voordracht en verkiezing nieuwe bestuursleden
o Bas de Groot legt zijn bestuursfunctie per heden neer 

vanwege andere werkzaamheden (Uit Je Eigen Stad). 
Het bestuur geeft Bas als dank voor zijn inzet een 
erelidmaatschap (wat dat zal betekenen zal de toekomst 
leren). De voorzitter en aanwezige leden danken Bas 
met een applaus. De voorzitter heeft een toepasselijk 
cadeautje, het boekje 'Gedichten voor dode dieren'. Bas 
dankt de vereniging, ER heeft het onder andere mogelijk 
gemaakt dat zijn eigen project 'Uit Je Eigen Stad' 
binnenkort echt van start gaat.

o Nieuwe kandidaat bestuursleden zijn Ariane Lelieveld en 
Ans Stolk.
• Ans is via Vakmanstad (www.vakmanstad.nl) 

betrokken bij een vierjarig project Fysieke 
Integriteit op de Bloemhofschool. Het is de 
bedoeling de leefomstandigheden van de kinderen 
te verbeteren door middel van 'ecosofie' (= 
drievoudige ecologie): fysieke, sociale en mentale 
ecologie. Dit wordt vormgegeven door onder 
andere judolessen aan de kinderen, koken van 
warme lunches, ecologisch tuinieren en 
filosofieles.
Ans stelt zich als bestuurslid beschikbaar omdat 
ze gewoon graag wat wil doen voor de vereniging 
en nodigt de vereniging van harte uit voor een 
bezoek aan het project in Bloemhof.

• Ariane is via Rotterdamse Oogst in contact 
gekomen met ER en via het filmfestival 
onverwacht actief geworden. Zij wil graag het 
penningmeesterschap overnemen van Bas en 
hoopt de connectie tussen ER en studenten te 
kunnen intensiveren.

• De nieuwe bestuursleden worden unaniem 
aangenomen. Het bestuur is daarmee uitgebreid 
naar zeven leden, waarvan vijf man en twee 
vrouw. 

(Jan Willem van der Schans moet helaas naar huis en verlaat de vergadering.)

e. Pauze

f. Presentatie programma volgend jaar
o Agenderen
o Verzamelen & verspreiden kennis
o Initiëren projecten
o Ledenwerving en sponsoring
o Het belangrijkste thema voor komend seizoen is op de 

agenda's blijven door de positie die ER heeft om te 
zetten in concrete invloed op beleid en op opinie vorming 
en op het realiseren van initiatieven. 

o In september zal Paul de Graaf zijn onderzoek 'Ruimte 
voor stadslandbouw in Rotterdam' presenteren. Deze 
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bijeenkomst wordt georganiseerd door Rien Bongers van 
Portaal.

o Ook op de agenda staat het verder uitwerken van de 
samenwerking met de gemeente en haar rol als partner 
stadslandbouw (zoals beschreven in het programma 
duurzaam). Welke rol willen en kunnen we spelen?

o En hoe gaan we vormgeven aan de platform-functie 
Eetbaar Rotterdam. In het kader daarvan wordt er 
gewerkt aan een offerte om voor de gemeente 
Rotterdam een website/portal stadslandbouw te 
verwezenlijken. Daarnaast staat samenwerking met 
ander eetbaar groene organisaties op de agenda, zoals 
Vakmanstad/ECO3, Transition Town Rotterdam en 
Creatief Beheer.

o Er ontstaat een levendige discussie over wat ER 
allemaal zou kunnen doen en wat we eigenlijk zijn. 
Diverse invalshoeken passeren de revue.

o Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij kennis aan de 
stad geven. Het is interessant met wat voor pet op leden 
dit doen; op persoonlijke titel, of vanuit de zakelijke 
interesse. Hier ligt een spanningsveld.

o Er wordt geopperd om ook samenwerking te zoeken met 
volkstuinverenigingen. In Hordijkerveld wordt een heel 
stuk samen met scholieren bewerkt. In Kralingen-
Crooswijk probeert men belangenvertegenwoordiging en 
verhuur van de Volkstuin uit elkaar te halen (meer info 
Peter de Haan).

