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1. Inleiding
1.1. Aanleiding & onderzoeksvragen
De afgelopen vijf jaar is in Nederland veel aandacht geschonken aan stadslandbouw. Wie de
Nederlandse term invoert in Google, krijgt ruim tachtigduizend zoekresultaten. In allerlei kringen
wordt het onderwerp besproken. Hieronder een greep uit de uitingen van de populariteit van
stadslandbouw. “Stadslandbouw groeit door crisis” is te lezen op de website van de NOS (NOS
2012) en Trouw (De Vré 2012) kopt: “Voedsel van onverkoopbare bouwgrond”.
Ook betrokkenen ambtenaren vanuit de gemeente dragen hun steentje bij en hebben zich
verenigd in Stedennetwerk Stadslandbouw met kennisuitwisseling als doel (Stedennetwerk
Stadslandbouw 2013). Almere heeft daarnaast het ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere
(OSA) opgericht. OSA helpt stadslandbouwinitiatieven van de grond te komen.
Op 24 april 2013 vindt voor de tweede keer de Dag van de Stadlandbouw plaats.
Rotterdam, dat meerdere stadslandbouw-projecten herbergt, is gaststad (Platform31 2013).
Hogeschool Van Hall Larenstein heeft zelfs een nieuw lectoraat in het leven geroepen. Vanaf
maart wordt een start gemaakt met het lectoraat ‘Stadslandbouw als stedelijke ontwerpopgave’.
Vanuit het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is een Groene-plus
subsidie beschikbaar gesteld(Hogeschool Van Hall Larenstein 2013).
En aan het begin van 2013 opperde de Amsterdamse sectie van de Partij voor de Dieren
om een Loket Stadslandbouw op te richten om de Stadslandbouw in de hoofdstad een boost te
geven (Bron 2013). Op Facebook is de pagina ‘Stichting Stadslandbouw Utrecht’ te vinden.
Wageningen UR en Tripworks Studiereizen boden oktober jl. een vijfdaagse excursie aan
naar New York, de stad die door de aanbieders één van de belangrijkste voorlopers op het gebied
van stadslandbouw wordt genoemd (WUR 2013).
In Tilburg en Almere worden plannen gemaakt voor de integratie van stadslandbouw in
nieuwbouwwijken (resp. De Nieuwe Warande en Almere-Oosterwold) (Brabantse Milieufederatie
2010; Rijksoverheid 2013). Ten slotte, haalde het commerciële stadslandbouwproject Uit je eigen
stad op de Marconistrip in Rotterdam het achtuurjournaal op 12 maart 2012 (Uit je eigen stad
2013).
Al met al, zijn de initiatieven talrijk. De voorbeelden tonen aan dat niet alleen burgers
interesse tonen. De overheid denkt mee, zowel op nationaal als lokaal niveau. Ook ondernemers
zetten hun peilen erop. Het onderwerp leeft in Nederland.
Bij onze buren in Duitsland is dit ook het geval. In het Vlaamse blad Mondiaal Nieuws wordt
New York weliswaar als onbetwiste koploper op het gebied van stadslandbouw genoemd; Berlijn
staat op plaats twee (MO 2012). Een project dat de afgelopen maanden in de spotlights stond is de
Prinzessinnengarten in Berlijn (zie figuur 1). Het is een stadslandbouwproject in de wijk
Kreuzberg. Op een braakliggend terrein van zesduizend vierkante meter worden sinds 2009
groenten, fruit en kruiden verbouwd. Het project draait grotendeels op vrijwilligers; sinds de
oprichting hebben vijftienhonderd mensen meegewerkt. De vergunning voor het gebruik op
naam van Nomadisch Grün gemeinnützige GmbH is telkens een jaar geldig, omdat de gemeente
in afwachting is van een vastgoedinvestering. In augustus 2012 kwam het nieuws naar buiten dat
twee investeerders zich hadden gemeld. Het voortbestaan van de Prinzessinnengarten werd
onzeker (Prinzessinnengarten 2013a).
Verschillende Duitse kranten maakten melding van de dreigende sluiting van de
moestuin. De oprichters schreven op 24 augustus 2012 een open brief (zie bijlage 5) aan de
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Berlijnse Senaat en startten een handtekeningenactie. Sindsdien zijn er ruim dertig duizend
krabbels verzameld. Een volgende stap was de start van de campagne ‘Wachsen lassen’ (‘Laat het
groeien’). Onderdeel is een publieke geldinzameling. Op 6 maart 2013 stond de teller op €24,635.
Het geld wordt ingezet voor het behoud van de tuin. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van
posters en folders; het faciliteren van discussiegroepen; een feest voor de seizoensopening en een
street-art-actie (Clausen 2013).
Momenteel is nog onduidelijk of de Prinzessinnengarten mag blijven. De kansen zijn wel
vergroot ten opzichte van augustus. Het wijkbureau Friedrichshain-Kreuzberg heeft zijn steun
toegezegd. De tuin is nu in afwachting van een besluit op gemeentelijk niveau. “Als alles goed
gaat, begint het nieuwe tuinseizoen afhankelijk van het weer in april/mei 2013”
(Prinzessinnengarten 2013a). Tevens wordt de tuin genoemd in de grotere discussie over de
grondpolitiek in Berlijn. Deze zogenaamde Liegenschaftspolitik schrijft voor dat de grond
verkocht wordt aan de hoogste bieder. Nomadisch Grün is een non-profit organisatie en kan haar
waarde niet in geld uitdrukken. Op de website van de Prinzessinnengarten wordt naar de
Liegenschaftspolitik verwezen en aangedrongen op hervorming van het beleid, zodat ook andere
waarden dan geld meegenomen worden in de toekenning van grond.

Fig. 1. Prinzessinnengarten middenin Berlijn (Alperovich 2011a)

Ook voordat de Prinzesinnengarten met sluiting werd bedreigd, werd de tuin in de media
geprezen. Het project wordt bijvoorbeeld genoemd in een reisblog van de New York Times op 28
februari 2011 (Hurvich 2011). In maart 2012 werd de tuin het beste voorbeeld van urbane
landbouw in Berlijn genoemd op de officiële toerismewebsite van Berlijn VisitBerlin (VisitBerlin
2012). Ook Nederlanders tonen interesse. Stipo ‘Team voor stedelijke ontwikkeling’ (2013) deed
er inspiratie op voor de omgang met leegstand en tijdelijk gebruik en Eetbaar Rotterdam maakte
al in oktober 2010 vermelding van de Prinzessinnengarten op de Stadslandbouwblog 2.0 (Eetbaar
2010).
De interesse voor de Prinzessinnengarten in Berlijn, Duitsland en de internationale context is een
aanwijzing dat er iets bijzonders gaande is. Men vindt het spannend en het project is omgeven
door een positieve ‘vibe’. De dreigende sluiting geeft het fenomeen een extra dimensie.
In de commotie over de toekomst van de Prinzessinnengarten heeft Nomadisch Grün het
publiek weten te bereiken. Met een actieve communicatiestrategie werden vele steunbetuigingen
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verzameld. Alles wijst erop dat Nomadisch Grün een verhaal vertelt dat mensen aanspreekt. Een
verhaal waarin stadslandbouw, met zijn vele facetten, centraal staat. Dit maakt de case het
onderzoeken waard.
De belangrijkste reden om de Prinzessinnengarten centraal te stellen in dit onderzoek is
dat het een (non-profit) project van onderop is. Het is een typerende eigenschap van het project
en de organisatie lijkt er zelfs een bepaalde status aan te ontlenen. In de discussie over de
toekomst van de Prinzessinnengarten is een conflict ontstaan tussen burgers en Gemeente Berlijn.
Met andere woorden: een bottom-up beweging is bekneld geraakt in structuren van bovenaf. Juist
nu de Nederlandse overheid zoekt naar een actieve rol in stadslandbouw, is het nuttig om een
bottom-up initiatief, wat met veel enthousiasme wordt ontvangen, aan nader onderzoek te
onderwerpen. Het verhaal van Nomadisch Grün over stadslandbouw kan interessante lessen
opleveren over de rol die de overheid zich het beste kan aanmeten.
Bovendien is stadlandbouw begonnen als een bottom-up beweging en probeert de
overheid daar nu op in te haken (Thibert 2013). Als je het wilt hebben over het potentieel van
stadslandbouw, is het belangrijk om te kijken naar stadslandbouw in zijn pure vorm. Door je af te
vragen wat vrijwilligers aanzet om stadslandbouw te bedrijven, geeft dat een indruk van aspecten
van stadslandbouw die hen aanspreken. En van de behoeften waaraan stadslandbouw
beantwoordt. De antwoorden van burgers zijn vaak interessanter dan die van de overheid of
ondernemers. Hun agenda is vaak nogal voorspelbaar. Juist moderne stadslandbouw in zijn
oorspronkelijke vorm zou als inspiratiebron moeten dienen voor officiële instanties (Thibert
2012). De keuze voor de Prinzessinnengarten als case study wordt nader toegelicht in
hoofdstuk 3.
De centrale onderzoeksvraag is als volgt:

Welk beeld schetst Nomadisch Grün van stadslandbouw in de communicatie over de
Prinzessinnengarten naar het grote publiek?
Centraal staat de beeldvorming van stadslandbouw in de boodschappen van de zender Nomadisch
Grün gemeinnützige GmbH. De oprichters Robert Shaw en Marco Clausen zijn de belangrijkste
bronnen van informatie. Het onderzoek richt zich op de inhoud van de communicatie die via
digitale communicatiemiddelen verloopt. Het gaat dus om openbare informatie, voor iedereen
toegankelijk.
De centrale onderzoeksvraag is opgedeeld in zeven deelvragen. Ze bieden houvast bij de
beantwoording van de hoofdvraag.
1. Welke aspecten van stadslandbouw in de westerse wereld worden genoemd in de
wetenschappelijke literatuur?
2. Hoe werkt beeldvorming?
3. Welke effecten van stadslandbouw worden op de website van de Prinzessinnengarten
genoemd en welk beeld van stadslandbouw ontstaat daaruit?
4. In hoeverre wordt de Prinzessinnengarten op de website als een radicaal project
gepresenteerd?
5. Hoe positioneert Nomadisch Grün de Prinzessinnengarten in de maatschappelijke
discussie over de Liegenschaftspolitik?
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Deze vijf deelvragen dienen ter ondersteuning bij de beantwoording op de hoofdvraag. Omdat het
thema vanuit de optiek van beeldvorming bekeken wordt, draait het in de studie niet om dé
werkelijkheid, maar om de werkelijkheid zoals deze geschetst wordt door a) wetenschappers en b)
Nomadisch Grün.
De eerste deelvraag is een verkenning van de internationale wetenschappelijke literatuur
op het gebied van stadslandbouw in de westerse context. De literatuurverkenning is de basis van
het onderzoek. De tweede deelvraag is een beschrijving van het concept beeldvorming op basis
van wetenschappelijke literatuur. Deze deelvragen vormen samen een kennisbasis voor het
empirische deel van het onderzoek.
Vervolgens wordt ingezoomd op de casus die centraal staat in het onderzoek: de
Prinzesinnengarten. De aandacht gaat uit naar het geprojecteerde beeld door Nomadisch Grün en
welk beeld van stadslandbouw daarin naar voren komt. Deelvraag 3 tot en met 5 gaan hierop in.
Bij deelvraag 3 gaat het om een beschrijving van de positieve effecten van stadslandbouw die
voorkomen in het analysemateriaal. Deelvragen 4 en 5 zijn op een specifiek aspect van de
communicatie via de website gericht. Deelvraag 4 is exploratief. Het gaat over een aspect van
stadslandbouw waarover nog weinig geschreven is: het radicale karakter. Met ‘radicaal’ wordt het
afzetten tegen dominante structuren in de maatschappij bedoeld. In het kader van stadslandbouw
is dit onder andere industriële voedselproductie; de overheidscontrole op het gebruik van de
openbare ruimte en de macht van de hoogste bieder. Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 2.
Deelvraag 5 richt zich op de bredere discussie over het grondbeleid in Berlijn en hoe het geval
van de Prinzesinnengarten zich daartoe verhoudt, in de presentatie van de werkelijkheid door
Nomadisch Grün. Wordt de onvrede over de Liegenschaftspolitik, die al langer bestaat,
bijvoorbeeld gebruikt om de roep om de tuin te behouden kracht bij te zetten? Deze vraag
borduurt voort op het radicale tintje van stadslandbouw.

1.2. Relevantie van het onderzoek
1.2.1. Maatschappelijke relevantie
Stadslandbouw is in opkomst in de ontwikkelde wereld. In Nederland groeit het aantal
initiatieven. Steeds meer gemeenten springen bij. Er wordt tijd en geld in gestoken (Nicis Institute
2012). Stadslandbouw bedrijven is echter zo simpel nog niet. Het is een veelzijdig fenomeen met
verschillende belanghebbenden (burgers, gemeenten, ondernemers, grondeigenaren, etc.). In een
pamflet van Wageningen UR, de universiteit bij uitstek om zich op het thema te focussen, wordt
dit onderstreept: “omdat stadslandbouw veel verschillend functies combineert, is hiervoor een
verscheidenheid aan kennis en expertise nodig” (WUR 2009, p. 5). Het is in het belang van de
burger dat overheidsgeld op een goede manier besteed wordt. Deze scriptie draagt bij aan de
kennis over stadslandbouwprojecten.
In de wereld van de stadslandbouw wordt veel bij elkaar afgekeken gekeken in de zoektocht naar
‘best practices’. Ik voeg hier een nieuwe case aan toe. Een bijzondere case, doordat hij veel
aandacht krijgt en door de commotie over de ongewisse toekomst van de tuin. Op het eerste
gezicht springt ook in het oog dat Nomadisch Grün de maatschappelijke waarde van de
Prinzessinnengarten benadrukt. Niet in termen van geld, maar in sociaal en cultureel opzicht.
In Nederland wordt niet zelden gesproken over de rendabiliteit van landbouw in de stad.
In juni 2012 werd de Green Deal Stadslandbouw gesloten om de stadslandbouw te
professionaliseren, meldt AgentschapNL (2012). Het Rotterdamse Uit je eigen stad streeft een
rendabel bedrijf na. Voor de oprichting was wel een budget van 1,1 miljoen nodig (ANP 2012).
Tegelijkertijd zijn er geluiden dat lokaal geproduceerd voorlopig niet goedkoper is dan industrieel
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geproduceerd voedsel (Steel 2008). Wie dat wil, moet investeren in agroparken: intensieve
landbouw met veel technologische snufjes, want “agroparken gaan over winst, terwijl
stadslandbouw over mensen gaat” (MO 2012).
Zodoende, kan kennis over de Prinzessinnengarten een interessante aanvulling zijn in het
huidige debat over het potentieel van stadslandbouw. Het is voer voor de discussie over de
richting die we op willen met stadslandbouw in de toekomst.

1.2.2. Wetenschappelijke relevantie
In wetenschappelijke kringen wordt stadslandbouw gerelateerd aan lokale voedselvoorziening.
Onderzoekers vragen zich af in hoeverre stadslandbouw een bijdrage kan leveren aan een
regionaal systeem van voedselproductie en –consumptie en aan voedselveiligheid. Stadslandbouw
is in die visie onderdeel van een groter geheel, de zogenaamde ‘Municipal Food Strategy’. Het
productieve element van stadslandbouw staat daarbij centraal.
Een andere onderzoeksrichting legt de nadruk op stadslandbouw als een planningsobject.
Een belangrijke vraag is hoe landbouw weer een plaats kan krijgen in de ruimtelijke inrichting
van de stad en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn in het beleid. Kwesties zoals
bevolkingskrimp en tijdelijke ruimtegebruik horen hier ook bij. Dit onderzoek komt uit
planologische hoek.
Een derde stroming benadert stadslandbouw als een vorm van sociale duurzaamheid.
Enerzijds gaat het om ‘alternative food networks’, voedselnetwerken waarin de menselijke maat is
teruggebracht; anderzijds gaat het om sociale cohesie en ‘community building’. De eerste twee
stromingen zijn nadrukkelijker vertegenwoordigd in de wetenschappelijke literatuur dan de
laatste.
Deze scriptie past het beste in de laatste tak. Dat heeft te maken met een aantal
kenmerken van de case study. De Prinzessinnengarten is een bottom-up project zonder
winstoogmerk. Bovendien is de tuin er voor de gemeenschap, afgaand op de naam van de
organisatie: Nomadisch Grün gemeinnütizge GmbH. Dat zijn aanwijzingen voor het sociale
karakter van stadslandbouw op deze locatie. Het onderzoek kan daarnaast interessante inzichten
opleveren voor het onderzoek naar stadslandbouw als planningsobject. In eerste instantie is de
tuin ontstaan in een beleidsvacuüm, maar daar lijkt verandering in te komen nu zich bij
Gemeente Berlijn investeerders hebben gemeld met interesse voor de lap grond aan de
Moritzplatz. Het gaat om de vraag hoe stadslandbouwprojecten zich verhouden tot formele
structuren van de ruimtelijke ordening.
Niet eerder is stadslandbouw onderzocht aan de hand van beeldvorming. Het is desalniettemin
een interessante benadering, aangezien stadslandbouw een concept is dat meerdere betekenissen
krijgt toebedeeld. En beleidsmakers ‘zien’ er potentie in (Thibert 2013). Perceptie doet ertoe.
Wat bijdraagt aan de beeldvorming van stadslandbouw is communicatie over
stadslandbouwprojecten. Voor de Prinzessinnengarten in Berlijn kreeg communicatie een extra
lading door de dreigende sluiting van de tuin. Het is daardoor een boeiende case aan de hand
waarvan de beeldvorming van stadslandbouw onderzocht kan worden.
In de wetenschap is dusverre veel aandacht geweest voor specifieke cases. Stadslandbouw in
Detroit is een veelbesproken voorbeeld (bijvoorbeeld Millington 2013). Wat betreft
onderzoeksmethoden is interviewen gangbaar. De verschillende betrokken actoren van een
stadslandbouwproject worden dan om hun visie en beweegredenen gevraagd (bijvoorbeeld Perrin
2012). Een tweede veel gebruikte methode is het analyseren van beleidsdocumenten, onder
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andere de zogeheten gemeentelijke ‘food strategies’ (bijvoorbeeld Mansfield & Mendes (2012). Tot
noch toe is inhoudsanalyse niet toegepast op een ander type tekst.
Ten slotte, kan het toepassen van theoretische inzichten op een case uit de praktijk de
theoretische concepten van meer empirische diepgang voorzien. In het bijzonder waar het gaat
om het radicale karakter van de Prinzessinnengarten. In de literatuur wordt stadslandbouw
enerzijds geplaatst in de context van alternatieve, radicale stromingen. Anderen beweren dat
stadslandbouw haar figuurlijke wilde veren al lang verloren heeft en ondertussen gewoon mee
draait in de neoliberale structuur (McClintock 2013). Het is nuttig om de relevantie van die
wetenschappelijke ideeën aan de maatschappelijke context te staven.

