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DE STAD OP HET BORD VAN HET PLATTELAND



Toekomst agrarische sector Flevoland – 2040-2050

STAD-LAND relatie

Historisch geen binding, maar beide geslaagd in doelstelling:
• Land: Intensieve op export georiënteerde grootschalige agro-food productie
• Stad: Opvang bevolkingsgroei, mn. overloop vanuit Amsterdam

Toekomst?
• Land: Mondiale verantwoordelijkheid
• Stad: Regionale herorientatie



Productie perspectief
LAND



Kerngegevens agrarische sector

90% export

70% akkerbouw – 20% melkveehouderij

50% voedsel voor de mens – 50% diervoeder

Areaal vollegrondsgroenten: 85% Hutspot ingredienten
• Ui (37%), 
• Aardappel (36%)
• Peen (12%)



Agrarische sector onder druk

Inkrimping areaal

• Andere bestemmingen (woningbouw, infrastructuur, zonneparken, bedrijventerreinen,…)

• Bodemdaling en klimaatverandering

Afname productiviteit

• Degradatie bodemkwaliteit

Stijging grondprijs

• Grondhonger agrarische bedrijven

• Concurrentie op ruimte met andere bestemmingen

Hoe waarde/ruimte behouden?



STAD-LAND relatie is essentieel

Stedelingen zijn de provincial belastingbetalers
• Wat is het belang van uien voor Senegal voor de stedeling?

Export onderdruk
• Onzekere handelsrelaties
• Klimaatverandering
• Ontwikkeling opkomende landen



Nieuwe verdienmodellen en innovatie



Consumptie perspectief
STAD



Wereldwijde trend: ‘city-region food systems’



STAD de drijvende motor

Bevolkingstoename:
1) Eetlust
2) Economische groei

Ontwikkeling aantal inwoners Almere 1985-2040 (prognose vanaf 2019)*

Nederland Flevoland Almere Flevoland 
m.u.v. Almere

2017* 3,2 4,2 4,8 3-3,5
2018** 2,7 3,4 4,6 2,2

Economische groei (procentuele groei BBP tov voorgaand jaar)



Regionale orientatie

Which onions are being 
consumed in Almere?

EXPORT

IMPORT

New Zealand

Egypt



Gepolariseerd debat: verromantiseerd beeld

Local alternative food networks Globalized conventional food system



Reflectie op doelmatigheid: Hutspot scenario



Lokaal is rekbaar begrip



Ontbreken culinair erfgoed

Veronderstelt
lokale

traditionele
recepturen

Lokaal Voedsel

Beperkte afstand

Korte Keten

Kleinschalige productie

Eerlijke handel

Herkenbare producten

Authentieke recepturen

Culinair erfgoed

Herkenbare producten

Authentieke recepturen

Traditioneel



Supermarkten domineren voedsel consumptie

Waar koop je jouw eten?

Almere (o.b.v. 2 wijken):

>80% herkomst voedsel = supermarket

Vers alleen beschikbaar in 1 winkel: supermarket

>70% voedselaanbod in supermarkt is ultra-processed



Supermarkt is per definitie niet lokaal/proviciaal



Gezondheid



Majority-minority city

Almere

• 148 nationaliteiten

• 42% migratie achtergrond

• Aandeel niet westerse migranten stijgt

CBS StatLine 2017: http://statline.cbs.nl
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Wie eet hutspot?



Van normatief naar inclusief

‘Food echo-chamber’ Majority-minority cities SES



Bestellen en laten thuisbezorgen van meerdere, verschillende producten

Bestellen en laten bezorgen van 1 specifiek product

Streekproducten kopen op de markt

Streekproducten kopen in de supermarkt

Naar de lokale boer voor meerdere, verschillende producten

Naar de lokale boer voor 1 specifiek product

GEMIDDELD

Doe ik reeds

Doe ik nog niet, maar sta ik positief tegenover. Ik zou hier ook iets extra's (geld/tijd/afstand) voor over hebben

Die ik nog niet, maar sta ik positief tegenover. Ik zou hier niets extra's (geld/tijd/afstand) voor over hebben

Doe ik nog niet en sta hier niet positief tegenover

25%

Discrepantie tussen waarderen en kopen

Bereid tot extra’s: 50%

Positief: 90%

Koper: 

GEMIDDELD



Routines en dagekijkse beslommeringen



Meerdere wegen naar Rome



LAND
Verbinden van STAD en LAND
WEERBAARHEID



Arbitraire schaal



Kansen voor STAD-LAND relatie

• Economisch: werkgelegenheid en nieuwe businessmodellen
• Circulariteit: verbinden van regionale systemen
• Landschap en natuur: recreatie, ontspanning, zorg
• Eroderend vertrouwen: herstellen vertrouwen in voedselkwaliteit en het 

voedselsysteem
• Regionale identiteit/affiniteit: trots op innovatieve kracht, voorbeeldfunctie

Weerbaarheid = diversiteit > accepter meerdere wegen



Essentieel

Samenwerking provinciale en gemeentelijke overheden



Talking points

Wat dienen we te produceren voor de toekomstige stedeling, 
wat voor soort gewassen en productietechnologie? 
• Voorbeeld van rozenteelt naar sopropo teelt;
• Voorbeeld WUR Bleiswijk de kas 2030 - experimenten met 

luchtvochtigheid op aardbeien, freesias en anthuriums 
maar is dat wat er anno 2030 en verder in de kas verbouwd 
moet worden?

Wat is de impact van toekomstige infrastructurele 
ontwikkelingen? 
• Airport Lelystad
• Cirkellijn

Welke rol dienen lokale overheden te spelen? 
• Faciliterend, dirigerend, voorschrijvend,….?



Innovatiekracht

?

1960 20502019



Voor meer informatie:
Dr Sigrid Wertheim-Heck

Lector Voedsel en Gezond Leven

s.wertheim-heck@aeres.nl

088-0206743
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