
Flevoland:  
landbouw in een metropool



In deze eerste verkenning over de toekomst van  
de agro-sector in Flevoland buigt de Agro-Expert  
Raad Flevoland [AER
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] zich over de toekomstige 

relatie tussen stad en platteland. De klanten van de  
Flevolandse landbouw wonen immers vooral in 
steden, in de toekomst nog meer dan nu. Tussen die 
klanten en de Flevolandse agrarische ondernemers 
zit een complex voedselsysteem, dat in diverse 
rapporten

2 ter discussie staat en aan verandering 
onderhevig is. Onze agro-sector zal op die verande-
ringen in moeten spelen.

Er is nog een tweede reden om naar de relatie 
tussen stad en platteland te kijken. Al sinds de 
Middeleeuwen bedrijven we in Nederland landbouw 
tussen welvarende steden, we hebben niet van doen 
met één grote stad als Parijs of Londen: boeren en 
tuinders werken in een metropool, die steeds meer 
ruimte nodig heeft en een toenemend aantal toeris-
ten trekt. Ook Flevoland is in toenemende mate  
onderdeel van die metropool. Ter illustratie: de 
openbaar vervoersvisie

3 voor 2040 voorziet een 
cirkellijn rond stedelijk Nederland (Amsterdam, 
Lelystad, Zwolle, Nijmegen, Eindhoven, Breda, 
Rotterdam, Amsterdam). In zo’n situatie is ruimte  
schaars en zijn andere bestemmingen van de 
grond aantrekkelijk – de ontwikkelingen in de 
Haarlemmermeer in afgelopen halve eeuw zijn daar 
een voorbeeld van: hoge grondprijzen die leiden tot 
intensivering maar die uitbreiding van woningbouw 
en infrastructuur niet tegenhouden. Ook moeten 
productie-activiteiten in zo’n omgeving niet zodanig 
ten koste gaanvan natuur, milieu en gezondheid 
dat de burger in de stad, die als kiezer veruit in de 
meerderheid is, daar last van heeft. Dat leidt vroeg 

1 De Agro Expert Raad is een onafhankelijk adviesorgaan dat 
partijen in en rond Flevoland adviseert over kansrijke ontwikke-
lingen en hoe zij die kunnen benutten voor een toekomst met 
beter, gezonder, duurzamer en eerlijker voedsel. Voor samen-
stelling en achtergronden: www.omgevingsvisieflevoland.nl/
omgevingsvisie/opgaven/landbouw-meerdere-smaken/agro- 
expert-raad/

2 WRR: Naar een voedselbeleid, Den Haag, 2014; Rli: Duurzaam en 
Gezond, Den Haag, 2018; Hoes et al.: Towards sustainable food 
systems, Wageningen, 2019.

3 Ministerie van I&W: Contouren Toekomstbeeld OV 2040, Den 
Haag, 2019; Visie mede namens de 12 provincies, MRA, MRDH, de 
Openbaar vervoerbedrijven en ProRail.

of laat tot hoge productiekosten – de ontwikke-
lingen in de Brabantse veehouderij zijn daar een 
voorbeeld van.

De AER heeft zich over dit vraagstuk van de  
verhouding tussen stad en platteland gebogen aan 
de hand van een voor de Raad geschreven essay
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presentaties over Oosterwold resp. ontwikkelingen 
in de ketenorganisatie van groenten. Die twee voor-
beelden zijn gekozen als inspiratie voor mogelijke 
ontwikkelingen.

Analyse en bevindingen

Waar in veel steden een Boter- of Beestenmarkt in 
de straatnaamgeving nog herinnert aan de relatie 
tussen stad en ommelanden, is dat in Flevoland niet 
het geval. De polders zijn ontworpen en ingericht 
voor optimale landbouwcondities om Nederland 
van voedsel te voorzien, hetgeen zich al snel ont-
wikkeld heeft tot een innovatieve, exportgerichte 
landbouw. In een laat stadium van ontwerp zijn 
vanwege de huisvestingsproblematiek in Amsterdam 
daar de steden Lelystad en Almere aan toegevoegd. 
Daarmee ontbreekt een historische band in die 
steden met het Flevolandse platteland.

De landbouw en de Flevolandse steden leven dus 
wat langs elkaar heen. Flevoland kent ook geen  
authentieke producten die herkenbaar in de 
schappen terecht komen. Exportproducten als 
aardappelen, uien en peen (‘hutspot’) zijn ook niet 
zondermeer geliefd in de Flevolandse steden. Dat 
zijn typische majoriy-minority cities: steden waar 
de diverse minderheden van (nakomelingen van) 
immigranten de meerderheid uitmaken, met hun 
eigen (eet)cultuur.