1.3. Onderzoeksopzet
Het startpunt van de studie is het inlezen in het onderwerp stadslandbouw in de westerse context.
Daarbij wordt voornamelijk geput uit de internationale wetenschappelijke literatuur. Het meest
van toepassing zijn artikelen gepubliceerd in geografische en sociologische tijdschriften. De focus
ligt op de functies, doelstellingen en positieve effecten van stadslandbouw. Basale vragen als ‘wat
wordt onder stadslandbouw verstaan?’ en ‘met welke motieven wordt landbouw bedreven in
westerse steden?’ zullen beantwoord worden.
Naast wetenschappelijke bronnen worden meer populaire bronnen geraadpleegd. Te
denken valt aan krantenartikelen, stukken in opinie- en vakbladen en boeken, zoals Hungry City
van Carolyn Steel (2008), en lezingen over het onderwerp. Met die kennis op zak kan ik de
communicatie over de Prinzessinnengarten met een kritische blik benaderen. Ervan uitgaande dat
de tuin ook dit jaar geopend is, zal ik de Prinzessinnengarten in een later stadium van het
onderzoek bezoeken. Voor een onderzoeker is het belangrijk om datgene wat hij onderzoekt, met
eigen ogen te bekijken. En niet te vergeten: het is leuk.
De inventarisatie van het onderwerp schetst verwachtingen over de inhoud van de communicatie
door Nomadisch Grün. Dit mondt uit in een codeboom op basis van de literatuurstudie. Na het
selecteren van relevant analysemateriaal, wordt de inhoudsanalyse uitgevoerd. Het
analyseprogramma Nvivo wordt gebruikt. De teksten zullen in het programma worden
geïmporteerd en relevante passages van codes worden voorzien. Het proces van coderen wordt
nader uitgelegd in hoofdstuk 3.
Vervolgens wordt gekeken naar de positie die Nomadisch Grün de Prinzessinnengarten
toebedeeld in de maatschappelijke discussie over de Liegenschaftspolitik. Dit heeft opnieuw te
maken met het radicale of opstandige tintje van stadslandbouw. Ten slotte, wordt gereflecteerd op
het belang van de resultaten.
De inhoudsanalyse heeft zowel kwantitatieve als kwalitatieve kenmerken. Het aantal passages dat
is gelabeld met een bepaalde code wordt geteld. Maar er is ook oog voor taalgebruik. De
kwantitatieve bevindingen worden geïllustreerd met citaten.
De inhoudsanalyse verloopt volgens een ‘directed approach’. Kenmerk van deze
benadering is het gebruik van vooraf vastgestelde codes. De codes staan voor belangrijke
concepten uit de wetenschappelijke literatuur over stadslandbouw. Bij de inhoudsanalyse worden
stukken tekst die aansluiten bij een concept gemarkeerd en voorzien van een label met de
betreffende code. Uiteindelijk worden alle tekstfragmenten met dezelfde code onder elkaar gezet.
Dit gebeurt voor elke code. Voor de ene code levert dit een lijst op met veel tekstfragmenten, voor
de ander slechts met een enkel tekstfragment. Dat hangt af van de te analyseren teksten. Op deze
manier ontleedt de onderzoeker het beeld van stadslandbouw dat uit de teksten naar voren komt.
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Dit is een deductieve werkwijze, waarbij ook ruimte is voor flexibiliteit. Op het gebied
van stadslandbouw is al het een en ander bekend. Het zou zonde zijn om daar niets mee te doen.
Met de directed approach is het mogelijk om de wetenschappelijke inzichten te bevestigen of aan
te vullen of om tegenstrijdigheden aan te kaarten (Hsieh & Shannon 2005).
De studie richt zich op een project in Duitsland. Het analysemateriaal is in de Duitse taal
geschreven (hoewel van enkele stukken, zoals de open brief, een Engelse vertaling bestaat). Ik ben
de Duitse taal voldoende machtig. Ik heb voor langere tijd in Zwitserland en Duitsland gewoond,
in totaal vijftien maanden. Bij problemen kan ik de hulp van een native speaker inschakelen. Zij
heeft op haar beurt tien maanden in Nederland doorgebracht en heeft Nederlands leren verstaan
en spreken. Als hulpmiddel voor de lezer van deze scriptie is een woordenlijst Duits-Nederlands
opgesteld. Zie hiervoor bijlage 1.
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2. Stadslandbouw in westerse context
In dit hoofdstuk wordt stadslandbouw beschreven aan de hand van de internationale
wetenschappelijke literatuur over het onderwerp. Het hoofdstuk beperkt zich tot stadslandbouw
in de westerse context. Met de ‘westerse context’ wordt de ontwikkelde wereld bedoeld.
Stadslandbouw in ontwikkelingslanden wordt buiten beschouwing gelaten. De reden voor deze
afbakening is dat de context waarin stadslandbouw zich in de ontwikkelde en
ontwikkelingswereld ontwikkelt sterk verschilt. Dat zit hem met name in een verschil in
welvaartsniveau. Dit heeft zijn uitwerking op de noodzaak, urgentie of behoeften van waaruit
stadslandbouw zich ontwikkelt. De opleving van stadslandbouw in de ontwikkelingswereld
dateert bovendien uit een eerdere periode dan de huidige opleving van stadslandbouw in westerse
steden (McClintock 2010).
Binnen de ontwikkelde wereld ligt de nadruk op de VS, Canada en West- en NoordEuropa. Dit is een ruime afbakening. Tussen de VS en Europa bestaan immers grote verschillen
wat de maatschappelijke context betreft. In de liberale VS zijn burgers meer op zichzelf
aangewezen dan in Europa en Canada. Dit is mogelijk van invloed op de manier waarop
stadslandbouw zich ontwikkelt. De context zou eventuele verschillen tussen stadslandbouw in de
VS en in Europa kunnen verklaren. De huidige economische crisis in Europa relativeert de
verschillen daarentegen: ook Europese overheden zoeken naar mogelijkheden om taken naar
lagere overheden of burgers af te stoten (Visser & Schreuders 2013).
Met deze gedachte in het achterhoofd, wordt in dit hoofdstuk gekeken naar
stadslandbouw in een ruim afgebakende regio. Per slot van rekening begon de recente opleving
van stadslandbouw in de VS en Canada, alvorens de moderne stadslandbouw in Europa opdook
(American Planning Association 2013). Europese stadsboeren zijn mogelijk geïnspireerd door
Amerikaanse en Canadese voorbeelden. Daarom is het zinvol inzichten uit het onderzoek in deze
landen op te nemen in dit literatuuroverzicht. Bovendien zijn er tot dusverre veel minder peerreviewed artikelen verschenen die specifiek over Europa gaan. De aandacht voor de contextuele
verschillen zal naar verwachting toenemen naarmate het onderzoek naar stadslandbouw vordert.

2.1. Definitie en achtergronden
2.1.1. Definitie
Op het eerste gezicht spreekt de term ‘stadslandbouw’ voor zich. Het betreft landbouw in de stad.
Toch is de kous daarmee niet af. Hieronder worden verschillende definities uit de literatuur
besproken om een beter begrip van het concept te krijgen.
De Engelse term voor stadslandbouw is ‘urban agriculture’ (UA) of ‘urban farming’. In
teksten komt de eerste term vaker voor. De RUAF Foundation (Resource centres on Urban
Agriculture & Food security) is uitgever van het tijdschrift Urban Agriculture Magazine. Het
online blad verschijnt in zeven talen. Sinds de eerste uitgave in 2005 zijn er vijfentwintig edities
uitgekomen. De RUAF Foundation beschrijft stadslandbouw in het kort als: “the growing of
plants and the raising of animals within and around cities” (RUAF Resources Centres on Urban
Agriculture and Food Security 2013). Het is een ruime omschrijving van stadslandbouw. Wat met
name opvalt is de typering van landbouw “around cities”. Waar deze zone ophoudt, is onduidelijk.
De term ‘urban fringe’ geeft al iets meer houvast. Onder andere Mougeot (2000) gebruikt de term.
Zijn definitie van stadslandbouw is uitgebreider en nauwkeuriger. In Mougeots (2000, p.
10) woorden is stadslandbouw
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“an industry located within (intra-urban) or on the fringe (peri-urban) of a town, a city or a
metropolis, which grows and raises, processes and distributes a diversity of food and non-food
products, (re-) using largely human and material resources, products and services found in and
around that urban area, and in turn supplying human and material resources, products and
services largely to that urban area.”
De uitvoerige definitie moest de vermeerdering van kennis over stadslandbouw vergemakkelijken
en het concept stadslandbouw verder uitdiepen. Mougeot benadrukt het onderscheid tussen
rurale landbouw en stadslandbouw. Volgens hem zit het verschil niet alleen in de locatie, maar
ook in de mate waarin de landbouw verweven is in het stedelijke ecosysteem, zowel in ecologisch
als economisch opzicht. Dat lees je terug in zijn definitie. En voorbeeld van de integratie van
landbouw in het stedelijke ecosysteem is het gebruik van compost van stedelijk organisch afval
voor voedselproductie. In het boek waarin Mougeot zijn definitie publiceerde lag het zwaartepunt
op stadslandbouw in de ontwikkelingswereld. Toch komt ook de context van de ontwikkelde
wereld aan bod.
Mougeots (2000) definitie wordt nog steeds aangehaald in de wetenschappelijke literatuur.
Thibert (2012) merkt op dat Mougeot weliswaar zeer goed de functionele rol van stadslandbouw
weet te vangen in zijn omschrijving, maar dat de laatste van weinig betekenis is in de praktijk van
stadslandbouw in Noord-Amerikaanse steden. “Indeed, UA – as it is envisioned today by
grassroots organization (…) – is an enterprise aimed at transforming the city (which is not
captured by these definitions).” (p. 351). Volgens Thibert (2012) omvat stadslandbouw meer dan
Mougeot ons doet voorstellen. Hij komt niet met een alternatieve definitie.
Onder wetenschappers is het besef dat stadslandbouw vele rollen vervult wijdverbreid
(Perrin 2012). De praktijk van stadslandbouw lijkt te weerbarstig om tot een definitie te komen.
Verschillende wetenschappers typeren het concept dan ook in termen van de verschillende rollen
die stadslandbouw vervult (Sonnino 2009).
McClintock (2010) heeft weer een andere kijk. Hij stelt dat urban agriculture in de
dagelijkse spreektaal de nieuwe benaming is van ‘community gardening’: een andere naam voor
hetzelfde beestje. Het gebruik van beide termen levert echter verwarring op. Zo benoemt
McClintock (2013) community gardens in een ander artikel als subcategorie van de
overkoepelende term stadslandbouw en in één adem met moestuinen. Kenmerkend voor
community gardens is dat ze weliswaar het resultaat zijn van een georganiseerd initiatief (anders
dan voedselproductie in eigen tuin), maar dat het onderhoud van de tuinen door individuele
deelnemers geschiedt. Naast voedselproductie is recreatie een belangrijk doel. Volgens Lawson
(2005) worden community gardens vaak geassocieerd met een buurttuin die is opgedeeld in
verschillende stukjes, elk door een ander beheerd, maar met een gezamenlijk beheer van de
algemene delen. De ‘community’ kan ten grondslag liggen aan de tuin, maar kan ook het resultaat
zijn van de tuin (De Lange 2011). In het Nederlands is ‘volkstuin’ de beste vertaling.
Op basis van het voorgaande wordt in deze studie de volgende afbakening gehanteerd. Tot
stadslandbouw behoren alle projecten in de ontwikkelde wereld die,
- in groepsverband en niet uitsluitend voor eigen gebruik worden uitgevoerd,
- zich bezig houdt met het verbouwen van gewassen en het houden van dieren (zonder dat
dit per definitie het hoofddoel is),
- plaatsvinden in de stad of de stadsrandzone;
- verweven zijn met de stad door uitwisseling van bronnen; en
- die zichzelf als ‘stadslandbouw’ bestempelen.
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2.1.2. Eeuwenoud verschijnsel
Landbouw in de stad is verre van een nieuw fenomeen. De eerste nederzettingen ontwikkelden
zich op locaties waar graan verbouwd werd. Omdat het graan geoogst diende te worden, was het
niet langer mogelijk om als jagers en verzamelaars te leven. Volken werden min of meer
gedwongen zich te vestigen waar het graan geoogst moest worden. Nederzettingen ontwikkelden
zich hand in hand met de landbouw. Natuur en cultuur versterkten elkaar wederzijds. Zoals
Carolyn Steel (2013) zegt: “cities were evolving around the food system”. In middeleeuwse steden
was er weliswaar een harde grens tussen de stad en het buitengebied in de vorm van een
stadsmuur, maar tegelijkertijd liepen beide in elkaar over. In steden waren tuinen en weilanden te
vinden. Misschien hadden ze een functie in de voedselvoorziening ten tijden van belegeringen.
Maar de voornaamste verklaring voor hun ligging is dat geen enkele middeleeuwse stad geheel
was volgebouwd (Renes 2005).
Desondanks wordt de tegenwoordige stadslandbouw als een nieuw fenomeen beschouwd.
Dat heeft alles te maken met het feit dat landbouw in de ontwikkelde wereld in de afgelopen
eeuwen gaandeweg de stad uit is geduwd. Sinds de industrialisatie van steden is er veel veranderd
in dit opzicht. Steden groeiden en nieuwe transportmogelijkheden werden ontdekt. In het
bijzonder de uitbreiding van het spoorwegennet heeft grote gevolgen gehad voor landbouw in de
stad. Waar het voorheen noodzakelijk was om voedsel dicht bij de stad te verbouwen, deed het
relatief snelle transport per trein deze noodzaak verdwijnen. Voedsel kon op afstand
geproduceerd worden en zo goed als vers bij de consument worden afgeleverd. De ontwikkeling
van steden wat betreft vorm en grootte werd niet langer beperkt door de wetten van de natuur. Er
ontstond een nieuwe geografie van het voedselsysteem (Steel 2008). Toen ook de auto zijn intrede
deed en de eerste buitenwijken werden gebouwd, ontstond steeds nadrukkelijker een scheiding
van functies in de stad. Bartling (2012, p. 27) noemt dit “the physical segregation of residential
activity from other ‘incompatible’ uses”. Waar de stad zich uitbreidde, moest bestaande landbouw
plaatsmaken vanwege stank- en geluidsoverlast. De toegenomen ruimtedruk in de stad “made
localised food production a necessary casualty of modernity’s ‘progress’” (Bartling 2012, p. 32).
Toch is voedselproductie niet helemaal verdwenen uit de stad (zie kader 1). Volkstuinen zijn
bijvoorbeeld een fenomeen van alle tijden.
Langzaamaan ontstond in de hoofden van mensen een beeld van de stad en landbouw als
elkaars tegenstanders of tegenpolen. Dit beeld is diep geworteld (Perrin 2012). Er is weinig besef
meer van de verwevenheid van steden en voedselproductie en hun simultane ontwikkeling. Dit
verklaart waarom de recente opleving van stadslandbouw als een nieuwigheid wordt bestempeld.
De huidige opleving begon in Afrikaanse steden, circa dertig jaar geleden. Het gaat daar gepaard
met snelle urbanisatie. Anders dan in de westerse context heeft landbouw zich staande gehouden
(Atkinison 2013). Hier maken vee en lapjes grond onderdeel uit van het stedelijke landschap. De
mentale tweedeling van stad en landbouw is minder uitgesproken.
Kader 1. Frank Stroeken - Vlaaien op de Neude
Frank Stroeken (2012) laat met zijn boek Vlaaien op de Neude zien hoe de stad Utrecht altijd
verweven is geweest met voedselproductie. Dat is nog steeds in het straatbeeld terug te zien, al is
het maar in straatnamen zoals Vismarkt en de Bakkerbrug. Hoewel de band tussen de stad en
voedselproductie steeds dunner geworden is, is ze er nog steeds. De auteur, landschapsarchitect
van beroep, stuurt erop aan om die band te versterken ten behoeve van de kwaliteit van de
stedelijke ruimte. In die redenering is voedselproductie geen slachtoffer maar ingrediënt van de
voortgang.
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Afgezien van Afrika is Cuba een goed voorbeeld van de mogelijkheden van stadslandbouw
in de context van armoede. Na de ontmanteling van de Sovjet Unie in 1989 raakte het eiland in
een zware crisis. Cuba zag de inkomsten van de suikerexport sterk teruglopen. Een verder
probleem was de afhankelijkheid in de landbouwsector van chemische hulpmiddelen. Die werden
niet langer aangevoerd vanuit de Sovjet Unie, met een tekort aan eten als gevolg. Handel met de
Verenigde Staten behoorde niet tot de mogelijkheden gezien het handelsembargo. Bij wijze van
overlevingsstrategie begonnen stadsburgers spontaan hun eigen voedsel te verbouwen. De
overheid sprong bij en stelt haar eigen land gratis beschikbaar voor het verbouwen van gewassen.
Het is een enorm succes gebleken. Volgens schattingen vindt vijftig procent van de nationale
voedselproductie in de stad plaats (Bartling 2012; Spatial Agency 2013).
Hoewel onder andere omstandigheden, heeft stadslandbouw ook in westerse steden zijn
intrede gedaan (McClintock 2010).

2.2. Populariteit in de westerse context
In ontwikkelde landen moest landbouw tijdens de industrialisatie plaatsmaken voor andere, ‘meer
stedelijke’ functies. Meer dan een eeuw later vult stadslandbouw te gaten op in het postindustriële
stadslandschap (McClintock 2013). Het tweede leven van stadslandbouw begon in Amerika en
Canada. Detroit (zie kader 2), Montreal en Toronto staan bekend om hun stadslandbouw
(American Planning Association 2013). Van daaruit verspreidde stadslandbouw zich de afgelopen
jaren, ook over Europa (Thibert 2012). Tegenwoordig worden New York en Berlijn genoemd als
koplopers (MO 2012).
Kader 2. Tijdelijk ruimtegebruik
Hoewel de opkomst van stadslandbouw in Detroit sterk verbonden is aan de voorlopig definitieve
ondergang van de stad na het verplaatsen van de auto-industrie naar lagelonenlanden, is in
Nederland een dergelijk verband niet zo duidelijk te leggen. Wel wordt stadslandbouw genoemd
in het kader van tijdelijk gebruik. Voor percelen die zich in de ‘tussentijd’ bevinden is
stadslandbouw een mogelijke tijdelijke invulling zodat ze ‘gereactiveerd’ worden en interessant
worden in de toekomst. In de ogen van stadsplanners gaat het in Nederland om een tijdelijk
vraagstuk waaraan de economische crisis ten grondslag ligt en niet de structurele achteruitgang
van de stad (Bomas 2012).
Landbouw bedrijven in de stad lijkt steeds populairder te worden. Het is een hype (Thibert 2012).
Tot op heden zijn er zeer beperkt pogingen gedaan om de omvang van stadslandbouw te
kwantificeren. Schattingen zijn er wel. In de VS zijn ze hierin het meest vergevorderd. Het is niet
gemakkelijk om het fenomeen in kaart te brengen. Dit heeft alles te maken met het ontbreken
van een harde definitie en met het feit dat veel projecten niet officieel geregistreerd staan bij de
instanties (Taylor & Lovell 2012). Om toch enig idee te geven van de populariteit van
stadslandbouw worden hier enkele feiten aangedragen. Het varieert van cijfers over gestegen
zaadverkoop bij tuincentra tot wetenschappelijke bijdragen.
Een uiting van de populariteit is de forse groei van de verkoop van groentezaad. Het Britse
dagblad The Telegraph maakte in maart 2010 vermelding van de unieke situatie dat de verkoop
van groentezaad de verkoop van bloemenzaad overtrof. Sinds het uitbreken van de economische
crisis in 2008 zag het bedrijf B&Q de verkoop stijgen. Steeds meer mensen verbouwen hun eigen
groenten. Favoriet zijn de klassiekers ui, wortels, erwten, bonen, tomaten en sla (Wallop 2010).
Een andere uiting van de trend zijn de lange wachtlijsten voor een moestuin. In 2012 wachtten in
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Engeland en Wales circa honderdduizend mensen op een tuin. De toegenomen vraag gaat gepaard
met een forse stijging van de huur. In sommige gemeenten zijn de huren zelfs verdubbeld (Grant
2012). De vraag naar moestuinen is nog nooit zo hoog geweest sinds de Tweede Wereldoorlog
(Steel 2008).
Ook in Amerika is deze trend waargenomen. In een onderzoek naar volkstuinen in 2012
werden negen duizend tuinen geregistreerd. Van deze tuinen was 39 procent tot stand gekomen
in de laatste vijf jaar. Negentig procent van de 445 organisaties achter de volkstuinen rapporteerde
een toename in de vraag naar tuinen (McClintock 2013).
Er zijn verschillende voorbeelden te vinden van kaarten met de locatie van
stadslandbouwprojecten. Een manier om de projecten in kaart te brengen, is door stadsboeren
zichzelf te laten melden. Stadsboeren worden in zo’n geval uitgenodigd om hun project op de
kaart te zetten. De resulterende kaarten kunnen digitaal en door iedereen worden geraadpleegd.
Ze dienen veelal om onderling contact tussen stadsboeren te faciliteren of om burgers aan te
zetten tot een bezoekje. De kwaliteit van de kaart hangt af van de vrijwillige deelname van
stadsboeren. Het is de vraag in hoeverre dergelijke kaarten volledig en betrouwbaar zijn (Taylor &
Lovell 2012).
Chicago heeft bijvoorbeeld een soortgelijke kaart. Hij is voortgekomen uit een initiatief
van GreenNet. Dit is een samenwerkingsverband van non-profit organisaties die zich inzetten
voor groene open ruimtes in de Chicago. De huidige kaart toont ruim zes honderd volkstuinen. In
dit geval is het een verzamelnaam voor onder andere groentetuinen, bloementuinen,
schooltuinen en stadsboerderijen (GreenNet 2013).
Ook in Nederland zijn inventarisaties van stadslandbouwprojecten doorgevoerd,
bijvoorbeeld voor Utrecht. Op de stadslandbouwkaart worden naast bestaande locaties ook
mogelijke locaties vermeld. Voor de mogelijke locaties geldt dat het land in bezit is van de
gemeente Utrecht. Zij heeft de uitbreidingslocaties aangedragen (Gemeente Utrecht 2012).
Verder is er een kaart van stadslandbouw in Duitsland. Deze is van het type dat door
vrijwillige aanmeldingen tot stand is gekomen, op initiatief van Stadtacker.net. Op de kaart is een
aantal concentraties waar te nemen. Deze bevinden zich in het Ruhrgebied, in de regio München,
Frankfurt, Hamburg en Berlijn. De hoofdstad herbergt het grootste aantal projecten (figuur 2),
met de kanttekening dat hier alleen de projecten weergegeven zijn die vrijwillig gemeld zijn. De
Prinzessinnengarten is er één van (Stadtacker 2013).
Wetenschappers dragen ook hun steentje bij. Peter de Lange (2011) heeft voor zijn masterscriptie
stadslandbouw in Amsterdam in kaart gebracht. Hij deed dit door desk research en tips van
deelnemers aan stadslandbouw. Hij kwam uit op veertig tot vijftig initiatieven. Daarnaast zijn er
37 locaties met moestuinen. De tuintjes in deze parken zijn niet in voldoende mate gewijd aan de
productie van voedsel om ze mee te nemen in zijn oorspronkelijke inventarisatie. De veertig tot
vijftig initiatieven zijn onderverdeeld in vijf typen. Dit zijn imkers, volkstuinen restauranttuinen,
schooltuinen en watertuinen (drijvende tuinen).
Voor New York hebben onderzoekers van Columbia University stadslandbouw in kaart
gebracht. Het aantal volkstuinen is geschat op duizend. De wetenschappers besteden in het
bijzonder aandacht aan vijftien tot dertig stadsboerderijen. Hieronder scharen ze stadsboerderijen
met als primair doel het verbouwen van voedsel voor derden en die door de eigenaren als
boerderij worden getypeerd. De wetenschappers geven toe dat er geen harde grens is tussen
volkstuinen en boerderijen. Bovendien is de lijst met stadsboerderijen niet definitief, maar
bedoeld als een overzicht van de staat van stadslandbouw in New York in 2011 (Ackerman 2012).
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Fig. 2. Stadslandbouwprojecten in Berlijn (Stadtacker 2013).

