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STADSLANDBOUW VORMT BOUWSTEEN VERKIEZINGSPROGRAMMA’S 
 
Vooruitstrevende bestuurders in steden in binnen- en buitenland zetten in op stadslandbouw. Zij 
zien de waarde die stadslandbouw heeft voor het oppakken van stedelijke vraagstukken. Daarom 
roept EETBAAR ROTTERDAM de Rotterdamse politiek op stadslandbouw onderdeel te laten zijn 
van de leidende thema’s in hun verkiezingsprogramma’s. Zeven belangrijke punten staan 
centraal.  
 

1. Milieu/duurzaamheid 
 
Stadslandbouw brengt productief groen in de stad en draagt zo bij aan een beter stedelijk leefklimaat, 
zoals de verbetering van de luchtkwaliteit, demping van hitte en een verbeterde waterhuishouding. 
Stadslandbouw draagt bij aan een duurzamer ‘Climate Proof’ Rotterdam.  
Met stadslandbouw wordt gewerkt aan het sluiten van kringlopen door het gebruik van reststromen. en 
vermindering van voedseltransport.  
 

2. Economie 
 
Stadslandbouw is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het genereert economisch, 
sociaal en duurzaam rendement. Het stimuleert bedrijvigheid op wijk- en stadsniveau en creëert werk. 
Toegesneden op de Rotterdamse arbeidsmarkt. Productief groen verdient zichzelf terug. 
 

3. Voeding en welzijn 
 
Stadslandbouw promoot gezonde voeding en beweging. Het combineert ondernemingszin met een 
gezonde levenstijl. Het vormt daarmee een aanvulling op en versterking van schooltuinen, volkstuinen en 
buurtmoestuinen.  
 

4. Ruimtelijke ordening 
 
Stadslandbouw vormt een toevoeging aan de huidige planning van de stad. Het zet in op een zinvol 
gebruik van restruimtes en, soms tijdelijk, braakliggende gronden. Hierdoor wordt de ruimtelijke kwaliteit 
gewaarborgd. Daarnaast kan het bijdragen aan de realisatie van aansprekende beeldbepalende 
gebouwen in het hart van Rotterdam.  
 

5. Sociaal  
 
Stadslandbouw biedt mogelijkheden voor ondernemerschap, werkgelegenheid, opleiding, reïntegratie en 
zorg (dagbesteding). Het erkent de eigenheid van diverse culturen en de productie van etnische 
gewassen. Hierdoor wordt de uitwisseling van teelt- en eetculturen versterkt en sociale cohesie 
bevordert.  
 

6. Onderwijs 
 
Stadslandbouw biedt tal van Rotterdamse studenten in vakopleidingen een leerwerkplek. Zowel in het 
sociale als in het economische en ruimtelijke ordeningsdomein.  
 

7. Verkleinen kloof stad - platteland 
 
Stadslandbouw verkleint de kloof tussen stad en platteland. Het maakt stedelingen vertrouwt met gebruik 
en beheer van de open, publieke ruimte. Stadslandbouw vormt ook een venster naar het platteland en 
versterkt beiden. 