Gezien de groei van die steden kan dit kansen 
bieden voor lokale producenten met tevens als 
voordeel dat dit de band tussen stad en platteland 
kan versterken. Nationaal en internationaal is er 
veel belangstelling voor korte ketens. 

4 S. Wertheim-Heck: De stad op het bord van het platteland,  
Aeres Hogeschool Almere, 2019.

Inleiding
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Ondernemers die een bedrijf exploiteren dat zich  
in de internationale concurrentie op kostprijs wat 
minder goed kan handhaven, of die specifieke 
competenties hebben voor verwerking en verkoop 
van eigen product kunnen hierin een interessant 
verdienmodel ontwikkelen.

Toch is het nog niet zo gemakkelijk om “ons eten” te 
gebruiken in een koppeling van stad en platteland. 
Daar zijn meerdere oorzaken voor: een discrepantie 
tussen de producten die van de Flevolandse akkers 
komen en die waar de stedelingen naar op zoek 
zijn, het ontbreken van een belevingsaspect aan die 
producten waar de consument bereid is wat extra’s 
voor te betalen en een ketenorganisatie via handel 
en retail die werkt met landelijke (en niet zozeer 
regionale) distributiecentra.

Anderzijds liggen er wel kansen. Zo is Almere een 
van de steden die een expliciet voedselbeleid voert. 
Dit is mede gegeven doordat de stad een relatief 
hoog percentage inwoners heeft dat kampt met 
voeding- en levensstijl-gerelateerde ziektes (over-
gewicht, diabetes etc.). Net als elders is gezond vers 
voedsel relatief duur ten opzichte van verwerkte 
producten. Er is aandacht voor de voedselomge-
ving, die nu sterk wordt bepaald door de klassieke 
retail en aangevuld zou kunnen worden met meer 
aandacht voor d etoko’s en wijkmarkten. Op dat vlak 
kan geleerd worden van buitenlandse ervaringen, 
succesvolle verbeteringen in Nederland kunnen ook 
weer in het buitenland worden uitgenut. Ook een 
uitnodigend landschap kan een rol spelen in de 
verbinding tussen stad en platteland.

Bij een oriëntatie van de Flevolandse landbouw  
op de steden in de nabijheid is het belangrijk de  

feiten centraal te stellen en niet uit te gaan van 
(geromantiseerde) beelden. Dat vraagt om het delen 
van kennis ter onderbouwing van opvattingen. Zo 
blijken afstanden maar beperkt bij te dragen in de 
totale footprint van producten. Bezorgen in de stad 
is ook duurzamer dan de consument te verleiden 
met de auto naar de boerderij te rijden. Er is dus 
alle reden om verder te kijken dan de eigen steden 
Almere en Lelystad maar ook de Metropoolregio 
Amsterdam en andere steden in de Flevolandse 
omgeving in het vizier te houden als klanten van en 
betrokkenen bij het Flevolandseplatteland.

Evenzo is uit de feiten niet zondermeer helder of 
een directere verbinding tussen producenten en 
consumenten een voldoende betrokkenheid van  
de stad bij het platteland garandeert. De relatie  
tussen consumenten en voeding, en het bijbeho-
rend (stedelijk) voedselbeleid, legt vooral nadruk op  
gezondheid. De relatie tussen stad en platteland 
gaat vooral over betrokkenheid en “trots zijn op”, 
waar de consument niet noodzakelijkerwijs in is 
geïnteresseerd. En in de ketens tussen teler en  
consument is de efficiency van grootbelang.

Die huidige agrarische ketens gaan steeds meer  
uit van vaste verbanden tussen boeren en retailers, 
ook om op duurzaamheid te sturen. Met informatie-
technologie ontstaan er ook steeds meer mogelijk-
heden de consument en producent via deze ketens 
met elkaar te verbinden.De efficiëntie en innovatie-
kracht van het huidige voedselsysteem moet niet 
overboord worden gezet, maar waar nodig worden  
aangevuld met gegevens over de individuele produ-
cent en de duurzaamheid- en gezondheids aspecten 
van het product. 
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Gezien de omvang van de Flevolandse landbouw-
productie zullen bestaande internationale ketens 
van groot belang blijven in de afzet, ook als de 
relatie met de metropool wordt versterkt.

Een experiment als Oosterwold geeft aan dat land-
bouw deels ook wel de stad in zou kunnen trekken 
en dat dit een interessant overgangsgebied is voor 
wederzijdse uitwisseling. Verdere uitbreiding van 
deze ontwikkeling opschaling zou veel ruimte van 
de professionele landbouw afsnoepen. Maar ook 
landbouw in zo’n kleinschalige aanpak vraagt dui-
delijk om professionaliteit in de teelt en vermark-
ting. In de agrofood is zo’n experiment eerder een 
signaal dat bestaande ketens veranderen, dan dat 
het volledig disruptief is.