Ondertussen worden in de zoektocht naar meer nauwkeurigheid luchtfoto’s en
satellietbeeld aangewend door wetenschappers. Google Earth leent zich hier uitstekend voor. In
combinatie met GIS-software levert dit nieuwe mogelijkheden op om stadslandbouw in kaart te
brengen. De resulterende datasets maken het mogelijk ruimtelijke analyses uit te voeren. Een
mogelijkheid is om de spreiding van stadslandbouw naast de spreiding van welvaart te leggen.
Deze informatie kan vervolgens in worden gezet bij het opstellen van beleid. Bovendien kunnen
niet alleen bestaande projecten worden vastgelegd, maar kunnen potentiële locaties opgespoord
worden (Taylor & Lovell 2012; McClintock e.a. 2013).

2.3. Doelstellingen en effecten
Er zijn diverse redenen om aan de slag te gaan met stadslandbouw. Stadslandbouw wordt niet
zomaar bejubeld vanwege zijn multifunctionaliteit.
McClintock (2010) somt de volgende nagestreefde effecten op. Stadslandbouw moet voor
meer voedselveiligheid en koelere steden zorgen (zie kader 3); werkgelegenheid creëren; een
bestemming voor stadsafval verschaffen en het aantal voedselkilometers tussen voedselproductie
en –consumptie verminderen. Dit laatste heeft meerdere positieve implicaties. Ten eerste is er
minder brandstof nodig voor het vervoer. Ten tweede is er een grotere kans dat consument en
producent met elkaar in contact komen. Dit vergroot de betrokkenheid van consumenten bij hun
voedsel. De kleinere afstand tussen producent en consument resulteert in een kleinere ecologische
voetafdruk. Dat is een hypothetisch getal dat aangeeft “hoeveel biologisch productieve grond- en
wateroppervlakte een bepaalde bevolkingsgroep in een jaar gebruikt om zijn consumptieniveau te
handhaven en zijn afvalproductie te kunnen verwerken” (Jansma e.a. 2009, p. 65). De term is
geïntroduceerd om ons te waarschuwen dat de mondiale voetafdruk te groot is. Dat houdt in dat
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Kader 3. Koelere steden door stadslandbouw
McClintock (2010) stelt dat stadslandbouw onder andere wordt bejubeld omdat het voor
verkoeling zorgt in steden. Hij licht deze stelling niet verder toe. Waarschijnlijk doelt hij op het
vermeende positieve effect van groene ruimten in de stad op de luchttemperatuur. Bowler e.a.
(2010) hebben verschillende onderzoeken naar dit effect van stedelijk groen naast elkaar gelegd.
Ze stellen dat “’urban greening’ has been proposed as one approach to mitigate the human health
consequences of increased temperatures resulting from climate change” (p. 147). Hoewel het
bewezen lijkt dat de groene ruimten koeler zijn gedurende de dag, wordt het effect op de verdere
stedelijke ruimte betwist.
de mens meer consumeert dan de natuur ons per jaar kan bieden. Die raakt uitgeput.
Energieconsumptie is een belangrijke component van de voetafdruk. Voor Nederland beslaat ze
circa vijftig procent (WWF 2012).
McClintock (2010) gaat verder met de mogelijke bijdrage van stadslandbouw aan een
sterker gevoel van verbondenheid binnen een gemeenschap en aan de bewustwording van
milieuproblematiek en gezondheidskwesties. Verder, vloeien opbrengsten van voedselverkoop
niet weg uit de regio en worden minder chemische hulpmiddelen gebruikt dan in de industriële
landbouw. En stadslandbouw heeft niet alleen de potentie om aan de fysieke gezondheid van
mensen bij te dragen, maar ook aan de geestelijke (McClintock 2013).
Hier kan nog het een en ander aan worden toegevoegd. Stadslandbouw kan bijvoorbeeld
een bijdrage leveren aan de kwaliteit van groene ruimten in de stad en zo de leefbaarheid van
steden positief beïnvloeden. Ook kan een stad via deze weg winnen aan eigenheid. Sonnino
(2009) kaart aan dat er een tendens is voor steden om steeds meer op elkaar te gaan lijken.
Stadslandbouwprojecten kunnen dat tij helpen keren. Ze vergroten de sense of place te midden
van de anonimiteit van het stedelijke milieu.
Vanuit een andere hoek komt de suggestie dat stadslandbouw de uiting is van de wens om
het platteland binnen te halen in de stad. Er zou nog steeds een romantisch beeld van het
platteland bestaan. Voor de stad valt er veel te winnen, zoals open ruimten, vruchtbare grond en
direct contact met de aarde (Torreggiani e.a. 2011). Je proeft hierin de tegenstelling tussen de
goede natuur versus de slechte stad.
Bij het argument van meer voedselveiligheid kunnen nog enkele kanttekeningen geplaatst
worden. Het figureert hoog op het lijstje van beoogde effecten. In eerste instantie lijkt de
relevantie van dit thema in de westerse context gering. In sommige Amerikaanse steden wordt
echter melding gemaakt van onvoldoende voedselveiligheid. In de VS wordt zelfs gesproken over
‘food deserts’. De (ietwat dramatische) term staat voor wijken waar er onvoldoende aanbod is van
vers voedsel, niet van voedsel in het algemeen. Dit probleem doet zich voor in wijken met weinig
koopkracht. Een voorbeeld is Detroit, waar bewoners van sommige wijken vijftien minuten met
de auto moeten rijden eer ze een supermarkt bereiken. In zo’n wijk is een stadsboerderij
(genaamd D-Town) opgericht met het nadrukkelijke doel om gezond voedsel dichterbij de
burgers te brengen (Visser & Schreuders 2013). Zelfs wereldstad New York ontkomt er niet aan.
Onder andere in de South Bronx zijn food deserts. Door de beschikbaarheid van vers voedsel te
vergroten hopen stadsbestuurders obesitas terug te dringen (Bornstein 2012).
Alhoewel stadslandbouw gepaard zou gaan met een grotere voedselveiligheid, zou je ook het
tegenovergestelde kunnen beweren. De term ‘veiligheid’ verwijst dan niet naar de grotere
beschikbaarheid van vers voedsel, maar naar de kwaliteit van het verse voedsel. De veiligheid kan
ten eerste in het geding zijn door vervuiling van de grond en de lucht in de stad. Soms komt dat
door het vorige gebruik van het perceel, soms zijn uitlaatgassen van motorvoertuigen de
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schuldigen. Die vervuiling vindt ook zijn weg naar de gewassen. Stadsecoloog Vincent Kuypers,
verbonden aan onderzoeksinstituut Alterra waarschuwt daarom voor overdreven verwachtingen
van voedselproductie in de stad. Hoeveel vervuiling uiteindelijk belandt in de krop sla of wortel is
onderwerp van discussie (Binnenlands Bestuur 2012). McClintock (2012) onderzocht de
vervuiling van de grond met lood in Oakland, California. Hij concludeert dat de loodwaarden
bijna overal onder de grens blijven van wat wettelijk is toegestaan. De meest vervuilde delen van
de stad zijn de oudste delen en die met een industrieel verleden. In Oakland komt dat overeen
met de wijken waar een concentratie van arme Afro-Amerikanen woont. Vaak zijn dat ook de
food deserts. McClintocks (2012) advies is om op elke potentiële locatie voor stadslandbouw uit
voorzorg bodemonderzoek te verrichten.
Ten tweede, schuilt er een gezondheidsrisico in het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Niet elke stadsboer is een biologische teler. Uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen, in
opdracht van de Vlaamse regering, bleek dat veel stadsboeren leken zijn op het gebied van
bestrijdingsmiddelen. Ze zouden slordig omspringen met de middelen en zich niet bewust zijn
van de risico’s. Daarbij gaan consumenten er te makkelijk vanuit dat groenten van de stadsboer –
die ze kennen – veiliger is dan wat in de winkel ligt. Uiteraard is er regelgeving op dit gebied,
maar die is “te zeer op de leest van de professionele landbouw geschoeid” (Crabbé e.a. 2012, p. 23).
Op dat gebied valt winst behalen. Bovengenoemde kwesties verlangen een kritische houding ten
opzichte van stadslandbouw. Het mag geen synoniem voor ‘goed’ worden. Volgens Thibert (2012)
gebeurt dat in de praktijk inderdaad: “UA is often treated as a normative ‘good’” (p. 351).
Wanneer stadslandbouw vanuit het perspectief van beoefenaars wordt bekeken, dienen zich nog
enkele motieven aan. Thibert (2012) interviewde deelnemers aan stadslandbouw in Detroit,
Toronto en Montreal en stelde ‘a view from the ground’ op. Wat meteen opvalt, is dat
voedselveiligheid niet hoog scoort. Hoger op het lijstje staat stadslandbouw als een prettige
manier om vrije tijd door te brengen en het extra inkomen dat stadslandbouw verschaft. Ook een
bijdrage leveren aan de gemeenschap en het groener maken van de wijk worden genoemd. Een
andere gewaardeerde uitkomst van stadslandbouw is dat men wijzer wordt over eten en de
manier waarop het geproduceerd wordt. Burgers waarderen de mogelijkheid om invloed uit te
oefenen op het systeem van voedselproductie. De term ‘food sovereignty’ is hiervoor in het leven
geroepen. Een laatste element in Thiberts (2012) kijk van onderop is stadslandbouw als middel
voor burgers om de stad terug te krijgen. De stad zou weer wat meer van de burger worden als
hij/zij participeert in het vormgeven van de openbare ruimte. Dat geeft tegenwicht aan de macht
van de overheid en commerciële partijen over de omgeving. Stadslandbouw emancipeert.
‘Empowerment’ noemen Visser & Schreuder (2013) dat.
In het Nederlandse tijdschrift Bodem is onlangs een artikel gepubliceerd over “het veelkleurige
palet van de stadslandbouw” in Nederland (Otte e.a. 2013, p. 26). Het artikel bericht over de
uitkomsten van een enquête onder gemeenteambtenaren, onderzoekers, milieudeskundigen,
GGD’ers en (mogelijke) initiatiefnemers van groen projecten in de stad. Ze werden onder andere
gevraagd naar de beleidsdoelstellingen die zij met stadslandbouw verbinden. Van de zestien
beleidsdoelstellingen hadden de volgende de hoogste score:
- Vergroening van de stad door de verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving
- Educatie over natuur-milieu en omgevingsbewustzijn zoals de herkomst van voedsel
- Stimulering van burgerinitiatieven en actief burgerschap
- Stimulering van gezondere leef- en eetgewoontes
- Bevordering van integratie en sociale cohesie
- Verbinding van de consument met de producent van zijn voedsel
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Deze doelstellingen overlappen met de wetenschappelijke literatuur. De gekozen bewoording is
hier en daar anders. Het enige wat opvalt, is de term ‘integratie’. Het is niet verrassend dat de
term voorkomt in een lijst met beleidsdoelstellingen. Het woord wordt regelmatig door politici in
de mond genomen.

2.4. Het radicale karakter van stadslandbouw
In de vorige paragraaf zijn de positieve bijdragen van stadslandbouw (inclusief enkele
kanttekeningen) opgesomd. Dat zijn motieven om aan stadslandbouw deel te nemen. Maar achter
stadslandbouwprojecten gaan nog meer motieven schuil. Die hebben weinig te maken met
positieve effecten van stadslandbouw, maar juist met negatieve effecten van de dominante
voedselproductie. Stadslandbouw wordt dan bedreven omdat het een tegengif kan werken. Waar
tegen, is onderwerp van deze paragraaf.
Voor sommigen schuilt daarin het radicale karakter van stadslandbouw. ‘Radicaal’ heeft
volgens Van Dale (2013) twee betekenissen. Als bijvoeglijke naamwoord of bijwoord betekent
radicaal ‘geheel en al; totaal’. Als zelfstandig naamwoord wordt met radicaal ‘iemand die
verregaande hervormingen wil’ bedoeld. Met die laatste betekenis van radicaal wordt
stadslandbouw geassocieerd door bepaalde groepen. Zij zien stadslandbouw als meer dan een
pragmatische oplossing voor defecten in onze huidige voedselproductie. Ze zien het als onderdeel
van een maatschappijverandering. Deze opvatting beperkt zich tot stadslandbouw in de
ontwikkelde wereld (Jarosz 2007).
De wens voor maatschappijverandering komt voort uit onvrede over twee zaken. De
eerste is de manier waarop onze voedselproductie voor het overgrote deel georganiseerd is. De
tweede is de manier waarop de ruimte in de stad bestuurd wordt. In beide gevallen biedt
stadslandbouw een alternatieve aanpak.
Een punt van kritiek op het huidige systeem van voedselproductie is dat het de natuur uitput. Het
is niet duurzaam in ecologisch opzicht. De onrust over het versnelde broeikaseffect hebben deze
zorgen versterkt. De grotere vraag naar biologische producten en producten uit de eigen regio is
ook een uiting hiervan (Bartling 2012). De schadelijke effecten op het milieu zijn het gevolg van
de industrialisering van de landbouw. De productie wordt alsmaar intensiever en grootschaliger.
Het heeft weinig meer te maken met de natuurlijke groei van gewassen. Kunstmest en chemische
hulpmiddelen zijn nodig om de oogst veilig te stellen. Ook verbruikt industriële landbouw grote
hoeveelheden water. Vervuiling en verdroging zijn slechts twee van de vele kwalijke gevolgen
(Sonnino 2009).
Een ander punt van kritiek op het huidige voedselsysteem heeft te maken met macht
(Atkinson 2013). De industrialisering van de voedselproductie gaat gepaard met globaliserende
tendensen. Niet zelden beheren grote bedrijven gehele voedselketens. De macht concentreert
zich veel sterker dan vroeger in de handen van een paar grote partijen (Bartling 2012). Inspraak is
voor burgers onmogelijk. De verantwoordelijke voor het product staat op grote afstand van de
consument. Ons voedsel wordt met onzichtbare handen op ons bord gelegd. De onzichtbaarheid
van onze voedselproductie staat centraal in Carolyn Steels (2008) betoog over de relatie tussen
steden en voedsel. Dit resulteert bijvoorbeeld in voedselschandalen. Een recent voorbeeld is het
gebruik van paardenvlees in producten die volgens het etiket rundvlees bevatten. Helaas voor de
consument is dit waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg (ANP 2013). Het is tekenend voor
zowel de onwetendheid als de machteloosheid van consumenten.
In een poging consumenten bewuster te maken van wat ze eten schreef journalist Michael
Pollan meerdere boeken over de herkomst van ons eten. Ook stelde hij een lijst op met

18

voedselregels om ons te helpen goed te eten. Hij begint met “eat food” om vervolgens te bekennen
dat dit geen makkelijke opgave is nu veel producten “processed foods” (bewerkte
voedingsmiddelen) zijn (Pollan 2009). Het pure is er vanaf. Steel (2013) stelt dat sinds de intrede
van de trein “food had to be de-natured because it had to travel such a long way”. Voorop staat de
logica van goedkoop voedsel (McClintock 2010). De kleine boer, daarentegen, staat voor “puur,
eerlijk, idyllisch” (Veelen 2012).
Je leest hierin een verwijt terug dat alle macht in handen is van de markt. Er zit een vleugje
marxisme in. De reeds meerdere malen geciteerde auteur Nathan McClintock begeeft zich op het
pad van de marxistisch geografie. Op zijn website staat vermeld dat hij ‘action research’ bedrijft
(UrbanFood.org 2013). Zijn marxistische inslag blijkt bijvoorbeeld uit zijn uitspraak dat “UA
produces new commons, by returning – at least partially – the means of production to urban
populations” (McClintock 2010, p. 200).
De macht van de markt en de logica van het geld is ook terug te zien in het grondbezit in
steden. Burgers hebben nauwelijks invloed op hun omgeving. Het is ofwel de gemeente die
bepaalt of de partij met het meeste geld (Thibert 2012). Woon-, winkel- en kantoorruimte
worden gerealiseerd ten kosten van andere vormen van ruimtegebruik (Bartling 2012).
Stadslandbouw zwengelt ideeën over een nieuwe manier van ruimtelijke politiek aan. Over New
York wordt gezegd dat “urban agriculture will almost certainly increase in prominence as a
manifestation of a new, emerging politics of space” (Ackermann 2012, p. 7).
Bovendien is langzaamaan een sociale norm ontstaan van wat wel en niet passend is in de
stad. Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw is de nadruk verschoven van productie naar
consumptie. Zo ontstond in de maatschappij een opvatting van steden als consumptiecentra.
Landbouw hoorde er niet langer thuis. Bartling (2012) verklaart hiermee de weerstand tegen het
houden van kippen in Noord-Amerikaanse steden. Sonnino (2009) stelt dat groentetuinen in
Spanje en Groot-Brittanie werden gezien als “urban wastelands that did not fit with the ideal
image and layout of the ‘modern’ city” (p. 427). In het algemeen kunnen bestuurders en planners
vaak beter uit de voeten met ‘rood’ (bouwen) dan met ‘groen’. Groen is een kostenpost, rood
levert geld op. Daarom is er een druk om te kiezen voor rood. Groen komt op de tweede plaats
(Kempenaar e.a. 2009). Die neiging speelt planners parten in tijden van crisis en/of
bevolkingskrimp.
Tegenwoordig is het op sommige plekken doorgeslagen naar de andere kant. In
Vancouver zou sprake zijn van ‘ecological gentrification’: moestuinen worden strategisch ingezet
door vastgoedmensen om hun bezit in waarde te doen stijgen (McClintock 2013). Dit lijkt in
tegenspraak met de karakterisering van stadslandbouw als radicaal. Echter, wat niet vergeten mag
worden is dat burgers andere motieven hebben voor stadslandbouw dan vastgoedmensen.
Een andere aanwijzing voor de positionering van stadslandbouw als tegenpool van het huidige
systeem is dat stadslandbouw onder de noemer ‘Alternative Food Network’ (AFN) wordt
geplaatst. Speciale aandacht gaat uit naar het woord ‘alternatief’. Alternatieve voedselnetwerken
“represent efforts to respatialize and resocialize food production, distribution and consumption in
North America, Europe and Australia” (Jarosz 2007, p. 231). In deze omschrijving komt het
hierboven genoemde idee terug dat voedselproductie meer in de nabijheid van consumenten
(“respatialize”) en door consumenten zelf (“resocialize”) moet geschieden. Alternatieve
voedselnetwerken en stadslandbouw lijken allebei van het motto: terugwinnen wat ons is
afgepakt en waar wij recht op hebben (McClintock 2010).
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Door enkele wetenschappers wordt het radicale karakter van stadslandbouw in twijfel getrokken
(McClintock 2013). Zij stellen de vraag in hoeverre stadslandbouw “counter (or do not) large scale
industrial agriculture and the conventional system of commodified food provisioning” (Jarosz
2007, p. 231). Ze suggereren dat stadslandbouw weliswaar als tegenstroming neergezet kan
worden, maar dat het in de praktijk gewoon meedraait in het dominante systeem. De opmerking
dat stadslandbouw een rol speelt in gentrification is olie op het vuur van deze denkers.
Ook voor AFN’s geldt dat nu de nieuwigheid ervan af is enige nuance op zijn plek is. Het
is te kort door de bocht om te stellen dat lokale voedselsystemen alles is wat de geglobaliseerde
variant niet is en andersom. Jarosz (2008, p. 233) komt tot de slotsom dat “academic research, as
well as popular accounts, continues to emphasize the distinctions between the two systems
characterizing local food systems as oppositional responses to global systems or as alternatives”.
Alternatieve voedselnetwerken, inclusief stadslandbouw, putten voor hun bestaansrecht uit de
tegenstellingen vis-à-vis het conventionele voedselsysteem. Zo onderscheiden ze zich van de rest.