o Van oorsprong zette ER zich in voor het 
professionaliseren van stadslandbouw, nu speelt ook het 
bevorderen van de culturele acceptatie en implementatie 
een grote rol.

o De vraag rijst of wij als ER ook een antwoordenbank zijn 
voor individuele, praktische vragen, of zijn we in dat 
verband meer een doorverwijzer naar antwoorden.

o De vraagt rijst wat ons onderscheidt van Transition 
Town. TT is een wereldwijde beweging, die vanwege de 
verwachtte peak oil (uitputting van fossiele brandstoffen) 
streeft naar zelfvoorzienendheid. ER is plaatselijk, maar 
wel met internationale contacten, en is ook gericht op 
ondernemerschap (verdienmodellen en het vergaren van 
inkomen). TT kwam later. ER streeft naar een groene, 
leefbare stad en ziet stadslandbouw op basis van 
professionele kennis als een belangrijk, onvoldoende 
gebruikt, middel voor dit doel.

o Waarom heet stadslandbouw stadslandbouw en niet 
stadstuinbouw? Omdat het een nieuw woord was en in 
het Engels City Farming heet.

o Aan wie willen wij onze boodschap overbrengen – politici 
of burgers?

o Er wordt geopperd om tzt verschillende werkgroepen te 
starten om met de verschillende onderwerpen aan de 
slag te gaan.

o Het basisidee bij de meeste uitgangspunten is toch wel 
Vergroening, Duurzaamheid en Professionalisering. De 
invulling hiervan kan op verschillende manieren.

(Rien Bongers verlaat de vergadering.)

3) Rondvraag
a. We doen een  rondje “Wat wil je als lid vanuit of met ER 

bereiken en/of waar wil je je voor inzetten”
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o Ariane vraagt aandacht voor een buurtfestival in 
Amsterdam, of iemand daar iets wil vertellen over 
voedselsystemen/stadslandbouw. Omdat ze mede-
organisator is wil ze zelf niet ook namens ER een praatje 
houden. Ze plaatst een uitgebreide oproep op de 
besloten LinkedIn groep.

o Marjolein is vanuit SlowFood bezig met het organiseren 
van een manifestatie 'Koken uit overtuiging', die op 15 
oktober plaatsvindt. Vanuit Overtuiging zou ER hier 
verbindingen kunnen leggen en weer eens iets anders 
kunnen toevoegen dan 'Marokkaanse of Turkse hapjes'. 
Maar er wordt geen concrete afspraak gemaakt over een 
bijdrage vanuit ER.

o Annemiek is blij met deze ALV, ervaart nu fysiek dat ER 
een vereniging is en vindt het leuk andere leden te 
ontmoeten en te leren kennen.  Ze heeft eerder op de 
website geklikt op de knop 'werkgroepen', maar daar 
bleek niets onder te zitten. Ze wil graag actief zijn voor 
de vereniging en ziet vanuit haar werkervaring voor haar 
zelf kansen in de relatie tussen de grote buitencirkel 
(beleidsmakers) en de kleine binnencirkel (burger).

o We beamen allen dat het activeren van werkgroepen 
een goed idee is en dat elkaar ontmoeten ook prettig 
werkt. Dat kan door middel van ER borrel of lezing of bij 
ieders project op bezoek gaan. Annemiek biedt aan om 
eventuele excursies te organiseren. Tips voor excursies 
dus naar Annemiek sturen.

o Césare tipt alvast de verticale tuin die 2012Architecten 
heeft ontworpen als tijdelijke invulling voor de gevel van 
het stadskantoor.

o De diverse aanwezigen nodigen eigenlijk allen ER uit om 
bij hun projecten op bezoek te komen, zoals de 
schooltuinen (Jeroen) die bedreigt worden met sluiting 
en de Volkstuinvereniging (Peter).

o Ter sprake komt het beleid van de gemeente Rotterdam 
t.a.v. grondgebruik. Eigenlijk is er geen beleid op, er 
worden verschillende prijzen gehanteerd. De vraag rijst 
hoe politiek ER wil worden. Zes juli is er een lezing van 
Paul Römkens (WUR) over bodemvervuiling en 
stadslandbouw, daar zou grootschalig aandacht voor 
moeten zijn. Er wordt geopperd om een mediacommissie 
in het leven te roepen.