Advies

De AER is van mening dat de relatie tussen de land-
bouw in Flevoland en de consumptie in de steden 
daarin en daarom heen meer aandacht verdient. 
Op langere termijn is niet duidelijk of huidige verre 
exportmarkten nog even interessant zijn, gezien 
de ontwikkelingen, te verwachten professionali-
sering van de landbouw op andere continenten 
en de geopolitieke ontwikkelingen. Een positieve 
betrokkenheid van de bewoners in de Nederlandse 
metropool bij de Flevolandse landbouw is gewenst 
om de (planologische) ruimte voor die landbouw te 
waarborgen. Zodat Flevoland als groentetuin van 

Nederland in de ruimtelijke ordening en nationale 
emissieruimte niet in de verdrukking komt.

Uit recent onderzoek
5 blijkt dat circa 10% van de 

Flevolandse boeren actief is in verbredingsinitiatie-
ven zoals nieuwe ketens naar de eigen steden. Dit 
is een goede basis om ook in Flevoland de relatie 
tussen steden in en buiten de Metropool Regio 
Amsterdam en het platteland te versterken en meer 
diversiteit en circulariteit in ketens te creëren. 
Ketenpartijen en boeren kunnen de organisatie  
van de distributieketen vernieuwen

6
, zowel in de 

huidige met vaste relaties en traceerbaarheid als 
in nieuwe, die zich bijvoorbeeld richten op wijk-
markten (koppelen van lokale productie aan lokale 
detailhandel). Het thema duurzame voeding- 
levensstijl-gezondheid is daarbij een kansrijk aan-
grijpingspunt.

Een versterking van de relatie tussen de Flevolandse 
landbouw en de steden in en om de provincie kan 
ondersteund worden vanuit beleid, zowel het ste-
delijk voedselbeleid als het provinciale plattelands-
beleid als ook een combinatie daarvan. 

5 Smit, A.B. et al.: Typologie van boeren in Flevoland, Wageningen 
Economic Research, 2019. In 2016 hielden bijna 150 bedrijven in 
Flevoland zich bezig met recreatie, verwerking, verkoop of zorg; 
op 3% van alle bedrijven met verbreding was de opbrengst uit 
de verbredings tak(ken) meer dan 50% van de totale omzet.

6 Een interessant voorbeeld is de Vereniging Flevofood die zich 
mede met een digitaal platform op deze ontwikkeling richt.
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Voedsel kan in die versterking een belangrijke rol 
spelen maar ook in meer algemene zin kunnen  
bedrijfsleven en overheden bij stedelingen een 
gevoel van betrokkenheid bij en trots op het platte-
land versterken middels branding van het gebied, 
bijvoorbeeld op basis van het pioniers-imago. 
Vanuit hun publieke taak is het voor gemeenten 
en provincie daarbij belangrijk koppelingen aan te 
brengen tussen beleidsterreinen als gezondheid, 
een publieke ruimte die uitnodigt tot een gezonde 
levensstijl, gezond eten en sociale ontwikkeling. Een 
goede stad-land verbinding daagt uit om gezond 
voedsel in een gezonde omgeving te produceren 
tegen een eerlijke beloning.

Onderzoekinstellingen dragen bij met programma’s 
rond sociale en organisatorische innovaties in de 
distributieketen en meer onderzoek naar de relatie 
tussen voedselomgeving, voeding, levensstijl en 
gezondheid waarbij resultaten ook naar teelt en 
veredeling terugvertaald moeten worden.  

Onderwijs kan het voedselbewustzijn vergroten, met 
name ook op basis- en middelbare scholen middels 
lesprogramma’s, inkoop van schoolmaaltijden en 
bezoeken aan de boerderij. De diversiteit in de  
stedelijke bevolking zou ook in de groene kennis-
instellingen beter weerspiegeld moeten worden.
Consumenten kunnen zich meer bezighouden met 
gezonde voeding en hun betrokkenheid bij de lokale 
omgeving vergroten: het platteland van Flevoland 
biedt tal van mogelijkheden voor recreatie op fiets-
afstand met bezoek aan de boer. Het zou daarbij 
consumenten en de Flevolandse boeren helpen als 
de EU of Rijksoverheid de prijsverhoudingen tussen 
verse en gezonde voeding zou differentiëren ten 
opzichte van ander voedsel.

De Agro-Expert Raad Flevoland zelf is van plan een 
aantal onderwerpen die met deze problematiek 
samenhangen de komende jaren in meer detail te 
agenderen.
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