2.5. Bottom-up versus top-down
In de voorgaande paragrafen zijn verscheidene kenmerken van stadslandbouw aan de orde
gekomen. Een volgende manier om stadslandbouw te karakteriseren is aan de hand van de
distinctie bottom-up versus top-down. Ofwel, komt het initiatief van burgers of van de overheid?
Uit de literatuur blijkt dat stadslandbouw begon als een beweging van onderop. Sterker nog, dat
had niet anders gekund. Zoals al eerder gebleken, zijn landbouw en steden in het dominante
beeld niet met elkaar te verenigen. Verstedelijking leidde ertoe dat landbouw uit de stad werd
verbannen. Andere vormen van grondgebruik kregen de voorkeur (Thibert 2012).
Voor de VS geldt dat “the UA movement (…) did not appear as result of planning; rather,
it emerged as a social and environmental movement in spite of planning” (Thibert 2012, p. 352).
Toch is er de afgelopen jaren steeds meer interesse voor stadslandbouw bij bestuurders. Ze zien in
“dat voedsel een verbindend element kan zijn in een stedelijke samenleving” (Otte e.a. 2013, p.
26). Het is Steels (2008) hoofdboodschap dat “food shapes our lives” en dat dit besef essentieel is
willen we duurzamere steden creëren. Langzaamaan komt de overheid in actie. Enerzijds komt
dit voor stadslandbouwers als geroepen. Zij begeven zich nog altijd in een beleidsvacuüm.
Pioniers moeten zich een weg banen door het oerwoud van gemeentelijke regelingen. Het kost
veel tijd en energie (Hagenbeek 2013). Daar valt nog veel winst te behalen.
Anderzijds schuilt er ook een gevaar in overheidsbemoeienis. Thibert (2012) waarschuwt
dat wet- en regelgeving aangepast moet worden aan de manier waarop stadslandbouw reeds
wordt bedreven en niet geformuleerd moet worden naar de ideeën van beleidsmakers over hoe
het ‘hoort’. Anders gezegd: de overheid moet diegene die hier al tijden mee aan de slag zijn niet in
de weg gaan zitten. Discrepantie tussen praktijk en beleid ligt op de loer. Mansfield en Mendes
(2012) concluderen dat gemeentelijke voedselvisies inderdaad inhaken op bestaande pogingen om
stedelijke voedselsystemen te verbeteren.
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn verschillende knelpunten bij het opstellen
van beleid voor stadslandbouw. Kort door de bocht komt het neer op een “gebrek aan middelen,
beperkte capaciteit en onvoldoende kennis” (Otte e.a. 2013, p. 27). Maar er valt meer over te
zeggen. Thibert (2012) somt een aantal punten op. Ten eerste is stadslandbouw niet in te passen in
de bestaande categorieën van grondgebruik. Denk bijvoorbeeld aan het onderscheid tussen de
bestemming van grond voor woonruimte of commerciële doeleinden. In die categorieën is (nog)
geen plek voor stadslandbouw.
Ten tweede roept de multifunctionaliteit van stadslandbouw de vraag op onder welke
regelgeving het moet worden ondergebracht. Het is trans-disciplinair van aard (Thibert 2012).
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Het kan worden ingebed bij verschillende maatschappelijke opgave zoals duurzaamheid,
buurtcohesie of gezondheid. Weer een andere mogelijkheid is de benadering van stadslandbouw
als economische activiteit. Dat roept weer vragen op van een andere orde, zoals in hoeverre
landbouw in de stad rendabel kan zijn (Otte e.a. 2013).
Ten slotte, bevindt zich middenin het spectrum bottom-up versus top-down een andere groep:
het maatschappelijk middenveld. In Nederland is Eetbaar Rotterdam hiervan een voorbeeld. Het
begon als een onafhankelijke expertisegroep. Jan Willem van der Schans, als onderzoeker
verbonden aan het LEI en Wageningen UR, en architect Paul de Graaf zijn twee van de
initiatiefnemers. Het doel van Eetbaar Rotterdam was het verzamelen van kennis over de
mogelijkheden van stadslandbouw in Rotterdam. Daar komt bij het agenderen van het
onderwerp. Dat is volgens De Graaf (2013) wel haast te goed gelukt. Hij zegt er zelf over dat “het
nu bijna té serieus genomen wordt op sommige plekken”. Ondertussen is Eetbaar Rotterdam een
vereniging die in stand wordt gehouden door een financiële bijdrage vanuit de leden.
Naarmate de overheid zich meer met stadslandbouw gaat bemoeien, zou dit ten koste kunnen
gaan van het radicale karakter. Stel dat dit het geval is, is een tweede vraag of dit stadslandbouw
ten goede komt of stadslandbouw hierdoor aan kracht verliest. Dat laatste zou voor de overheid
een reden moeten zijn om pas op de plaats te maken. Hoogstens een faciliterende rol zou dan
gepast zijn, initiëren daarentegen niet. Otte e.a. (2013) stelt vast dat het vraagstuk van ‘faciliteren
of zelfs initiëren’ actueel is voor Nederlandse beleidsmedewerkers. Een overtuigend antwoord is
er nog niet. Op basis van bestaande voorbeelden van stadslandbouw proberen onderzoekers een
advies te formuleren.

2.6. Schematische weergave
De kernpunten uit dit hoofdstuk zijn schematisch weergegeven in figuur 3 (zie volgende pagina).
Stadslandbouw (rechts) is in dit schema afgezet tegen de dominante vorm van voedselproductie
en de gangbare manier waarop de ruimtelijke inrichting wordt bepaald (links). Er is dus een
onderscheid gemaakt naar productie en ruimtelijke ordening. Stadslandbouw wordt in beide
contexten voorgedragen als een beter alternatief voor de gebruikelijke gang van zaken. In zowel
het linker als rechter gedeelte vind je een lijst met effecten, zoals die te vinden zijn in de
literatuur. Voor de dominante beweging zijn dit negatieve effecten; voor de alternatieve beweging
positieve effecten. De motieven om stadslandbouw te bedrijven zijn gerelateerd aan deze effecten.
Om die reden zijn ze opgenomen in het schema. Je zou ook kunnen spreken van ‘doelstellingen’
van stadslandbouw. Dit impliceert echter dat effecten bewust worden nagestreefd, terwijl
projecten vaak ook positieve neveneffecten hebben. In de literatuur worden ze onder de positieve
effecten geschaard, hoewel stadsboeren er zelf niet mee op te proppen komen wanneer ze
gevraagd worden waarom ze landbouw bedrijven in de stad. Dit bleek eerder al uit Thiberts
(2012) ‘view from the ground’ (paragraaf 2.3.).
De stippellijn staat voor de suggestie dat het alternatieve aspect van stadslandbouw
afneemt naarmate de overheid zich meer inmengt. Stadslandbouw ‘verambtelijkt’ dan en wordt
saaier.
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Fig. 3. Schematische weergave van wetenschappelijke inzichten over stadslandbouw
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6.

Beeldvorming & communicatie

Stadslandbouw wordt bedreven vanuit verschillende motieven. Dat geldt al helemaal nu niet
meer alleen burgers zich met stadslandbouw bezig houden, maar ook overheden en ondernemers
interesse tonen. Allemaal zien ze kansen, maar op welk vlak die kansen zich bevinden varieert
per actor. Zoveel is duidelijk geworden uit de literatuur verkenning. Ook is gebleken dat
stadslandbouw geen eenduidig concept is, maar een veelzijdig fenomeen (McClintock 2010).
Beschrijvingen van stadslandbouw verschillen afhankelijk van wie de beschrijving geeft. Elke
beschrijving levert een beeld op van stadslandbouw. Het is belangrijk om deze beelden onder de
loep te nemen, want ze “beïnvloeden de kennis, houding en het (ruimtelijk) gedrag van degene
die ermee in aanraking komen” (Van Gorp e.a. 2005). Mensen handelen op basis van de beelden
die zij hanteren (Boeije 2005). Beelden over stadslandbouw spelen waarschijnlijk ook een rol in de
beslissing van Gemeente Berlijn over het perceel waarop de Prinzessinnengarten zich tot noch toe
bevindt. Vanuit deze wetenschap is in deze studie gekozen om het onderwerp stadslandbouw te
benaderen vanuit het oogpunt van beeldvorming. In dit hoofdstuk wordt het concept
beeldvorming toegelicht.

3.1. Beeldvorming
Beeldvorming is een moeilijk te vatten begrip. Van Dale (2013a) geeft als omschrijving “de
geleidelijk ontstaande opvatting over iets”. De opvatting of het beeld dat zich vormt, ‘image’ in de
Engelse vertaling, is het studieobject van de psychologie. Forrester (2000, p. 3) beschrijft image als
“A mental representation of something (e.g. a visible object), not by direct perception but by
memory or imagination; a mental picture or impression; and; a concept or representation created
in the mind of the public of a particular person, institution or product – public-image.”
Beelden zijn mentale voorstellingen van iets. Ze zijn veel meer dan simpelweg weerspiegelingen
van de werkelijkheid (Nelson 2005). Beeldvorming kan dus niet worden verwisseld met het
woord ‘perceptie’. Wanneer mensen de externe wereld in zich opnemen, resulteert dit in beelden.
Dat gaat continu door. De externe wereld dringt zich voortdurend aan ons op. Heb je het over
beelden, dan heb je het over de manier waarop iemand zijn omgeving begrijpt. Dit is
persoonsafhankelijk (Forrester 2000).
Binnen de geografie als wetenschappelijke discipline is veel onderzoek gedaan naar beeldvorming
in het kader van toerisme. Het gaat om ‘place promotion’. Dit is ”the deliberate use of publicity
and marketing for the purpose of communicating selective and specific images of a place to target
audience with the intention of influencing attitudes” (Nelson 2005, p. 131).
Het onderzoek over toeristische beeldvorming levert inzichten op over de beeldvorming
van de Prinzessinnengarten. Een kanttekening is dat bij de Prinzessinnengarten het
winstoogmerk, anders dan in de toerismebranche, ontbreekt.
De volgende inzichten zijn voor dit onderzoek relevant. Ten eerste ontstaan beelden op
basis van impressies van een fenomeen. Die impressies worden ofwel opgedaan door direct
contact met het fenomeen of door het in aanraking komen met representaties van het fenomeen.
Een voorbeeld is de koningin in het echt ontmoeten of haar biografie lezen.
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Ten tweede is het belangrijk onderscheid te maken tussen geprojecteerde en
geconsumeerde beelden. Geprojecteerde beelden worden bewust gecreëerd om een bepaalde
inhoud over te brengen. Een geconsumeerd beeld is datgene wat een ontvanger in zich opneemt.
Het derde punt betreft de selectiviteit van geconsumeerde beelden. De beelden die zich in
ons hoofd ontwikkelen zijn het resultaat van een selectie uit een overvloed aan informatie. Wij
kunnen niet alle informatie die tot ons komt opnemen (Govers e.a. 2007). Hoe die selectie eruit
ziet, is voor iedereen anders. Ontvangers zijn verre van passief. Emeritus hoogleraar
Communicatie Strategieën Van Woerkom (2011, p. 8) zegt hierover in zijn afscheidsrede:
“mensen ontvangen niets, maar construeren aan de hand van waargenomen boodschappen
bepaalde betekenissen, die dus voor een groot deel ‘eigen werk’ zijn.” Betekenisgeving is
verbonden aan persoonlijkheid en met alles wat een persoon tot dusverre heeft meegemaakt. Een
backpacker die net terug is uit China, verwerkt informatie over verstedelijking in China anders
dan iemand die er nog nooit geweest is.

3.2. De productie van beelden
Aan de productiekant, dus waar het geprojecteerde beelden betreft, zijn verschillende
producenten te onderscheiden. Als belangrijke producenten van geografische kennis noemt
Harvey (2006) de toerismebranche, overheden, supranationale instituties, NGO’s, de media- en
entertainmentbranche en het onderwijs. Harvey’s (2006) lijst met ‘sites for the production of
Geographical Knowledges’ is nog langer. Met de opsomming wil hij aan geven dat geografische
kennis wijdverbreid is. De productie is immers niet beperkt tot mensen met een achtergrond in de
geografie. Ook wil Harvey (2006) laten zien dat de motivatie voor de kennisproductie en –
communicatie verschilt per producent. Om de geboden informatie op waarde te kunnen schatten,
is het essentieel om de doelstellingen van de producent te kennen. Zo heeft de toerismebranche
als doelstelling om zoveel mogelijk reizen te verkopen en wordt bij de communicatie over
vakantiebestemmingen doorgaans alles wat te maken heeft met gevaar, armoede, milieuvervuiling
en onderdrukking weg gelaten. Er wordt een selectie gemaakt van wenselijke informatie. Dit
resulteert in een specifieke ‘geographical knowledge’. Het is een proces dat zich ook voordoet in
de non-commerciële sector. In het onderwijs worden vergelijkbare afwegingen gemaakt. Met dit
in het achterhoofd onderzocht een student geo-communicatie de representatie van
ontwikkelingslanden in Nederlandse aardrijkskunde boeken (Kwant 2010). Hoewel de teksten
sinds de jaren tachtig minder generaliserend zijn geworden, is tot op heden een zekere
paternalistische toon te bespeuren.
Ook overheden komen voor in de lijst van geografische kennisproducenten. De laatste
jaren is veel onderzoek verricht naar city- en regiomarketing door regionale overheden. Onder
druk van neoliberale tendensen zijn overheden zich meer en meer als bedrijven gaan gedragen.
Gemeenten en regio’s proberen bedrijven en vermogende inwoners aan zich te binden (Harvey
1989). Ze betreden het domein van marketing, voorheen het speelveld van de commerciële sector.
De communicatie van een positieve identiteit is een van de middelen in de concurrentiestrijd om
“outside resources” (Terlouw & Denkers 2011, p. 579). Positieve kenmerken van de regio worden
in een boodschap aan de buitenwereld verwerkt. Opnieuw een voorbeeld van een specifieke
geographical knowledge.
Harvey (2006) gebruikt opzettelijk het meervoud ‘geographical knowledges’ om aan te
geven dat er meerdere varianten van geografische informatie zijn, zelfs wanneer het hetzelfde
gebied of ruimtelijke vraagstuk betreft. De versies variëren met de instantie die de kennis
hanteert. Samenvattend wordt geografische kennis met een bepaald doel geproduceerd en
verschilt het doel per producent. Het resulteert in selectieve beelden.
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Hieraan gerelateerd is het concept ‘framing’. Een veelgebruikte definitie van framing is die van
Entman (1993, p. 52):
“framing is the selection of some aspects of perceived reality and make them more salient in a
communication context, in such a way as to promote a particular problem definition, causal
interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation”.
Het gaat dus opnieuw om selectieve beelden. In het geval van framing heeft de selectie bovendien
een achterliggend doel. Er wordt getracht een bepaalde versie/uitleg van de werkelijkheid te
promoten.
Zoals Buijs e.a. (2013) concluderen in een artikel over frames over het Nederlandse
natuurbeleid, gaat het niet om het waarheidsgehalte van de verhalen (de frames), maar om de
geloofwaardigheid en overtuigingskracht die ervan uit gaan. Een frame wordt eerder aangenomen
als het raakt aan onderwerpen die mensen op dat moment aanspreken. Een hypothetisch
voorbeeld is dat het ‘betrouwbare stadslandbouw’-frame aan overtuigingskracht wint door
recente voedselschandalen. Wetenschappers zoeken verklaringen voor de dominantie van een
frame in de maatschappelijke context.
Veel onderzoek is verricht naar de frames die de media hanteren. Dit onderzoek berust
meestal op de aanname dat media frames bepalen hoe mensen een kwestie interpreteren en hun
attitude vis-a-vis de kwestie beïnvloeden. Voor deze studie is gekeken naar een onderzoek naar
media frames over biobrandstoffen en hoe deze zich verhouden tot de publieke opinie (Delshad &
Raymond 2013). Voorbeelden van frames in dit onderzoek zijn “national security” (over
biobrandstof als alternatief voor brandstof uit het buitenland) en “food versus fuel” (over de
concurrentie van energiegewassen met eetbare gewassen). Deze frames zijn vaak meer in het
voordeel van de ene partij dan de andere. Grote maisproducenten hebben bijvoorbeeld liever dat
de media de noodzaak van biobrandstoffen belichten dan dat ze als boosdoeners worden weggezet
in het “food versus fuel”-frame. Daarbij komt dat in het verleden het succes van alternatieve
energiebronnen in de VS bepaald is door de mate van overheidssteun. De overheidssteun houdt
weer verband met de publieke opinie. Beelden doen er toe. Al met al, biedt de literatuur over
framing een interessant terminologie om het thema stadslandbouw mee te benaderen.
Met de inzichten uit het beeldvormingsonderzoek in het achterhoofd, is het interessant de
presentatie van de Prinzessinnengarten door Nomadisch Grün tegen het licht te houden en uit te
pluizen hoe het geprojecteerde beeld is opgebouwd. De website is het voornaamste
communicatiemiddel van de Prinzessinnengarten. Dit is een vorm van massacommunicatie.

3.3. Massacommunicatie
Massacommunicatie is het aanbieden van informatie of andersoortige inhoud (denk aan
amusement) aan een onbekend publiek. Een krantenbericht, een uitzending op televisie en een
radiobericht behoren hiertoe. De communicatie wordt als het ware gedragen door een medium.
Een medium is dus het doorgeefluik van een boodschap, ook wel ‘kanaal’ genoemd. In het geval
van massacommunicatie, gaat het in tegenstelling tot ‘gewone’ communicatie om een medium dat
op de een of andere manier versterkt wordt door een technologisch snufje. Versterken betekent in
deze zin het bereiken van een groter publiek, over een grotere afstand en in minder tijd (Forrester
2000).
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Het proces van communicatie is weergegeven in figuur 4. Dit is het klassieke
communicatiemodel, dat kernachtig laat zien hoe het proces verloopt. Het gaat op voor
communicatie in het algemeen, dus ook voor de subcategorie massacommunicatie. Het effect van
communicatie varieert van anders gaan denken over een kwestie tot gedragsverandering tot een
emotionele reactie. Via feedback neemt de zender kennis van het effect (Van Woerkum 2011). In
sommige gevallen wordt ‘ruis’ aan dit schema toegevoegd. Ruis is een oorzaak voor het niet
overkomen van de boodschap. Dat kan zowel een slechte telefoonverbinding zijn als een
verkeerde interpretatie door de ontvanger. In het eerste voorbeeld bereikt de boodschap de
bestemde persoon niet door externe omstandigheden; in het tweede geval gaat het om wat er
gebeurt in het hoofd van de ontvanger (Koopmans 2001).

Fig. 4. Het klassieke communicatiemodel (Van Woerkum 2011, p. 8).

De communicatie over de Prinzessinnengarten verloopt via de website. Websites staan bekend als
een handig medium om verschillende doelgroepen aan te spreken, omdat er allerlei opties zijn om
informatie te structureren en ordenen. Bij het ontwerp hoeft men zich in mindere mate toe te
spitsen op een boodschap, functie of doelgroep. Daarnaast is de toegang tot een website
laagdrempelig. Ze zijn gratis (Terlouw & Denkers 2011). Een zwak punt van websites is dat er
geen garantie is dat ze bekeken worden. Steeds meer bedrijven en organisaties maken daarom ook
gebruik van social media, zoals Facebook en Twitter. Die staan bekend om het grote aantal
mensen dat ze bereiken, mede omdat klanten de communicatieboodschap verder verspreiden
onder andere klanten. ‘Consumer-to-consumer’ communicatie heet dat (Mangold & Faulds 2009).
Naar verwachting wordt de invloed van internet op beeldvorming steeds uitgesprokener,
aangezien media en ICT steeds meer met elkaar verweven raken (Govers e.a. 2007).

26

4. Methodologie
Na de behandeling van de beide centrale begrippen in dit onderzoek, stadslandbouw en
beeldvorming, wordt in dit hoofdstuk beschreven op welke wijze in deze studie een poging wordt
gedaan om tot nieuwe inzichten te komen.

4.1. Onderzoeksvragen
In dit onderzoek naar stadslandbouw is gekozen voor de volgende probleemstelling:

Welk beeld schetst Nomadisch Grün van stadslandbouw in de communicatie over de
Prinzessinnengarten naar het grote publiek?
De bijbehorende deelvragen luiden als volgt:
1. Welke aspecten van stadslandbouw in de westerse wereld worden genoemd in de
wetenschappelijke literatuur?
2. Hoe werkt beeldvorming?
3. Welke effecten van stadslandbouw worden op de website van de Prinzessinnengarten
genoemd en welk beeld van stadslandbouw ontstaat daaruit?
4. In hoeverre wordt stadslandbouw op de website van de Prinzessinnengarten als een
radicaal project gepresenteerd?
5. Hoe positioneert Nomadisch Grün de Prinzessinnengarten in de maatschappelijke
discussie over de Liegenschaftspolitik?

4.2. Het onderzoeksgebied: de Prinzessinnengarten
In dit onderzoek staat de casus van de Prinzessinnengarten centraal. In deze paragraaf wordt de
tuin beschreven aan de hand van kenmerken zoals de ligging en grootte. In de daarop volgende
paragraaf wordt de keuze voor deze casus nader toegelicht en beargumenteerd waarom case study
onderzoek een relevante benadering is.

Fig. 5. Bord naast entree van de Prinzessinnengarten. Bron: eigen foto.
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4.2.1. Beschrijving van de Prinzessinnengarten
De tuin ligt in Berlijn, om precies te zijn in de wijk Kreuzberg aan de kruising van de
Prinzenstraβe en de Oranienstraβe, naast de Moritzplatz (zie figuur 6). De tuin is in 2009 gesticht
en is eigendom van gemeinnützigen GmbH Nomadisch Grün. ‘Gemeinnützig’ vertaalt in het
Nederlands naar ‘zonder winstoogmerk’ of ‘ten behoeve van het algemeen nut’ (Van Dale 2013).
‘GmbH’ is de Duitse term voor besloten vennootschap. ‘Nomadisch Grün’ slaat op het mobiele
karakter van de tuin. Alle gewassen zijn in bakken of zakken geplant in plaats van direct in de
ondergrond. Zodoende kunnen ze verplaatst worden. De oprichters zijn twee mannen zonder
achtergrond in de landbouw. Robert Shaw is documentairemaker van beroep, Marco Clausen
fotograaf (Godoy 2011).
De tuin beslaat zesduizend vierkante meter. Tot de zomer van 2009 was het een
braakliggend terrein, al zestig jaar lang. Het is eigendom van de gemeente. Nomadisch Grün huurt
de grond. Er wordt telkens een vergunning voor een jaar afgegeven. In de tuin worden groenten
en kruiden verbouwd. De oogst wordt ofwel verkocht of gebruikt in café/restaurant, geopend in
2010 op hetzelfde terrein. De opbrengsten vloeien terug naar de tuin. Verder draait de tuin op
vrijwilligerswerk. Ook er is een mogelijkheid om een perk van één bij één meter voor een jaar (of
langer) te adopteren met een financiële bijdrage (Nomadische Grün 2013a). De tuin is gratis te
bezoeken. Er staat wel een hek om de tuin (zie figuur 5).
De oogst wordt ofwel verkocht of gebruikt in café/restaurant, geopend in 2010 op
hetzelfde terrein. De opbrengsten vloeien terug naar de tuin. Verder draait de tuin op
vrijwilligerswerk. Ook er is een mogelijkheid om een perk van één bij één meter voor een jaar (of
langer) te adopteren met een financiële bijdrage (Nomadische Grün 2013a).

Fig. 6. Ligging van de Prinzessinnengarten (Prinzesinnengarten 2013b).