o Lidwien zou graag meer openbaar eetbaar groen zien, 
niet als burgerinitiatief, maar als onderdeel van beleid. 
Vanuit burgers is te vaak weerstand uit 'onkunde', men 
wil geen 'rommel' zoals vallend fruit of noten of beestjes 
die op bessen afkomen.

o Het blijkt dat het havenbedrijf ook een visie op meer 
groen heeft.

o Simon wil graag particulieren betrekken en zoekt twee 
anderen (particulieren) om bij elkaar een Window Farm 
te installeren. De kennis daartoe heeft hij in huis en de 
middelen zijn eenvoudig bij elkaar te schrapen. 
(www.windowfarms.org). Hij oppert een borrelavond met 
info over windowfarming, Jos oppert om dit te 
combineren met een borrelavond en aanleg van een 
windowfarm in het nieuwe kantoor van 2012Architecten.

o Naar aanleiding van de vele vogels die in de stad 
worden gevoederd en/of voor overlast zorgen doordat zij 
met veel te grote aantallen aanwezig zijn, ziet Paul Absil 
wel wat in 'eetbaar rondvliegende beesten'; een 
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werkgroep Stadswild wordt geopperd. Dan eet je in ieder 
geval vlees van beesten die een vrij leven hebben 
gehad.

o Milena wil zich graag inzetten voor lobbywerk, hoe zet je 
ruimte in voor je doel. Zij zou een rol kunnen spelen bij 
het op de politieke agenda krijgen van plukfruit.

o Bea vindt het interessant om na te denken over een 
ander model voor schooltuinen; hoe kan je die 
economisch rendabel maken. In Amsterdam zijn de 
schooltuinen bijvoorbeeld ondergebracht bij het potje 
van de GGD, vanwege gezondheidsbevorderende 
eigenschappen. Zij zoekt mensen die met haar willen 
meedenken. In dat kader komen ook de 
kinderboerderijen ter sprake. Die zijn voor achtjarigen 
niet meer interessant omdat het vooral kijken en weinig 
doen en ervaren is.

o Peter zou ER graag als brugfunctie zien tussen alle 
verschillende mensen en groepen die al op het gebied 
van eetbaar bezig zijn. Hij wil graag meedenken op grote 
schaal, hoe breng je landbouw terug in de stad. 
Volkstuinders zijn wat dat betreft eenlingen, zij eten hun 
eigen voedsel op (en Kaapverdianen blijken hun 
boontjes naar Kaapverdië te versturen omdat ze daar dol 
zijn op boontjes).

4) Afspraken & sluiting
a. We raken bijna niet uitgepraat over alle mogelijkheden en andere 

interessante onderwerpen, maar om 22.38 uur wordt de 
vergadering toch officieel gesloten.

b. Namens de secretaris, nogmaals dank voor Lidwien voor het 
notuleren van de ALV.

5) Actiepunten komend jaar
a. Oprichten werkgroep 'PR en communicatie'

o te bereiken op pr@eetbaarrotterdam.nl
b. Oprichten werkgroep 'Excursies'

o te bereiken op excursies@eetbaarrotterdam.nl
c. Oprichten werkgroep 'Jeugd en onderwijs'

o te bereiken op jeugd@eetbaarrotterdam.nl
o bereiken van jongeren door contacten te leggen met 

academie van bouwkunst / academie willem de kooning 
en HR&O Techniek (bouwkunde / architectuur / 
ruimtelijke ordening en planologie) Economie (facility 
management / vastgoed en makelaardij)

d. activiteitenkalender: 
o regelmatig excursies
o maandelijkse ER borrel in het cafe
o lezingen

e. Twee events per jaar:
o Een voorjaarsevent zoals ERF
o Een najaarsevent zoals het symposium Ruimte voor 

Stadslandbouw
f. ontwikkelen standpunt op gebied van schooltuinen en andere 

actuele lokaal politieke thema's
g. overleg met wethouder en gemeentelijke instanties over beleid e.d.