Nomadisch Grün streeft verschillende doelen na. Deze zijn te vinden onder ‘Impressum’ op de
website van de Prinzessinnengarten (Prinzessinnengarten 2013c). Het gaat de oprichters erom bij
te dragen aan natuur- en landschapsbescherming, milieubescherming, gemeenschapsvorming en
het onbaatzuchtige engagement van burgers. Ze willen deze doelen te bereiken door het

28

ontwikkelen van ecologische landbouw op braakliggende terreinen in de stad. Hieruit volgt dat
stadslandbouw geen doel op zich is voor Nomadisch Grün maar eerder een instrument dat andere
doelen dient.
De Prinzessinnengarten ligt in Kreuzberg, in het zuidoosten van Berlijn, ten zuiden van de
centrale wijk Mitte. Voor de val de Muur behoorde de wijk tot West-Berlijn. Sinds 2001 is de wijk
administratief ondergebracht in Friedrichshain-Kreuzberg. Hier vind je de hoogste
bevolkingsdichtheid van Berlijn met 135 inwoners per hectare. De wijk staat bekend als
multicultureel. Het aandeel migranten is hoog, in 2012 had 21,4 procent geen Duits paspoort. De
meeste hebben een Turkse achtergrond. Het netto inkomen per huishouden is 1,400 euro per
maand, het laagste van Berlijn. Het gemiddelde van de stad is 1,600 euro per maand (Amt für
Statistik Berlin-Brandenburg 2012). In 2011 schreef de krant Focus dat Kreuzberg altijd
aantrekkingskracht heeft gehad op alternatievelingen en werklozen. Dat heeft een wijk een
ongepolijst karakter opgeleverd. En charme, want intussen weten ook toeristen de wijk te vinden.
Voor inwoners van Kreuzberg is de ‘Touristifizierung’ zowel vloek als zegen (Focus 2011).
De Prinzessinnengarten heeft sinds 2009 een website op het adres www.prinzessinnengarten.net.
Ook is er een Facebookpagina die de naam van de tuin draagt. Hierop worden wekelijks bijdragen
geplaatst door de oprichters. Soms zijn het aankondigen van activiteiten die gaan komen. Andere
keren zijn het links naar artikelen, filmpjes, etc.. Lezers reageren daar weer op. Deze is sinds 2011
in de lucht. Een derde manier waarop de Prinzessinnengarten online vertegenwoordigd is, is op
de website van Startnext.de. Het is een crowdfunding website. Marco Clausen heeft de pagina in
het najaar van 2012 opgericht met het doel om geld te verzamelen. Volgens de begeleidende tekst
zal het geld worden ingezet om de verkoop van de grond te verhinderen en in de toekomst nog
meer positiefs te weeg te brengen in de buurt (Clausen 2013). In 2012 verscheen het boek
Prinzessinnengärten. Anders gärtnern in der Stadt uit naam van Nomadisch Grün (zie figuur 7).

Fig. 7. Cover van het boek over de Prinzessinnengarten van Nomadisch Grün.
(Prinzessinnengarten 2013b).
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4.2.2. De keuze voor de Prinzessinnengarten
De Prinzessinnengarten heeft niet zomaar een centrale plek in dit onderzoek. De keuze is
gemaakt op basis van de volgende argumenten. Ten eerste, is de Prinzessinnengarten enerzijds
voldoende groot om interessant te zijn voor een onderzoek met een enkele case. Anderzijds is het
nog steeds een voorbeeld van een initiatief van onderop (hoewel een redelijk uit de kluit
gewassen initiatief van onderop). Nomadisch Grün deed iets buitengewoons door een stuk grond
onder handen te nemen zonder winst na te streven. Traditioneel gezien is het de overheid die
zich inzet voor de gemeenschap. Nomadisch Grün treedt op als een alternatieve overheid en
begeeft zich in figuurlijke zin op onbekend terrein. Dat verloopt niet soepel. Vorig jaar raakte de
Prinzessinnengarten bekneld in officiële structuren van bovenaf. De gemeente wilde niet langer
een vergunning uitschrijven, omdat vastgoedinvesteerders zich hadden gemeld. Dat waren
partijen mét geld. Even leek de Prinzessinnengarten aan het kortste eind te trekken
(Prinzessinnengarten 2013a).
Kortom, de Prinzessinnengarten toont het spanningsveld tussen burgers en de overheid.
Wat je ziet, is dat enkele burgers een onconventionele rol hebben aangenomen en de overheid in
reactie daarop worstelt met haar positie. Een eventuele herpositionering van de gemeente ten
opzichte van de inwoners zou consequenties hebben die de Prinzessinnengarten overstijgen. Dit
haakt in op een groter debat over burgerparticipatie. De afgelopen jaren is het thema in opmars
binnen de ruimtelijke planning (McCall & Dunn 2011).
Ten tweede, is er vanuit Nederland interesse voor de Prinzessinnengarten. Het project
wordt als voorbeeld gezien in het kader van onder andere lokale voedselproductie (Eetbaar
Nijmegen 2013); burgerinitiatieven (Van den Berg 2011); tijdelijk ruimtegebruik (Stipo 2013 &
City2City 2012) en krimp (Ruimtevolk 2011). Op de 020-dag van de stadslandbouw op 4 april
2013 verzorgden Shaw en Clausen een presentatie over hun Prinzessinnengarten. In het
programma stond de volgende aankondiging: “Waarom is de Prinzessinnengarten zo succesvol?
Presentatie van de best practise Prinzessinnengarten in Berlijn door de oprichters” (Creative City
Lab 2013). In Amsterdam is in het bijzonder interesse voor de succesfactoren van bestaande
projecten omdat momenteel gewerkt wordt aan een ontwerp voor stadslandbouw in AmsterdamNoord. De locatie is al bekend. Vijftien studenten onderzoeken de mogelijkheden in opdracht van
de gemeente. Amsterdamse ambtenaren werken bovendien aan een nieuwe voedselvisie voor de
stad. Stadslandbouw zal hierin een prominente plek innemen (Vermeulen 2013).
Ten derde, trok de tuin de aandacht vanwege de ophef over mogelijke sluiting van de tuin.
Bij nadere aanschouwing bleek het project überhaupt veel publiciteit te generen in tal van media.
De berichtgeving was zeer lovend over de tuin. Zo wijdt het Goethe Instituut een pagina aan de
tuin op hun website met als kop “Prinzessinnengarten – a place where values grow” (Dorner
2013). Ook in blogs duikt de tuin op. Mary Scherpe schreef op 25 juni 2012 op haar blog Stil in
Berlin over de Prinzessinnengarten en noemt het stadslandbouwproject “one of the biggest and
most well-known urban gardening projects”.

4.2.3. Case study onderzoek
De keuze om één case te belichten maakt het mogelijk om de case in detail te onderzoeken. Er is
oog voor het bijzondere en niet het algemene (in tegenstelling tot survey-onderzoek) (Bryman
2012). Juist in de diepgang schuilt de meerwaarde van deze studie. In wetenschappelijk opzicht is
het interessant om concepten uit de wetenschappelijke literatuur, die nog altijd vrij exploratief
van aard is, aan de praktijk te spiegelen. Klopt datgene wat in de literatuur over stadslandbouw
geschreven wordt met de praktijk? De concepten kunnen zo van meer empirische diepgang
worden voorzien. In een onderzoek naar meerdere cases staat de onderlinge vergelijking centraal.
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Er wordt geprobeerd een algemeen beeld te scheppen. Dat is moeilijk te combineren met
inhoudelijke diepgang.
Dat wil niet zeggen dat een tweede casus niet het onderzoeken waard zou zijn. Door een
afwijkende casus naast deze te leggen, bijvoorbeeld van een commerciële stadsboerderij, zouden
bepaalde aspecten van de huidige casus nog scherper kunnen worden uitgelicht. Bovendien zou
het recht doen aan de diversiteit in stadslandbouwprojecten. Om praktische redenen is dit niet
gedaan. De tijd staat het niet toe om twee cases in detail onder de loep te nemen. Overigens is er
niet voor een commercieel project gekozen vanwege de persoonlijke overtuiging van de
onderzoeker dat stadslandbouwprojecten van onderop als voorbeeld moeten dienen voor
commerciële en door de overheid geïnitieerde projecten en niet andersom. Het is begonnen van
onderop. Stadslandbouw beantwoordt aan behoeften van burgers die weinig tot niks met geld te
maken hebben. Bij een commercieel project wordt dat snel overschaduwd door winstbejag; bij
inmenging van de overheid door regelgeving.
De keuze voor één case is verder gestuurd door de wetenschap dat cross-sectioneel
onderzoek moeilijk te realiseren is aangezien er geen betrouwbare databases zijn waarin projecten
geregistreerd staan. Cross-sectioneel onderzoek is onderzoek naar een x-aantal gevallen (meestal
>30) in dezelfde tijdsperiode. Doel is om patronen en gelijkenissen te onderzoeken in de
betreffende populatie. Het is geen gebruikelijke aanpak bij onderzoek naar stadslandbouw. De
reden voor het ontbreken van een database hangt samen met een belangrijk kenmerk van
stadslandbouw, namelijk het spontane, ongeorganiseerde karakter. De projecten met een meer
georganiseerd karakter, zoals een commerciële stadsboerderij, zijn de eerste die geregistreerd
staan. Van de overige projecten, veelal door buurtbewoners opgezet, bestaat vaak alleen een
schatting van de omvang. Ofwel, als je uitgaat van geregistreerde projecten, levert dit een
incompleet beeld van stadslandbouw op. Doel van cross-sectioneel onderzoek is juist iets zinvols
over stadslandbouw in zijn algemeenheid te zeggen (Bryman 2012).

4.3. De onderzoeksmethoden
Zoals gebruikelijk in beeldvormingsonderzoek, is gekozen voor de methode inhoudsanalyse (Van
Gorp e.a. 2005). Via deze weg kan de inhoud van het geprojecteerde beeld van de
Prinzessinnengarten ontleedt worden. Bij deze inhoudsanalyse staan niet zozeer de kwaliteit van
de informatie centraal (bijvoorbeeld in hoeverre die overeen komt met de werkelijkheid), maar in
hoeverre er sprake is van een selectief beeld en zo ja, waar de nadruk op wordt gelegd.
Het onderzoek heeft kwantitatieve en kwalitatieve kenmerken. De beeldvorming van
stadslandbouw wordt in kaart gebracht door het aantal passages dat verwijst naar een bepaald
aspect van stadslandbouw te tellen. Toch is het niet enkel een kwestie van turven. Om het
ontstane beeld kleur te geven worden citaten gebruikt. Bovendien is er oog voor de manier
waarop stadslandbouw beschreven wordt.

4.4. Het analyseproces
4.4.1. Coderen
Bij de analyse wordt gebruik gemaakt van de analysesoftware Nvivo. Dit programma is
geïnstalleerd op de computers in de universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht. Het
programma heeft als voordeel dat het analysemateriaal niet uitgeprint hoeft te worden. Dat
scheelt papier en ruimte. Het programma versnelt bovendien het sorteren en terugvinden van
data (Crang & Cook 2007).
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In het proces van coderen worden tekstfragmenten van codes voorzien. Er is een
voorlopige codeboom opgesteld (zie bijlage 3). Een codeboom is een schematische weergave van
de codes die in dit onderzoek gebruikt worden. De onderzoeker heeft de mogelijkheid om in de
‘boom’ een hiërarchie aan te brengen in de codes. De codes staan voor concepten uit de
wetenschappelijke literatuur. De wetenschappelijke literatuur dient als referentiekader. De case
study wordt hieraan gespiegeld.
Alle positieve effecten van stadslandbouw die bij het verkennen van de wetenschappelijke
literatuur gevonden zijn, zijn opgenomen in de codeboom. De codeboom vertoont dan ook grote
gelijkenissen met het rechter gedeelte van figuur 3 (zie paragraaf 2.6.), dat een overzicht biedt van
belangrijke inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. De keuze voor positieve effecten is
gemaakt, omdat ze verklarend zijn voor de motieven van burgers om stadslandbouw te bedrijven.
Het geeft inzicht in de behoeften van burgers waaraan stadslandbouw beantwoordt. Het doet er
dan niet toe of de effecten die Nomadisch Grün beschrijft stroken met de werkelijkheid. Het gaat
erom wat gecommuniceerd wordt.
De positieve effecten die ondernemers of overheden nastreven zijn buiten beschouwing
gelaten, omdat de interesse uit gaat naar – zoals ook beschreven in de inleiding – de
oorspronkelijke motieven om moderne stadslandbouw te bedrijven. Stadslandbouw maakt een
opleving mee dankzij een beweging van onderop. Pas later zijn overheden de mogelijkheden gaan
onderzoeken om stadslandbouw in te zetten voor hun eigen doelstellingen. Hun motieven zijn
vaak vertroebeld door hun taakstelling. Een ondernemer wil winst maken, de overheid wil een
goede dienstverlener zijn. (Hoewel ook overheden zich steeds meer als ondernemer zijn gaan
gedragen, wat Harvey (1989) ‘entrepreneurialism’ noemt.)
Bovendien stelt de case study grenzen aan de resultaten die we kunnen verwachten. Het is
een bestaand project. De keuze voor stadslandbouw is al gemaakt, dus mogen we concluderen dat
de oprichters een positief beeld hebben van stadslandbouw. Het is niet waarschijnlijk dat zij
eventuele negatieve effecten van stadslandbouw op hun website zullen benoemen. Bovendien is
het een initiatief van onderop en communiceert de website de visie van burgers en niet die van de
overheid. Nogmaals, wat we wél kunnen achterhalen, is wat burgers aanspreekt aan
stadslandbouw.
Dan resteren twee codes: ‘Liegenschaftspolitik’ en ‘Radicaal en alternatief’. Deze zijn van
een andere orde en staan los van de codes over de positieve effecten. Hun betekenis wordt
toegelicht in de volgende paragraaf.
Bij de inhoudsanalyse wordt gezocht naar passages die aansluiten bij de concepten uit de
literatuur. Enerzijds kunnen concepten uit de literatuur zo van empirische diepgang worden
voorzien. Wetenschappelijke concepten zijn soms nogal abstract. Bij inhoudsanalyse is het de
vraag welke betekenis ze in de praktijk hebben. Anderzijds is het een middel om het beeld van
stadslandbouw in kaart te brengen. Uit de frequentie waarmee codes worden toegepast, zal
blijken op welke effecten van stadslandbouw de nadruk wordt gelegd in de beeldvorming.
Hoewel de concepten uit de literatuur leidend zijn in de inhoudsanalyse, is het geen
kwestie van blindstaren. Als in het analysemateriaal effecten van stadslandbouw worden
genoemd die niet voorkwamen in de literatuur, wordt een nieuwe code aangemaakt. De
codeboom is dus enerzijds input voor het onderzoek, maar ook output van het onderzoek.
Verder is inhoudsanalyse een iteratief proces. Door voortschrijdend inzicht kunnen
eenmaal toegepaste codes in een later stadium worden aangepast. Het is denkbaar dat een (andere)
hiërarchie wordt aangebracht in de codes of dat codes net een andere betekenis toebedeeld
krijgen. Soms zal het nodig zijn om subcodes toe te voegen om recht te doen aan de verschillende
dimensies van een concept.
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4.4.2. Toelichting op de codes
De betekenis van de codes uit de voorlopige codeboom wordt beschreven (zie bijlage 3). Er wordt
van boven naar onder gewerkt.
De code ‘educatie & bewustwording’ staat voor het effect dat mensen nieuwe
vaardigheden en inzichten opdoen als ze meehelpen bij stadslandbouw. Ze kunnen er iets van
opsteken, over tal van onderwerpen. De code is onderverdeeld in drie subcodes. Deze subcodes
staan elk voor een thema waarover deelnemers van stadslandbouw meer kunnen leren in de tuin
of waarvan zij zich bewust kunnen worden. ‘Verbouwen van voedsel’ staat voor het leren
verbouwen van groenten, fruit en kruiden. Denk aan het voorbereiden van de grond voordat je
gaat zaaien. ‘Gezonde voeding’ staat voor het leren over een gezond voedingspatroon, met verse
producten, groenten en fruit tegenover een dieet met veel verwerkte voedingsmiddelen uit de
supermarkt. Dit past ook in het kader van stadslandbouw als middel tegen obesitas. ‘Waarde van
voeding en natuur’ staat voor de bewustwording van de verantwoordelijkheid die de mens heeft
voor zijn omgeving. Maar ook van de schadelijke impact van menselijke activiteiten op het
milieu. De passages waarin naar leren en bewustwording in het algemeen gerefereerd wordt,
passen bij de hoofdcode.
De code ‘emancipatie’ gaat over zeggenschap of controle en is onderverdeeld in de code
‘emancipatie ruimte’ en ‘emancipatie voedsel’. Bij de eerste subcode gaat het om de mogelijkheid
die stadslandbouw burgers biedt om hun eigen leefomgeving vorm te geven. De subcode over
voedsel staat voor de invloed die burgers uitoefenen op voedselproductie.
De code ‘verbondenheid in gemeenschap’ staat voor het positieve effect van
stadslandbouw op de sociale cohesie in stadsbuurten. Het gaat erom dat mensen met elkaar in
contact komen die anders vreemden voor elkaar waren gebleven.
De code ‘gezondheid’ staat voor een positief effect van stadslandbouw op de geestelijke of
lichamelijke gezondheid. ‘Identiteit omgeving’ staat voor het effect dat stadslandbouw heeft op de
eigenheid van een plek; de ‘sense of place’. De code ‘koelere steden’ gaat erom dat stadslandbouw
ervoor kan zorgen dat de temperatuur in steden daalt (zie ook kader 3).
‘Kringloop stedelijk afval’ staat voor het hergebruik van stedelijk afval, water en de
productie van compost. ‘Meer vers eten’ is de code over voedselveiligheid. Dit betekent meer vers
voedsel voor mensen die er anders zeer beperkte toegang tot zouden hebben. ‘Hogere kwaliteit
stedelijke ruimte’ houdt in dat stadslandbouw ervoor kan zorgen dat de openbare ruimte een
prettigere omgeving wordt voor mensen om in te verblijven of naar te kijken. Denk daarbij aan
vergroening van de stad.
‘Milieuproblematiek & duurzaamheid’ is onderverdeeld in ‘minder bestrijdingsmiddelen’
en ‘minder voedselkilometers’. Het gaat om stadslandbouw als milieuvriendelijker en duurzamer
alternatief ten opzichte van de industriële voedselproductie. Als in de tekst wordt verwezen naar
duurzaamheid past dit onder de hoofdcode. Als het gaat om het lage verbruik van
bestrijdingsmiddelen en kunstmest of biologische landbouw valt dit onder de subcode ‘minder
bestrijdingsmiddelen’. Teksten over de korte afstand tussen consument en producent en het lagere
brandstofverbruik dat hieruit volgt, horen bij de subcode ‘minder voedselkilometers’.
‘Ontspanning’ betekent dat stadslandbouw een prettige besteding van de vrije tijd kan
zijn. De code ‘Opbrengsten in de regio’ omvat het kenmerk van stadslandbouw dat opbrengsten
lokaal binnenkomen en niet naar grote concerns wegvloeien. De code ‘producent-consument’
staat voor de kleinere afstand tussen producent en consument in afstand en in tijd, zonder dat
hierbij verwezen wordt naar de verminderde milieuvervuiling die hieruit volgt.
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‘Werkgelegenheid’ omvat het kenmerk dat stadslandbouw banen oplevert. ‘Zakcentje
voor de boer’ staat voor bijverdiensten die stadslandbouw oplevert voor een boer die het om deze
aanvulling op het inkomen te doen is.
Dan zijn er nog twee codes die met het oog op deelvraag 4 (over het radicale karakter) en
deelvraag 5 (over de Liegenschaftspolitik) zijn gebruikt. Ze staan onderaan de codeboom.
De code ‘radicaal & alternatief’ houdt in alle verwijzingen naar de rol van stadslandbouw in een
hervorming van het voedselsysteem, de stad of de maatschappij en naar stadslandbouw als een
maatschappelijke beweging. Hierbij krijgen woorden zoals ‘anders’ extra aandacht. Deze code is
niet zo strak omlijnd als de hierboven genoemde codes, omdat het hier niet een beproefd aspect
van stadslandbouw betreft. In sommige artikelen wordt de suggestie gedaan dat stadslandbouw
hoort bij een alternatieve beweging, maar er zijn nog meer artikelen die daar helemaal niet op
ingaan. Die zijn geschreven vanuit een meer functionalistisch oogpunt. Deelvraag 4 is exploratief
en bij het toepassen van de bijbehorende code zal de onderzoeker zich veel meer laten verrassen
door het analysemateriaal dan bij de overige codes.
De code ‘Liegenschaftspolitik’ wordt gebruikt voor de passages waarin de positie van de
tuin in de context van de Liegenschaftspolitik wordt genoemd. Deze code is in tegenstelling tot de
hierboven genoemde codes niet tot stand gekomen op basis van de literatuurverkenning. Het gaat
per slot van rekening om een de unieke context van de Prinzessinnengarten.

4.5. Het analysemateriaal
De inhoudsanalyse heeft dus tot doel het beeld van stadslandbouw in de communicatie over de
Prinzessinnengarten in kaart te brengen. De website leent zich het beste voor dit doel. Ten eerste,
omdat de website het hoofdmedium is. Het is hun virtuele ontvangst voor bezoekers en biedt een
kennismaking met de tuin. Een pagina genaamd ‘Über uns’ versterkt de indruk dat Nomadisch
Grün een verhaal over henzelf en de tuin communiceren wil. Ten tweede speelt mee dat de
online informatie openbaar is. Het is vrij toegankelijk voor iedereen met internettoegang. De
toegang is dus laagdrempelig. Het geprojecteerde beeld heeft potentieel een grote reikwijdte en
kan de opvatting van veel mensen beïnvloeden. Ten derde, heeft de website voldoende omvang.
Het reilen en zeilen van de tuin is gedocumenteerd van de oprichting tot het heden. Dit is nog
altijd te raadplegen. De website heeft overigens geen interactief element. Lezers hebben dus niet
de mogelijkheid online te reageren op de berichten.
Andere communicatiemiddelen zijn de Facebookpagina, de internetpagina voor
crowdfunding en het boek Prinzessinnengarten. Anders Gärtnern in der Stadt uit 2012. Er is
onvoldoende tijd om alle communicatiemiddelen te analyseren. Bij de selectie vielen deze media
af om verschillende redenen. Zo is uit de informatie op de Facebookpagina af te leiden dat de
pagina gericht is op insiders. In plaats van een kennismaking biedt de pagina links naar filmpjes,
artikelen en activiteiten voor mensen die méér willen op het gebied van stadslandbouw. Het is
niet het medium waarmee Nomadisch Grün zich aan de grote wereld presenteert. Bovendien is de
pagina niet in de lucht sinds de oprichting van de tuin, maar pas sinds 2011. Het is een indicatie
dat de Facebookpagina niet het voornaamste communicatieplatform is voor de tuin. De
crowdfunding pagina geeft geen overzichtsbeeld van de tuin, maar belicht een bepaald aspect. Het
hoofddoel zit hem niet in communicatie, maar in de applicatie waarmee geld kan worden
gedoneerd. Nadeel van het boek is dat het naar verwachting door minder mensen bekeken zal
worden. Het kost nu eenmaal meer moeite en geld om een boek in handen te krijgen dan een
website te openen. Het boek zal eerder aftrek vinden bij sympathisanten, terwijl de website ook
door mensen bezocht wordt die er slechts een keer van gehoord hebben.
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Het voordelige van inhoudsanalyse van bestaand tekstmateriaal is dat het risico van reactiviteit
ontbreekt. Reactiviteit houdt in dat de resultaten beïnvloedt worden doordat de deelnemer zich
bewust is van het feit dat onderzoekers meekijken of –luisteren. Deelnemers bevinden zich niet in
een alledaagse, natuurlijke situatie (Bryman 2012). De teksten op de website daarentegen zijn
onmogelijk besmet door de tussenkomst van onderzoekers. Ze zijn immers voorafgaand aan het
onderzoek geproduceerd.
De website heeft het adres www.prinzessinnengarten.net. De rechten zijn voorbehouden aan
Prinzessinnengarten. De website bestaat uit tientallen pagina’s. In het kader van dit onderzoek
zijn niet alle pagina’s relevant. De volgende selectiecriteria worden toegepast.
 De teksten moeten geproduceerd zijn door of in opdracht van Nomadisch Grün. Links
naar teksten van andere auteurs worden overgeslagen. De video’s en foto’s worden niet
geanalyseerd, met uitzondering van twee video’s. Zie hieronder voor toelichting.
 Het gaat om de Duitstalige teksten. Van enkele teksten is een Engelse vertaling. Het zou
dubbelop zijn om deze ook te analyseren.
De resulterende selectie van pagina is te vinden in bijlage 2.
Bijzondere aandacht gaat uit naar de teksten waarin de oprichters de tuin beschrijven. Een
voorbeeld is de pagina ‘Über uns’. De teksten waarin de oprichters zich uiten zullen in detail
worden geanalyseerd, dus zin voor zin. Er is oog voor de manier waarop taal gebruikt wordt in de
beschrijving. Een eerste blik op de data duidde op rijk taalgebruik.
Een tweede belangrijke categorie teksten zijn de blogs. Ze zijn onderverdeeld naar maand
en jaartal. De eerste stamt uit mei 2009. Sindsdien is er voor elke maand een blog. De blogs
bestaan voor het grootste deel uit verslagen van de activiteiten en gebeurtenissen in de
betreffende maand. Er staan korte teksten op en foto’s. In de blogs worden vele thema’s aangestipt
die met stadslandbouw te maken hebben. Denk aan: educatie, aandacht voor sociale problemen en
tolerantie.
Het oudste materiaal wordt eerst geanalyseerd. Omdat de blog van mei 2009 niet meer
beschikbaar is, is de blog van juni 2009 het startpunt. Daarna wordt naar het heden toegewerkt.
Op den duur zal de Liegenschaftspolitik ter sprake komen. Het is interessant in hoeverre
Nomadisch Grün de tuin positioneert als middel om op maatschappelijk vlak hervormingen door
te voeren. Aan de andere kant zouden ze hun verhaal kracht kunnen bijzetten door argumenten
voor een andere Liegenschaftspolitik over te nemen. Het leidt tot de vraag of de ophef over de
tuin oorzaak of gevolg is van de bredere discussie over de omgang met onroerend goed in Berlijn.
En in het bijzonder hoe Nomadisch Grün dat presenteert? Welke werkelijkheid wordt
geproduceerd? Door een chronologische volgorde aan de te houden bij de analyse kan een
eventuele verandering opgemerkt worden.
Bovendien worden twee video’s geanalyseerd. Het gaat enkel om de tekst, niet om het
beeldmateriaal. Een video is gemaakt in 2009 door Stiftungsgemeinschaft anstiftung und ertomis.
Hij is te vinden op de pagina ‘Über uns’ en duurt 9:58 minuten. De andere is te vinden op de blog
van oktober 2012 en duurt 4:35 minuten. Hij is gemaakt door Joseph Redwoord-Martinez, een
privé persoon. Bij beide video’s gaat het om een interview met de oprichters. De interviewer komt
niet in beeld of aan het woord. De oprichters zijn lang aan het woord en krijgen de ruimte om
hun verhaal te doen. In de video uit 2009 lichten ze toe wat voor een type stadslandbouw zij
bedrijven of ambiëren. Ze geven hun visie op een goede manier van landbouw bedrijven in de
stad. De video uit oktober 2012 hoort bij een bericht over het aantal handtekeningen dat tot
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dusverre verzameld is voor het behoud van de tuin. In de video ligt Marco Clause (één van de
oprichters) toe waarom de tuin moet blijven en wat de ondertekenaars eisen van de gemeente
Berlijn. Hij noemt positieve effecten van stadslandbouw.
De eerste video wordt geanalyseerd omdat de tekst perfect aansluit bij deelvraag 3 (over
de beeldvorming van stadslandbouw in de Prinzessinnengarten). De oprichters vertellen een
samenhangend verhaal over stadslandbouw en de Prinzessinnengarten. Het is een open interview,
dus snijden ze de onderwerpen aan die ze willen. Aangezien het in dit onderzoek gaat om het
geprojecteerde beeld van Nomadisch Grün zou het een gemiste kans zijn om dit niet mee te
nemen in de analyse. De tweede video komt ook van pas bij de beantwoording van deelvraag 3,
maar ook bij deelvraag 5 (over de Liegenschaftspolitik). Marco Clausen doet, in het Engels, een
betoog over het belang van de tuin. Voor het onderzoek is het uitermate interessant om te
analyseren welke aspecten van stadslandbouw hij benadrukt. De keuze voor een video uit het
eerste jaar en een video uit 2012 maakt het mogelijk om een verandering over de tijd waar te
nemen.
De overige video’s op de website worden niet geanalyseerd. In deze video’s komen de
oprichters niet aan het woord of maar kort. Hun visie is niet het centrale onderwerp, zoals dat bij
de hierboven genoemde video’s wel het geval is. Een deel van de video’s gaat bovendien over
deelprojecten van de tuin (bijvoorbeeld een project met kinderen in samenwerking met
Stadtsafari) en geven niet een compleet overzicht van de tuin.
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5. Het beeld van stadslandbouw in de Prinzessinnengarten
Door middel van inhoudsanalyse is het beeld van stadslandbouw in de Prinzessinnengarten in
kaart gebracht. Dit hoofdstuk is een verslaglegging van de resultaten van de inhoudsanalyse.
Deelvraag 3, 4 en 5 worden beantwoord. Deelvraag 3 en 4 gaan beide om de beeldvorming van
stadslandbouw in de Prinzessinnengarten. De eerste over effecten van stadslandbouw, de tweede
over het radicale karakter. Deelvraag 5 richt zich op de Liegenschaftspolitik. Tot slot wordt in dit
hoofdstuk stilgestaan bij de achtergrond van de beeldvorming door Nomadisch Grün.
Voordat we deze deelvragen beantwoorden, wordt de definitieve codeboom toegelicht.
Dit is ook een resultaat van de inhoudsanalyse.

5.1. Definitieve codeboom
Gedurende het analyseproces zijn codes verwijderd uit en toegevoegd aan de oorspronkelijke
codeboom (zie bijlage 4). De definitieve codeboom ligt dichterbij de praktijk dan de
oorspronkelijk codeboom. De soms wat abstracte wetenschappelijke concepten zijn aangescherpt
aan het analysemateriaal. Zoals gezegd, is de codeboom tegelijkertijd input en output van de
inhoudsanalyse. De definitieve codeboom kan dus als één van de onderzoeksresultaten
beschouwd worden. De boom geeft zeer globaal het beeld van stadslandbouw in de
Prinzessinnengarten weer. (Een gedetailleerde beschrijving volgt in de volgende paragrafen.) De
wijzingen in de oorspronkelijke codeboom worden hieronder toegelicht.
Ten eerste zijn verschillende codes verwijderd, omdat er in de teksten geen fragmenten
voorkwamen die bij deze codes aansloten. Het gaat om ‘Koelere steden’, ‘Zakcentje voor de boer’,
‘Minder voedselkilometers’ en ‘Opbrengsten in de regio’. Er zijn twee conclusies mogelijk. De
eerste, een veilige conclusie, is dat de concepten toevallig niet van toepassing zijn op dit
praktijkvoorbeeld, maar dat wel zijn op vele andere praktijkvoorbeelden. De tweede conclusie is
dat dit effecten van stadslandbouw zijn die door wetenschappers of beleidsmakers aan
stadslandbouw worden toegekend, maar die weinig te maken hebben met de motieven van
burgers om deel te nemen. Voor die tweede conclusie is geen bewijs. Een aanwijzing dat ze juist
is, is er wel. Thibert (2012) stuitte in zijn onderzoek namelijk ook op discrepantie tussen de visie
van wetenschappers en die van burgers. Zo werd de gangbare visie van stadslandbouw als een
middel voor meer voedselveiligheid niet beaamd door stadsboeren in Detroit. Zij zagen
stadslandbouw eerder als een prettige besteding van hun vrije tijd.
Ten tweede zijn de subcodes bij ‘Educatie en bewustwording’ aangepast om recht te doen
aan de verschillende dimensies van het concept die voorkwamen in het analysemateriaal. ‘Koken
& inkopen’ staat voor kookworkshops en het leren hoe je verantwoord boodschappen doet ( dus
met oog voor natuur en medemens). ‘Grillen van het weer’ houdt in dat deelnemers zich bewust
worden van de invloed van het weer op voedselproductie. De mens is afhankelijk van goede
weerscondities. ‘Natuur ontdekken’ staat voor de kennismaking met de natuur door
stadslandbouw. ‘Natuurervaring’ heet dat op de website. Ook de fragmenten over het ontdekken
van de ondergrond vallen hieronder (bijvoorbeeld het graven in de grond door schoolkinderen).
Ten derde is onder de subcode ‘Emancipatie ruimte’ een code toegevoegd: ‘Freiraum’. Er
zijn verschillende vertalingen van het woord. Een voorbeeld is ‘ontplooiingsruimte’. In de
Berlijnse praktijk betekent Freiraum een plek waar burgers ruimte hebben om hun eigen gang te
gaan, waar ze niet door regels en wetten beperkt zijn in hun doen en laten. Er is een afzonderlijke
code voor gemaakt, omdat het woord bijzondere betekenis heeft in Berlijn. Berlijn staat bekend
om zijn ‘Freiräume’. Ze worden in het bijzonder gewaardeerd door de linkse gemeenschap, die
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goed vertegenwoordigd is in de stad. Ook omdat het stadslandbouwproject een Freiraum genoemd
werd, was het belangrijk om de term te coderen. Als het gaat om de beeldvorming van
stadslandbouw is een dergelijke benaming veelzeggend. In tegenstelling tot de andere codes geeft
de naam van deze code letterlijk aan waar hij voor staat in het analysemateriaal. De andere codes
zijn wat abstracter en hun naam komt niet per definitie overeen met het woordgebruik in het
gecodeerde tekstfragment.
Verder is de code ‘Verbondenheid in gemeenschap’ aangepast. De hoofdcode heeft nu de
algemene naam ‘Gemeenschap’, waardoor de drie subcodes onder de algemene code passen. Bij
alle codes gaat het erom dat stadslandbouw verbondenheid tussen mensen creëert. Doordat een
uitwisseling met personen of groepen uit de buurt plaatsvindt (‘Verbinding met de buurt’) of
doordat er allerlei type mensen (dus bijvoorbeeld van verschillende leeftijden of met een
verschillende culturele achtergrond) samenkomen en elkaar ontmoeten (‘Veelzijdigheid aan
mensen’). Iedereen is welkom. De woorden ‘gemeinsam’ en ‘gemeinschaftlich’ zijn afzonderlijke
gecodeerd (met de code ‘Gemeinsam’). Ze worden gebruikt om aan te duiden dat de
Prinzessinnengarten een gezamenlijke inspanning is. Door ze een aparte code te geven, blijft het
zichtbaar hoe vaak de woorden gebruikt worden. Ze zijn bovendien moeilijk onder te brengen bij
een andere code. De code ‘Gemeenschap’ is gebruikt voor overige verwijzingen naar
verbondenheid tussen mensen. Het gaat bijvoorbeeld om banden tussen stadsboeren in
verschillende landen, maar ook een term als ‘sociale uitwisseling’ valt hieronder.
Omdat alleen naar gezondheid in algemene zin werd verwezen en niet naar mentale of
fysieke gezondheid zijn de betreffende subcodes verwijderd. De oorspronkelijke indeling bleek de
gedetailleerd. Ook bij ‘Milieuproblematiek & duurzaamheid’ zijn de subcodes gewijzigd. ‘Minder
voedselkilometers’ kwam niet voor in de tekstfragmenten, dus deze is verwijderd. Twee nieuwe
subcodes zijn toegevoegd. Het gaat om het houden van bijen vanwege de positieve invloed op het
lokale ecosysteem en de productiviteit van de gewassen (‘Bijen’). De code ‘Soortenrijkdom’ is
gecreëerd voor tekstfragmenten die gaan over het vergroten van de plaatselijke soortenrijkdom
door oude of zeldzame cultuurgewassen te verbouwen. Het gaat veelal om soorten die niet
worden verbouwd in de industriële landbouw. Dit is een vorm van duurzaamheid die niet
beschreven werd in de wetenschappelijke literatuur. Omdat het nieuwe gesprekstof oplevert in de
discussie over het potentieel van stadslandbouw, is hiervoor een code aangemaakt. Het biedt een
nieuwe kijk op het productieve element van stadslandbouw.
Verder is de code ‘Hogere kwaliteit openbare ruimte’ veranderd in ‘Mooiere openbare
ruimte’. De eerste benaming was te abstract en sloot niet goed aan bij het analysemateriaal. Het
gaat nog steeds in de eerste plaats om vergroening van de openbare ruimte, iets wat men als
positief ervaart. Er is een subcode ‘Landelijke kwaliteiten’ toegevoegd. In het analysemateriaal
staat letterlijk beschreven dat de stad wint aan landelijke kwaliteit door stadslandbouw.
Tot slot, is aan de code ‘Producent-consument’ een subcode toegevoegd. Die is
‘Betrokkenheid’ genoemd. Dit is gedaan om onderscheid te maken tussen fragmenten waarbij sec
wordt geconcludeerd dat geoogste producten ter plekke verwerkt of verkocht worden en de
fragmenten waar daaraan een bepaalde waarde wordt toegekend. Bij ‘Betrokkenheid’ moet er een
belevingsaspect bij zitten. Het onderscheid zit hem in taalgebruik.

5.2. Kernelement in het beeld van stadslandbouw in de Prinzessinnengarten
In deze paragraaf beantwoorden we deelvraag 3: ‘welke effecten van stadslandbouw worden op de
website van de Prinzessinnengarten genoemd en welk beeld van stadslandbouw ontstaat daaruit?’.
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Een aantal van de codes voor de effecten van stadslandbouw springt er uit, omdat er veel
tekstfragmenten zijn die erbij aansluiten. Dit is een belangrijke indicatie voor de beeldvorming
over stadslandbouw. Het geeft aan waar de nadruk op ligt in de beeldvorming over
stadslandbouw. Hieronder worden ze één voor één besproken aan de hand van citaten en
frequenties.
De frequenties geven aan welk percentage van de passages in de tekst gecodeerd is met de
betreffende code. De webpagina’s zoals ‘Über uns’ en ‘Gartenpatenschaften’ zijn als één passage
geteld. Bij de maandelijkse blogs is elk bericht als passage geteld, omdat deze op verschillende
momenten zijn toegevoegd en elk een ander onderwerp behandelen. Het totale aantal
geanalyseerde passages is 379. Een passage kan onder meerdere codes vallen. De percentages
tellen dus niet op tot honderd.

5.2.1. De stadsboerderij als leeromgeving
Nomadisch Grün benadrukt dat stadslandbouw voor hen verbonden is met leren. Niet alleen
leren ze zelf van het werken in de tuin – ze hadden van te voren immers geen ervaring met
landbouw – maar ze stimuleren anderen ook om te leren. Deels gaat dat van zelf door het werken
in de tuin, zoals blijkt uit onderstaand citaat op de webpagina ‘Über uns’. Het citaat staat
bovendien onder het tussenkopje “Unser Ziel: Gemeinsam Lernen”.

“Durch gemeinsames Ausprobieren und das Austauschen von Erfahrungen und Wissen eignen
wir uns nicht nur alte Kulturtechniken wieder an, sondern lernen gleichzeitig gemeinsam vieles
über biologische Vielfalt, Stadtökologie, Klimaanpassung, Recycling, nachhaltiger Konsum und
zukunftsfähige Formen städtischen Lebens.“
Daarnaast worden veel workshops aangeboden, met het expliciete doel om mensen iets te leren.
Deze gaan over zeer verschillende onderwerpen (zie figuur 8). Uiteraard zijn er workshops om te
leren hoe je voedsel verbouwt in de stad, maar ook over koken (speciaal voor jongeren) of
workshops voor basisschoolleerlingen over de bodem. Voor schoolklassen bestaat bovendien de
mogelijkheid om een perceel te adopteren en te verbouwen als onderdeel van het
biologieonderwijs (Lernen im Garten).

Fig. 8. Cursus roggebrood bakken in de Prinzessinnengarten (Auteur 2013).
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Stadslandbouw biedt praktische lessen (bijvoorbeeld hoe je compost maakt of bijen
houdt), maar kan ook tot nieuwe inzichten leiden. Neem bijvoorbeeld de rol van het weer bij
stadslandbouw. Nomadisch Grün schreef daarover in de terugblik op 2011: “Verlass war wieder
einzig darauf, dass auf das Wetter kein Verlass mehr ist.“ (januari 2012). Dit was naar aanleiding
van een voorjaar zonder regen. Ze schreven verder dat cafébezoekers er weliswaar blij mee
waren, maar de tuin eronder leed. Stadslandbouw confronteert mensen dus met het
onberekenbare van de natuur en de grote invloed van het weer op de productie. In juli 2010 was
de situatie nijpend: “40 Grad im Schatten und seit Wochen kein Regen, das bedeutet
Trockenstress für Pflanze, Tier und Menschen.“.
In onderstaande tabel is aangegeven hoe vaak de codes over leren toegepast zijn. In totaal
wordt in veertien procent van de passages een link gelegd met de stadsboerderij als leeromgeving.
Het is een belangrijke pijler van stadslandbouw in de Prinzessinnengarten.
Tabel 1 : Leeromgeving
Code
Educatie & bewustwording
Koken & inkopen
Verbouwen van voedsel
Grillen van het weer
Natuur ontdekken
Totaal

%
4
3
3
2
2
14

5.2.2. De stadsboerderij als gezamenlijke inspanning
Nomadisch Grün benadrukt op de website dat stadslandbouw in de Prinzessinnengarten een
groepsproject is. Ze gebruiken de woorden ‘gemeinsam’ en ‘gemeinschaftlich’ veelvuldig. Zonder
hulp van de ‘gemeenschap’ was de tuin er niet geweest. Op de webpagina ‘Über uns’ is te lezen: de
Prinzessinnengarten…

…“verdankt sein Entstehen dem uneigennützigen Engagement von Hunderten von Helfern,
Unterstützern, Spendern und Freunden. Gemeinsam haben sie einen Garten geschaffen, der allen
offen steht.“
De tuin is dus voortgekomen uit een gezamenlijke inspanning. De activiteiten staan open voor
iedereen. Bovendien is de tuin ook een beetje van iedereen:

“Niemand hat sein eigenes Beet. Jeder kann mitmachen und alle Helfen arbeiten gemeinsam
daran, diesen grünen Ort zu schaffen. “ (Über uns)
In dit opzicht verschillen de stadslandbouwprojecten van tegenwoordig van traditionele
volkstuinen. Daar heeft immers iedereen zijn eigen perceel. Wat betreft gezamenlijke
voorzieningen blijft het vaak bij een toegangsweg en een waterbron. Waar het in volkstuinen gaat
om de productie voor eigen gebruik, draait het in deze vorm van stadslandbouw veel meer om het
samen doen (zie figuur 9). De vrijwilligers vormen het bedrijf. Ze voeren allemaal een taakje uit
in het productieproces.
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Wie de tuin inloopt en op een nieuw idee komt (bijvoorbeeld “man könnte ja auch das
Regenwasser von dem Containerdach sammeln?”, video uit 2009), wordt uitgenodigd het plan uit
te voeren.
Een andere sociaal aspect aan stadslandbouw is dat er allerlei type mensen samenwerken.
Van verschillende leeftijden (“generationenübergreifend”, november 2009) en verschillende
afkomst, zowel wat nationaliteit betreft (“mit all den Menschen aus allen Himmelsrichtungen”,
juli 2010) als beroepsmatige achtergrond.

Fig. 9. Samen tuinieren in de Prinzessinnengarten op gezette tijden (Auteur 2013).

De stadsboerderij creëert verbindingen met de buurt. Dat streven de oprichters ook na. Ze
gebruiken stadslandbouw om hun doel te bereiken van “lebendige Interaktion zwischen den
Garten und der Nachbarschaft” (in de video uit 2009). Een voorbeeld uit de praktijk is dat de
buren van de “Beratungsstelle für Flüchtlinge” een perceel aangelegd hebben met planten uit hun
thuislanden (mei 2010). Of neem dit voorbeeld:
“Kreuzberger Gastfreundschaft: das Türkisch-Deutsche Umweltzentrum hat uns einen Büroplatz
in seinen Räumen in der Prinzenstraβe zur Verfügung gestellt.“ (april 2011)
In tabel 2 staan de codes weergegeven die betrekking hebben op stadslandbouw als een
gezamenlijk inspanning. In bijna een vijfde van de passages wordt een relatie gelegd tussen het
stadslandbouwproject en de relaties met de gemeenschap.
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Tabel 2: Stadsboerderij als gezamenlijke inspanning
Code
%
Gemeenschap
4
„Gemeinsam“
10
Veelzijdigheid aan mensen
3
Verbinding met de buurt
2
Totaal
19

5.2.3. De stadsboerderij voor groene duurzaamheid
Stadslandbouw in de Prinzessinnengarten wordt door Nomadisch Grün beschreven als een
duurzame aangelegenheid. Hier gaat het om duurzaam in de zin van ‘planet’-duurzaamheid, niet
‘profit’ of ‘people’. Hun versie van stadslandbouw is biologisch, in het Duits ‘ökologisch’ (“unsere
soziale und ökologische Arbeit”, Gartenpatenschaften). Biologische landbouw is een vorm van
landbouw waarbij geen kunstmatige middelen worden ingezet om de productie te stimuleren. De
productie is gebaseerd op natuurlijke systemen en kringlopen en houdt zo de gezondheid van de
natuur en de mens in stand (Bionext, 2013). Een dergelijke uitleg van ‘biologische landbouw’ geeft
Nomadisch Grün maar één keer op de website, op de webpagina ‘Über uns’:

“Es gibt keine chemischen Düngemittel oder Pestizide, die Pflanzbehälter stammen aus dem
Lebensmittelbereich, Erde und Saatgut haben ein Biozertifikat.“
Waarschijnlijk veronderstellen de oprichters dat de betekenis van ‘biologisch’ algemeen bekend
is. In de literatuurverkenning kwam dit kenmerk van stadslandbouw ook naar voren.
Stadslandbouw zou minder gebruik maken van chemische bestrijdingsmiddelen dan de
industriële landbouw.
Een onverwachte observatie is dat Nomadisch Grün bijen inzet om de productiviteit van
de tuin te verhogen en om de gezondheid van het ecosysteem te ondersteunen. De oprichters
stellen:
“Durch sein ökologisches Grün und seine Bienenvölker leistet der Garten einen wichtige Beitrag
zum lokalen Ökosystem und Mikroklima.“ (Über uns),
En,
“Bienen müssen in den Prinzessinnengarten. Sie erzeugen lokale Nahrungsmittel und erhöhen
durch Bestäubung die Landwirtschaftliche Produktivität.“ (Augustus 2009)
Ze verheffen bijenhouden bijna tot een heldendaad.
Een tweede opvallende observatie is dat Nomadisch Grün het als een belangrijke taak van
stadslandbouw ziet om bij te dragen aan de soortenrijkdom van cultuurgewassen. Ze
herintroduceren oude en zeldzame soorten. In de terugblik op 2009 stond: “15 alte Kartoffelsorten
wurden über 5 Monate liebevoll gepflegt“. Of in oktober 2010:
“Bis nach Shanghai hat es sich inzwischen rumgesprochen, dass auf dem Moritzplatz seltene
Gemüsesorten gezogen werden.“
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Dit geeft een nieuwe dimensie aan het productieve element van stadslandbouw. Nomadisch Grün
geeft toe dat ze het niet van de hoeveelheid moet hebben, maar wel een relevant bijdrage levert
aan de variëteit in het aanbod.

“…was wir nicht an Menge haben, machen wir durch Vielfalt wett.“ (september 2011)
Het is overigens interessant dat Nomadisch Grün de bemoeienis om de veelsoortigheid aan
cultuurgewassen in stand te houden nauwelijks motiveert. Een aanwijzing wordt gegeven in de
beschrijving van een project waarbij ruim twintig traditionele aardappelsoorten verbouwd
worden. Hier staat dat de betreffende soorten eeuwenlang lokaal verbouwd werden, maar dat hun
verspreiding nu beperkt is. Ze zijn namelijk niet opgenomen in de soortencatalogus van de EU
(Projekte). Nomadisch Grün lijkt de oude soorten als waardevol erfgoed te beschouwen. Dat ze
aan deze motivering weinig woorden wijden, duidt erop dat ze het als een universele goede daad
zien.
De code ‘minder voedselkilometers’ is geen enkele keer gebruikt. Het gaat erom dat de
kleinere afstand tussen producent en consument zorgt voor een lager brandstofverbruik en
minder uitstoot van broeikasgassen. Nergens op de website bleek dat stadslandbouw hieraan
bijdraagt. Dit positieve effect van stadslandbouw lijkt geen motivatie van Nomadisch Grün om de
landbouw in de stad te bedrijven.
Wel wordt stadslandbouw in verband gebracht met recycling. Om een voorbeeld te
noemen:
“Die Milchtüten aus dem Café verwandeln sich in mobile ökologische Miniäcker.“ (juni 2010)
Daarnaast zijn 160 plastic kisten in gebruik als plantenbak. Ze zijn afkomstig uit een grote
bakkerij nabij Berlijn (zie figuur 10). In het kader van hergebruik wordt ook regelmatig de
productie van compost genoemd. Alles wordt hergebruikt: “Bei uns verkommt nichts.”(juni 2010)
Voor de codes behorende bij het ‘groene’ kenmerk van stadslandbouw zijn op een rijtje gezet in
tabel 3. Hierin valt met name het relatieve beland van de code ‘soortenrijkdom’ op. Dit positieve
effect van stadslandbouw kwam niet naar voren in de literatuur.
Tabel 3: De stadsboerderij voor groene duurzaamheid
Code
%
Milieuproblematiek & duurzaamheid
3
Bijen
1
Minder bestrijdingsmiddelen
6
Soortenrijkdom
5
Kringloop van stedelijk afval
5
Totaal
20
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Fig. 10. Rode ‘broodkratten’ dienen als plantenbak in de Prinzessinnengarten
(Auteur 2013).

5.2.4. Stadslandbouw is productie en consumptie
Op de website wordt duidelijk dat stadslandbouw niet alleen op productie draait. Even belangrijk
is de consumptie die ter plekke plaats vindt. In de webteksten staan tal van voorbeelden over hoe
de zojuist geoogste groenten en kruiden ter plekke worden verwerkt tot maaltijden of verkocht
worden in pure vorm. De volgende citaten illustreren dit.
“Salat aus dem eigenen Garten, geerntet bis spät in die Nacht.“ (Juli 2010);
“Am Ende wandern die geernteten Bodenschätze direkt vom Feld in den Topf.“ (maart 2010)
Verder hebben ze in de aanbieding
“unsere Mortitzplatzkartoffeln, hausgemachte Pestos und Kräutersalze sowie Stadtbienenhonig
aus Kreuzberg.“ (oktober 2011)
De manier van beschrijven wekt de indruk dat ze er een bepaalde kwaliteit in zien dat de
producten van zo dichtbij komen. Een woord als “erntefrisch” (mei 2011) wordt synoniem voor
lekker en gezond. Er spreekt ook trots uit. Het zijn de producten die zij met eigen handen
verbouwd hebben; het zijn “unsere Mortitzplatzkartoffeln”.
De integratie van productie en consumptie op één locatie zorgt voor meer betrokkenheid
tussen producent en consument. In het meest extreme geval zijn producent en consument
dezelfde persoon. De oprichters noemen het een belangrijk effect van stadslandbouw dat mensen
het hele proces van voedselproductie tot consumptie ervaren. Ze streven er naar:
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“Wir wollen die Dingen wieder zusammenbringen, so dass wir einen Ort haben wo die Leute das
tatsächlich einmal erfahren: das gehört zusammen.“ (Video uit 2009)
Afgaand op de website gaat landbouw leven voor de mensen uit de buurt. In juli 2010 luidt het:
“Kreuzberg trotz Hitzewelle im Gemüsefieber“. “Gemüsefieber“ wijst op het enthousiasme onder
de mensen uit de buurt. In hoeverre het voor geheel Kreuzberg geldt, is weer een andere vraag.
Daarbij wil Nomadisch Grün met stadslandbouw een verbinding leggen tussen het leven in de
stad en op het platteland. Ze zien dit als één van hun opgaven. Want, zeggen ze,
“Auf dem Land, sei es in Brandenburg oder im Brasilianischen Sertão, wird ein Groβteil die
Lebensmittel und der Energie hergestellt, die wir täglich in der Stadt verbrauchen.“ (juli 2012)
Als consumenten zo betrokken zijn bij de productie maken ze daarin soms andere keuzes dan de
grote producenten. In de blog van april 2011 staat beschreven dat suikermais aangeplant is die
niet alleen “wunderbar süβ” smaakt, maar ook vrij is van genetische manipulatie. Het verbouwen
van een dergelijke soort verplicht boeren uit de omgeving die genetisch gemanipuleerde mais
verbouwen, de biologische boer daarvan op de hoogte te brengen. De pollen van de genetische
gemanipuleerde mais vormen namelijk een gevaar voor de pure variant. Nomadisch Grün
concludeert tevreden:
“Der Moritzplatz ist nun ein weitere Punkt auf der Karte gentechnikfreier Zonen.“ (april 2011)
De relevante codes en hun relatieve frequentie staan in tabel 4. Met name het in afstand en tijd bij
elkaar brengen van productie en consumptie wordt vaak genoemd. Een expliciete verwijzing naar
een grotere mentale betrokkenheid komt weliswaar niet zo vaak voor, waarschijnlijk veel vaker
in impliciete zin. Dus, zou je de oprichters ernaar vragen, dan zal mentale betrokkenheid een
belangrijk en nastrevenswaardig effect van stadslandbouw zijn.
Tabel 4: Stadslandbouw als productie en consumptie
Code
%
Producent-consument
9
Betrokkenheid
1
Emancipatie voedsel
2
Totaal
12

5.2.5. Stadslandbouw maakt de stedelijke ruimte mooier
Nomadisch Grün beschrijft stadslandbouw als iets dat de stedelijke ruimte groener en mooier
maakt. Ze noemen de stadsboerderij een “Oase” (juli 2011), een “Paradies” (juli 2010) en een
“früchtetragenden Garten” (december 2010). De oprichters noemen zichzelf “junge
Grünschaffende” (oktober 2009) die “das Quartier verschönern“ (juni 2009). Dat terwijl het
allemaal begon met een “verlassene Brache” (december 2010) vol afval. Nu is het braakliggende
terrein opgebloeid, draagt het vruchten, is het er groen en levendig.
Over het algemeen wordt stadslandbouw beschreven als iets wat hoort bij de stad. Toch
wordt er twee keer verwezen naar de “ländlichen Qualitäten des Moritzplatzes” (december 2009;
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november 2009). Stadslandbouw geeft de stad landelijke kwaliteiten. De kwaliteit van de
stedelijke ruimte stijgt daardoor.
In tabel 5 zijn de relevante codes weergegeven. Een tiende van de passages rept over het
positieve effect op de kwaliteit van de stedelijke ruimte.
Tabel 5: Stadslandbouw maakt de stedelijke ruimte mooier
Code
%
Hogere kwaliteit van de stedelijke ruimte
9
Landelijke kwaliteiten
1
Totaal
10

5.2.6. Stadslandbouw geeft burgers macht
In de webteksten wordt stadslandbouw vaak in verband gebracht met burgers die hun eigen
omgeving vormgeven. De volgende citaten illustreren dit.
Het gaat om een “partizipatives System zur Rückeroberung des urbanen Raumes“ (juli 2010);
stadslandbouw is “ein alternative Aneignung von städtischen Freiräumen“ (maart 2010); en “Beete

auf Brachflächen anzupflanzen, bedeutet den öffentlichen Raum in Anspruch zu nehmen“
(oktober 2011).
Stadslandbouw toont een andere vorm van stedelijke ontwikkeling. De Prinzessinnengarten zou
een “Modell für eine nachhaltige und soziale Form des Umgangs mit Stadt“ zijn (Presse und
Öffentlichkeit). Het is een manier van stedelijke ontwikkeling die burgers meer ruimte geeft om
mee te beslissen. Door mee te doen met stadslandbouw maken burgers zich de ruimte eigen.
Volgens de oprichters hebben we dat nodig:
“Was nötig ist, ist eine andere Art von Stadtplanung, die Bürger mit einbezieht“. (februari 2013).
In deze context wordt het woord ‘Freiraum’ gebruikt op de website. Hierin besloten zit
het kenmerk van stadslandbouw, dat mensen er hun eigen wereld kunnen creëren. Het woord
komt nadrukkelijk naar voren in de open brief waarin Nomadisch Grün oproept tot behoud van
de tuin. Al in de derde zin gaat het om ‘Freiräume’ en wat ze voor de stad Berlijn betekenen. Een
vermelding van ‘stadslandbouw’ volgt pas veel later, onderaan pagina 1. Het stadslandbouwproject
is synoniem geworden met ‘Freiraum’.
In de tekst wordt vaak verwezen naar dit effect van stadslandbouw, dat burgers de ruimte geeft
om hun macht uit te oefenen over hun leefomgeving. Dit is te zien in tabel 6. Het is een aspect dat
ook in de wetenschappelijke literatuur genoemd wordt. De term ‘Freiraum’ is typisch voor deze
context.
Tabel 6: Stadslandbouw emancipeert
Code
%
Emancipatie ruimte
6
“Freiraum”
4
Totaal
10
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5.2.7. Overige effecten van stadslandbouw
In tegenstelling tot de hierboven genoemde effecten van stadslandbouw, was er ook een aantal dat
opvallend weinig voorkwam in de webteksten. Dit terwijl wetenschappers er soms juist veel
nadruk op leggen. In de eerste plaats geldt dit voor ‘voedselveiligheid’, dat in de codeboom is
verwoord als ‘meer vers eten’. Eén passage past onder deze code. In februari 2010 wordt een
radio-uitzending beschreven waarin de Prinzessinnengarten genoemd is. Over
stadslandbouwprojecten werd onder meer gezegd:
“In Krisenzeiten können sie zur Selbstversorgung dienen.“
Het is een verwijzing naar de noodzaak om voedsel te verbouwen als mensen te arm zijn om het
in de winkel aan te schaffen. Dat is één aspect van voedselveiligheid. Een ander belangrijk aspect
zit hem in de aanwezigheid van vers voedsel op redelijke afstand van de consument. In bepaalde
wijken van Detroit is dit niet gegarandeerd (Visser & Schreuders 2013). Op de website van de
Prinzessinnengarten wordt stadslandbouw niet in verband gebracht met dit kenmerk. Kreuzberg
wordt beschreven als een wijk met problemen:
“In einem Bezirk mit hoher Verdichtung, wenig Grün und vielen sozialen Problemen (…).“ (Über
uns)
Te weinig vers groenten en fruit behoort niet tot dit rijtje met problemen. Over een ongezonde
levensstijl wordt ook niet gerept. Het lijkt erop dat stadslandbouw in Kreuzberg niet wordt
bedreven vanwege de positieve effecten op het dieet van buurtbewoners. Dit komt niet als een
verrassing voor wie Kreuzberg kent. Er is een groot aanbod van vers groenten en fruit in de vorm
van Turkse groenteboeren, zoals wij die in Nederland kennen van (onder andere) de Kanaalstraat
in Utrecht. Ook is er elke dinsdag en vrijdag een ‘Türkischer Markt’ aan de Maybachuffer
(VisitBerlin, 2013).
De overige effecten van stadslandbouw die voorkwamen in de literatuur en nauwelijks
voorkwamen in het analysemateriaal zullen niet afzonderlijk worden uitgelicht. Deze effecten
van stadslandbouw kwamen namelijk niet prominent naar voren in de literatuur. Het waren
eerder bijkomende effecten dan nastrevenswaardige effecten an sich. Het gaat bijvoorbeeld om de
positieve invloed van stadslandbouw op de fysieke en mentale gezondheid; het feit dat
opbrengsten in de regio blijven en niet naar grote concerns verdwijnen en de bijdrage aan de
identiteit van de omgeving.

5.2.8. Slotsom
Door afstand te nemen van de codes kan op een meer abstracte manier gekeken worden naar de
beeldvorming van stadslandbouw op de website van de Prinzessinnengarten. Dat leidt tot de
volgende observaties.
Stadslandbouw wordt beschreven als een sociaal fenomeen. Fysieke aspecten van de tuin
zijn belangrijk, maar misschien nog wel belangrijker is het creëren van een gemeenschap door
middel van stadslandbouw. In de ‘Open brief’ schrijft Nomadisch Grün dat “gewachsene soziale
Strukturen” voor verdringing moeten worden behoed. Kenmerkend voor stadslandbouw in de
Prinzessinnengarten zijn de vele verbindingen die er zijn met andere (non-profit) instanties, zoals
scholen, universiteiten, andere stadslandbouwprojecten, vluchtelingenwerk, kunstenaars, koks,
milieuorganisaties en de buurtbewoners. Daarom is stadslandbouw ook een typisch stadse
aangelegenheid: daar treffen zoveel groepen elkaar.
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De Prinzessinnengarten is als het ware een hoofdkantoor van een grote organisatie. Van
daaruit wordt alles aangestuurd. Het is tevens een ontmoetingsplek. Het is ook de plek waar het
geld vandaan komt, blijkt uit de video van oktober 2012, waarin Marco Clausen toelicht waarom
de tuin moet blijven:
“For all social and educational projects we have to get money somewhere. That is only possible
when you are able to stay for a longer period than twelve months”.
In de vorige paragraaf is beschreven dat de tuin een gezamenlijke inspanning is. Het is
“ein Ort sozialen Austauschs und Lernens” (Open brief). De vrijwilligers dragen bij aan “neue
Formen urbaner Gemeinschaft” (Projekte). Dergelijke uitingen versterken de indruk van de tuin
als een sociale ruimte in plaats van een fysieke.
Verder ontstaat het beeld van stadslandbouw als een fysieke manifestatie van de behoefte van
burgers aan meer controle over hun leefomgeving. Want projecten als de Prinzessinnengarten
“eröffnen den Menschen Räume, um ihr Lebensumfeld aktiv mitzugestalten.“ (Open brief)
De Prinzessinnengarten is een ruimte voor burgers om hiermee te experimenteren. Ook in een
andere zin heeft stadslandbouw een symboolfunctie. In de blog van oktober 2010 is te lezen:
“Über 30 Unterstützer haben uns im Namen des Klimaschutzes bei der Ernte unserer lokal
angebauten Kartoffeln geholfen.“
Aardappelen oogsten wordt een manier om aandacht te vragen voor klimaatverandering. De
Prinzessinnengarten is bovendien een plek waar je kunt ervaren hoe het gehele productieproces
verloopt (Video uit 2009). En een “Wurmkompost-kisten” moet kinderen bedachtzaam maken op
een verantwoorde omgang met bronnen en levensmiddelen (Projektspenden). Zo zijn er meer
voorbeelden aan te wijzen van activiteiten waarbij niet het fysieke resultaat (aardappels of
compost) ertoe doet, maar de boodschap.
De Prinzessinnengarten biedt een podium van waaruit mensen hun boodschap kunnen
uitdragen of aanschouwelijk kunnen maken. In de afgelopen maanden bood de
Prinzessinnengarten een podium aan voorstanders van een andere Liegenschaftspolitik. Hierover
meer in paragraaf 5.4.

5.3. Stadslandbouw als radicaal project
In deze paragraaf is er aandacht voor het radicale karakter van stadslandbouw in het kader van
deelvraag 4: ‘in hoeverre wordt stadslandbouw op de website van de Prinzessinnengarten als een
radicaal project gepresenteerd?’.
Op de website wordt stadslandbouw in verband gebracht met hervorming in de maatschappij.
Stadslandbouw toont aan dat het ‘anders’ kan. Nomadisch Grün is niet te bescheiden als het gaat
om de veranderingen die stadslandbouw te weeg kan brengen. Stadslandbouw betekent
“eine andere Umgang mit städtischen Räumen” (juni 2012); “eine andere Art von Grün in der
Stadt zu schaffen und damit auch eine andere Art hier zu leben“ (december 2011); “eine ganz
andere Art von Wachstum: langsamer, lokaler, zum Nützen aller (…)“ (mei 2012).
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En ten slotte: “Urbane Landwirtschaft für die Stadt von Morgen: sozial, mobil und zukunftsfähig.“
(Gartenpatenschaften)
Een ander signaal dat stadslandbouw een radicaal karakter heeft, is de benaming van mensen die
zich met stadslandbouw bezig houden. Op de website worden ze “Gartenpioniere” (juni 2009);
“Gartenaktivisten” (onder andere oktober 2009); “Pflanzaktivisten” (mei 2010) en “GartenVisionäre” (oktober 2011) genoemd. Deze benamingen wekken de indruk dat de stadsboeren niet
alleen pragmatische doelen voor ogen hebben – de productie van gewassen – maar ook politieke
doelen. Ze willen verandering te weeg brengen.
In de literatuur werd onvrede over de huidige manier van voedselproductie en onvrede
over de regie over de stedelijke ruimte genoemd als drijfveer om tot hervorming aan te zetten. In
het geval van de Prinzessinnengarten wordt stadslandbouw voornamelijk gepresenteerd in relatie
tot het tweede. In de vorige paragraaf bleek dit uit de prominentie van het beeld dat
stadslandbouw burgers macht geeft over hun eigen leefomgeving. Volgens Nomadisch Grün
gebeurt er bij stadslandbouw dan het volgende. Er ontstaat “eine Kultur des Kümmerns”. Mensen
tonen interesse in het welzijn van de mensen om hen heen en de toestand van het milieu. Ze
nemen er verantwoordelijkheid voor. Volgens Nomadisch Grün is het voor de overheid
noodzakelijk deze zelfredzaamheid van burgers te erkennen gezien de vele uitdagingen die voor
de boeg staan: “Klimawandel, Energiewende, neuen Formen von Mobilität, demographischer
Wandel, Erhalt der Biodiversität (…)” (juni 2012). Stadslandbouw stelt de gangbare relatie tussen
burger en overheid op de proef. Dit voegt een nieuwe dimensie toe aan het begrip van
stadslandbouw als een roep om hervorming.
Hoewel het niet direct geschreven wordt op de website, heeft het er bovendien alle schijn
van dat stadslandbouw een uiting is van de behoefte naar een minder individualistische
maatschappij. Alles geschiedt per slot van rekening ‘gemeinsam’ en burgers kijken naar elkaar om.
Over de industriële voedselproductie wordt op de website weinig geschreven. Een uitzondering is
een uitspraak uit een documentaire van ZDF die Nomadisch Grün in de blog van februari 2013
heeft opgenomen. Hierin wordt de stadslandbouw in de Prinzessinnengarten neergezet als “ein
fuβballfeldgroβer Gegenentwurf zur Agrarindustrie”. Dit staat in contrast met de manier waarop
stadslandbouw in overige passages gepresenteerd wordt. Daarin weerklinkt niet het idee van
onvrede over de industriële landbouw. Wel geeft Nomadisch Grün te kennen wat ze anders doen
dan de industriële landbouw: ze planten soorten aan die niet door voldoen aan de eisen van de
industriële producenten. Maar dit gebeurt niet met de felle toon waarmee de relatie tussen
overheid en burgers ter discussie wordt gesteld.
Kortom, stadslandbouw wordt op de website van de Prinzessinnengarten als behoorlijk radicaal
gepresenteerd, omdat het vragen oproept over de huidige verhouding tussen de overheid en
burgers. Dit is in veel mindere mate het geval waar het de industriële voedselproductie betreft.
Dit is een onverwachte uitkomst, gezien de vele misstanden in de voedselindustrie die in de
literatuur beschreven worden. Stadslandbouw zou hierop het tegenantwoord zijn.

5.4. De Prinzessinnengarten en een nieuwe Liegenschaftspolitik
Deelvraag 5 luidt als volgt: ‘hoe positioneert Nomadisch Grün de Prinzessinnengarten in de
maatschappelijke discussie over de Liegenschaftspolitik?’. Deze vraag hangt samen met de vorige,
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over het al dan niet radicale karakter van stadslandbouw. Het gaat erom of stadslandbouw
gerelateerd is aan hervorming in de maatschappij.
Uit de webteksten komt naar voren dat Nomadisch Grün hun project presenteert als een kans om
te laten zien hoe het wel zou moeten met de Liegenschaftspolitik. Het kan als voorbeeld dienen.
Onderstaand citaat maakt dit duidelijk.
“Er könnte zum Modell für eine zukunftsorientierte Liegenschaftspolitik werden (…).“ (Open
brief)
Nomadisch Grün strijdt niet alleen voor de Prinzessinnengarten. Naast een verlenging van de
vergunning willen ze dat de Liegenschaftspolitik aangepast wordt, zodat ook andere
“selbstorganisierte und nicht profitorientierte Räume” (Kampagne Wachsen lassen) profiteren. Ze
motiveren hun eis om de Liegenschaftspolitik aan te passen als volgt:
“Es geht darum, solche Orte nicht einer kurzfristigen Finanzpolitik zu opfern.“ (Open brief)
Ze laten het niet na de Berlijnse Senaat te herinneren aan zijn aankondigen om de
Liegenschaftspolitik aan te passen zodat ook andere dan financiële maatstaven mee worden
gewogen.
“Vor allem aber bietet der Moritzplatz die Chance für die vom Senat angekündigten
Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik.“ (Open brief)
Nomadisch Grün legt dus een relatie tussen de eigen hachelijke situatie en die van andere nonprofit, bottom-up initiatieven. Doel is om hervorming op grotere schaal te weeg te brengen.
Opnieuw wordt de verhouding tussen de overheid en de burger ter discussie gesteld. Ze eisen
namelijk ook…
“eine zukunftsweisende Bürgerbeteiligung, die die Vielfältigkeit und die verschiedenen
Bedürfnisse der Nachbarschaft angemessen berücksichtigt. “ (Open brief)
Het geeft een extra radicaal tintje aan stadslandbouw in de Prinzessinnengarten.

5.5. Achtergrond van de beelden over stadslandbouw
In deze scriptie staat de beeldvorming over stadslandbouw door Nomadisch Grün centraal. In
deze paragraaf draag ik een verklaring aan voor het beeld dat Nomadisch Grün schetst.
Zoals in de voorgaande paragrafen is gebleken ligt de nadruk op de sociale aspecten van
stadslandbouw. Centrale begrippen zijn gemeenschap, sociale structuur, netwerk,
ontmoetingsplek en leeromgeving. Hoewel woorden als ‘plek’ en ‘omgeving’ in de eerste plaats
verwijzen naar fysieke locaties, gaat het in deze context eerder over mentaal contact en met
elkaar en elkaars ideeën in aanraking komen. Anders gezegd, gaat het bij elk van deze begrippen
om mensen. Dit is ook het geval bij de term “Stadtentwicklung”. De context buiten beschouwing
gelaten, heeft het woord betrekking op de ruimtelijke ordening van een stad. Maar in de context
van de Liegenschaftspolitik en de ‘Open brief’ gaat het opnieuw om mensen. Nomadisch Grün
spreekt over een “nachhaltige und nachbarschaftsorientierte Stadtentwicklung” . Om dit te
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bereiken is meer burgerparticipatie bij gemeentelijke besluitvorming een voorwaarde, want het
stedelijke leven voltrekt zich binnen de gemeenschap.
Dit zijn aanwijzingen dat Marco Clausen en Robert Shaw een visie hanteren van de stad
als een samenleving. Dat houdt in dat de stad een dynamisch geheel of proces is, met mensen als
bouwstenen. Deze mensen geven het leven in een stad samen vorm door hun activiteiten.
Stadslandbouw gaat volgens Nomadisch Grün over de manier waarop we samenleven. Het laat
ons zien hoe het anders kan. Marco Clausen (oorspronkelijk historicus) zegt daarover iets in de
video uit 2012 (toen de discussie over de Liegenschaftspolitik begon). Hij legt uit waarom het
Nomadisch Grün te doen is, waarbij hij rept over sociale processen in de stad:
“We focus not on maintaining the garden here but with the overall question: how do we deal

with public spaces? And how to we deal with public spaces in a way that initiatives like ours
create alternatives, alternative forms of urban life?”.
In het boek Prinzessinnengarten. Anders gärtnern in der Stadt (2013)1 stelt Clausen:
“Vielleicht hilft es, die Stadt selbst als einen Garten und uns als ihre GärtnerInnen zu betrachten.”
Zonder tuinders geen tuin.
De stad als samenleving zien, is an sich niet bijzonder. Als je deze visie afzet tegen een heel
andere kijk op de stad, wordt het interessant. Stadslandbouw kan ook bekeken worden vanuit het
oogpunt van de ruimtelijke ordening. Stadslandbouw is dan voor vorm van ruimtegebruik dat
ingepast moet worden in de ruimtelijke inrichting van een stad. Hierachter schuilt een beeld van
de stad als een fysiek fenomeen. De ruimtelijke ordening streeft naar een functionele inrichting.
Hier een weg, daar een park. Die inrichting kun je uittekenen op een landkaart. De stad is dan
geen proces, maar een eindresultaat.

1

Het citaat is afkomstig uit een aantal pagina’s van het boek dat na te lezen is op de website Earnest & Algeron.
Zie http://www.earnestalgernon.de/node/115.
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6.

Conclusie & discussie

Aan de basis van dit onderzoek stond de vraag: ‘welk beeld schetst Nomadisch Grün van
stadslandbouw in de communicatie over de Prinzessinnengarten naar het grote publiek?’. Deze
vraag kwam voort uit het besef dat stadslandbouw bedreven wordt vanuit allerlei motieven. Die
hangen weer samen met de positieve effecten die aan stadslandbouw worden toegekend. Ze zijn
zeer divers. Stadslandbouw wordt bijvoorbeeld in verband gebracht met eetgewoonten,
klimaatverandering, de identiteit van een stad, integratie en de kwaliteit van de openbare ruimte.
Het gaat alle kanten op. In dit onderzoek is een specifiek stadslandbouwproject eruit gelicht om te
onderzoeken wat hiervan klopt met de praktijk. De manier waarop mensen ‘stadslandbouw’
begrijpen, bepaalt hun houding ten opzichte van stadslandbouw en welke acties zij al dan niet
ondernemen (Van Gorp e.a. 2005).

6.1. Conclusie
Op de website van de Prinzessinnengarten schetst Nomadisch Grün een beeld van stadslandbouw.
Stadslandbouw wordt beschreven als een fenomeen dat zich onderscheidt van de normale gang
van zaken in een stad. Het laat zien hoe het anders kan. Dat beeld wordt hieronder verder
toegelicht.
Door vrijwilligerswerk is een tuin ontstaan die een beetje van iedereen is. Tal van gewone mensen
dragen hun steentje bij. Er wordt engagement en gemeenschapszin getoond. Nomadisch Grün
spreekt van “eine soziale und ökologische urbane Landwirtschaft“ (Homepage). Deze kreet is ook
te lezen bij het betreden van de tuin (zie figuur 11). Stadslandbouw in de Prinzessinnengarten is
participatief.

Fig. 11. Bord bij entree van de Prinzessinnengarten (Auteur 2013).

Stadslandbouw inspireert de deelnemers. Het bewijs hiervoor is, naast de grote opkomst
van vrijwilligers, de grote hoeveelheid projecten die aan de Prinzessinnengarten gekoppeld wordt.
Die variëren van kooklessen voor jongeren tot workshops bijenhouden tot verven met natuurlijke
kleurstoffen uit de tuin. In de Prinzessinnengarten draait stadslandbouw op de energie van de
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gemeenschap. De inspiratie komt voort uit behoeften naar zaken waar het momenteel aan
ontbreekt in de stad. Denk aan: een plek waar stedelingen in aanraking komen met de natuur; de
gehele keten van voedselproductie ervaren en saamhorigheid beleven in een geïndividualiseerde
samenleving. Door stadslandbouw doen deelnemers nieuwe ervaringen en inzichten op en leren
ze de praktijk van voedselproductie kennen.
De tuin is daarbij constant in ontwikkeling. Stadslandbouw heeft dynamiek. Het is eerder een
proces dan een resultaat. In het geval dat de oogst mislukt, blijven er nog tal van andere
activiteiten over waarop de tuin kan teren voor haar bestaansrecht (zie figuur 12). Hierin
onderscheidt moderne stadslandbouw zich duidelijk van historische stadslandbouw, dat toch
vooral bedoeld was voor productie. Je kunt stadslandbouw ook zien als een kader waarbinnen
voor deelnemers veel ontplooiingsruimte is. Vanaf de tweede helft van 2012 wordt de
Prinzessinnengarten frequent beschreven als een ‘Freiraum’. Freiräume zijn er ook met een
andere invulling dan stadslandbouw (bijvoorbeeld een skatepark voor jongeren). Wat ze gemeen
hebben is de vrijheid voor burgers om er hun eigen plek van te maken.

Fig. 12. Activiteitenkalender in de Prinzessinnengarten (Auteur 2013).

Zodoende ontstaat af en toe de indruk dat de Prinzessinnengarten niet veel met voedsel
van doen heeft. Toch is de keuze om landbouw te bedrijven niet willekeurig. Eten heeft
universele waarde. Het is een bindmiddel over leeftijds- en cultuurgrenzen heen. Uit de
beschrijvingen van de productie blijkt hoe plezierig mensen het vinden om zich met eten bezig te
houden. Er spreekt ook een trots uit. Zelf groenten en kruiden verbouwen, met tastbaar resultaat.
De oprichters onderschrijven dit in de video uit 2009.
“Die frisch geernteten Bodenschätze wandern vom Feld direkt in den Kochtopf und werden zu
leckeren Gerichten verarbeitet.“ (Projekte)
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Verder lijkt stadslandbouw zich uitstekend te lenen als podium om aandacht te vragen voor
verschillende thema’s. In de Prinzessinnengarten was klimaatverandering zo’n thema. Maar ook
de opmars van genetisch gemanipuleerde soorten, de waarde van oude cultuurgewassen en de
mogelijkheden van recycling. De tuin demonstreert hoe men met deze problematiek om zou
moeten gaan. Het is ze niet per se te doen om de oplossing van de problematiek. De
Prinzessinnengarten is een demoversie van hoe het in de toekomst beter zou kunnen:
“Urbane Landwirtschaft für die Stadt von Morgen: sozial, mobil und zukunftsfähig“.
(Gartenpatenschaften)
In dit citaat is niet alleen de hervormingsgezindheid van Nomadisch Grün te herkennen, maar
ook hun drang om verandering te weeg te brengen op grote schaal. Het gaat om de ‘stad van
morgen’.
Nomadisch Grün stelt zich op als tegenhanger van de overheid, als ‘alternatieven’, iets wat voor
de volkstuinbeweging veel minder geldt. Op de website blijkt duidelijk dat stadslandbouw een
burgerinitiatief is. Naar aanleiding van de discussie over de toekomst van de tuin roept Nomadisch
Grün de vraag op: “was wird aus dem Prinzessinnengarten? Wohin geht das ‘wilde und schöne
Berlin’?” (Kampagne Wachsen lassen). Gemeente Berlijn is de boeman. Door haar beleid gaat het
wilde en mooie Berlijn verloren. Wie kan daar nu voorstanders van zijn?, lijkt Nomadisch Grün te
zeggen. Opnieuw is de boodschap: de huidige gang van zaken in de stad is niet juist. Laat wat
meer aan burgers over, bepleit Nomadisch Grün. Dat is niet alleen hun recht, stellen ze, maar ook
een noodzakelijke stap om uitdagingen die voor ons liggen het hoofd te bieden. Stadslandbouw in
de Prinzessinnengarten is opstandig. Het is een typerend aspect van stadslandbouw op de
Moritzplatz.
Samenvattend, wordt het fenomeen stadslandbouw opgetuigd met allerlei activiteiten, meningen
en zelfs politieke doelen. Het heeft de functie van een kapstok. Stadslandbouw staat daarbij
symbool voor een andere gang van zaken in de stad en komt voort uit een tegenbeweging van
onderop. Rondom de Prinzessinnengarten is een netwerk ontstaan van geëngageerde,
vooruitstrevende instanties en individuen. Hier is stadslandbouw mensenwerk. Zij staan centraal,
met hun visie over de stad van morgen: een socialere stad. Stadslandbouw is het perfecte
bindmiddel.

6.2. Discussie
In deze paragraaf wordt gereflecteerd op de betekenissen van de onderzoeksresultaten in
maatschappelijke en wetenschappelijke zin. Er is ook aandacht voor de invloed van de methode
op de resultaten.

6.2.1. Inzichten
In Nederland houden verschillende gemeenten en ondernemers zich bezig met stadslandbouw.
Amsterdam werkt aan een voedselvisie voor de stad waarin stadslandbouw een belangrijke plek in
neemt (PvdD 2013). De overheid zit er bovenop. Stadslandbouw in de Prinzessinnengarten is juist
een initiatief van onderop. Er spreekt een drang uit om de omgeving zelf onder handen te nemen
en een gemeenschap te creëren waarin mensen naar elkaar omkijken. De boodschap aan
Gemeente Berlijn is: ‘laat het maar aan ons over’. Stadslandbouw krijgt daardoor een radicaal en
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opstandig tintje. Gezien de vele vrijwilligers die meehelpen is het een concept dat aanslaat. Het
rebelse past bovendien bij ‘links Berlijn’.
Het is de vraag wat daarvan overblijft als de overheid initieert. Het typerende rebelse
karakter verdwijnt per slot van rekening. De boel ‘verambtelijkt’. Op de 020-dag van de
stadslandbouw op 4 april jl. stond op het programma “Waarom is de Prinzessinnengarten zo
succesvol? Presentatie van de best practise Prinzessinnengarten (…)” (Creatieve City Lab 2013).
Die stelling suggereert dat wij in Nederland de Prinzessinnengarten na zouden kunnen bootsen.
Maar stadslandbouw lijkt niet te plannen. Het staat of valt bij een individuele
enthousiasteling. In het geval van de Prinzessinnengarten waren dat Marco Clausen en Robert
Shaw (zie figuur 13 en kader 4). Zij wisten al snel veel andere mensen te enthousiasmeren. Zijn
dit soort mensen er niet, dan blijft van stadslandbouw weinig anders over dan voedselproductie.
Het is echter de vraag of dit het sterkste punt is van stadslandbouw. Dat durf ik in twijfel te
trekken. Stadslandbouw is eerder goed in het creëren van kleinschaligheid en gemeenschap en
aanzetten tot maatschappelijke participatie. Stadslandbouw beantwoordde zodoende aan een
maatschappelijke behoefte in Berlijn.
Vanuit dat oogpunt is het ten eerste dubieus om stadslandbouw op te nemen in een
gemeentelijke voedselvisie. De productieve bijdrage lijkt immers eerder symbolisch dan
constructief. Ten tweede is het problematisch om stadslandbouw ‘in te zetten’ in krimpgebieden
of op tijdelijk in onbruik geraakte percelen. Dan wordt stadslandbouw benaderd als
planningsobject of instrument. Wie dat doet, stuit op cruciale factoren die niet te plannen zijn:
enthousiasme en engagement van burgers. Om die reden zou niet de beschikbaarheid van
(goedkope) grond, maar het voor handen zijn van enthousiastelingen leidend moeten zijn bij het
opzetten van stadslandbouwprojecten.
Dan wordt het potentieel van stadslandbouw beter benut. Dat potentieel gaat, zoals
gezegd, over mensen, niet over productie. En over de manier waarop mensen samen hun eigen
omgeving vorm geven en naar hun hand zetten. Stadslandbouw is de invulling van een plek waar
mensen met oog voor medemens en natuur hun ei kwijt kunnen. De initiatiefnemer van het
Montreal Rooftop Garden Project (een sociaal project rondom een daktuin) verwoordt dit
uitstekend: “The aim is not to grow vegetables, but to grow gardeners, who will then change the
environment” (Thibert 2013, p. 352).

Fig. 12. Marco Clausen en Robert Shaw in de Prinzessinnengarten (Nowack 2011).
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Kader 4. De rol van de oprichters
Voordat ze de Prinzessinnengarten oprichtten, bewandelden Robert Shaw en Marco Clausen een
ander carrièrepad. Robert Shaw was documentaire maker. Tijdens zijn studie verbleef hij twee
jaar in Cuba, waar hij kennismaakte met stadslandbouw. Marco Clausen is opgeleid tot historicus
en heeft later een café in Kreuzberg gehad (Lomoth 2011). Op foto’s (bijvoorbeeld figuur 12) zien
de mannen er fatsoenlijk gekleed uit. Uit de vele interviews die zij gegeven hebben, valt op te
maken dat ze welbespraakt zijn. Het lijkt erop dat ze normaal functioneren in deze maatschappij.
Dit is niet hoe Adam Purple (zie figuur 13) bekend staat. Purple heeft tussen 1975 en 1986
aan een tuin in Manhattans Lower East Side gewerkt (zie figuur 14). De gemeenschappelijke tuin,
genaamd The Garden of Eden, besloeg vijf braakliggende percelen naast zijn woning. Hij
gebruikte onder meer poep van de paarden in Central Park om de tuin tot bloei te brengen en
kreeg hulp van vrijwilligers uit de buurt. Purple werd geprezen omdat “he has made a garden out
of a ruin” (McKinley 1998). Toch moest de tuin in 1986, ondanks hevige protesten van Purple en
anderen, plaatsmaken voor een nieuwbouwproject. Vanwege zijn gewoonten en uitspraken die
hij sindsdien heeft gedaan, wordt Purple tegenwoordig gezien als een rare snuiter. In een artikel
in de New York Times uit 1998 (McKinley) staat dat Purple zijn eigen uitwerpselen tot compost
verwerkt, woont in een pand zonder elektriciteit en diverse namen voor zichzelf gebruikt. Hij
wordt de ultieme hippie genoemd die er een levensstijl op na houdt die niet meer van deze tijd is.
Purple zegt zelf dat hij de aarde zo min mogelijk schade wil berokkenen en daarom afziet van het
gebruik van alle hulpmiddelen die dankzij het gebruik van olie tot stand zijn gekomen.
Marco Clausen en Robert Shaw houden er minder extreme ideeën op na en lijken beter in
staat het nut van de tuin te verwoorden op een manier die wordt begrepen door officiële
instanties. De Prinzessinnengarten mag dan een radicaal tintje hebben, zo extreem als bij The
Garden of Eden is het niet. Het hippietijdperk ligt dan ook achter ons.

Fig. 13. Adam Purple op 81-jarige leeftijd (Weichselbaum 2013).

Fig. 14. The Garden of Eden in 1979 (Wang 2011).
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6.2.2. Methode
De beeldvorming van stadslandbouw stond centraal in dit onderzoek. Deze keuze is te verdedigen
vanwege de verschillende visies over het potentieel van stadslandbouw. Op hun beurt
beïnvloeden beelden van stadslandbouw “de kennis, houding, en het (ruimtelijk) gedrag van
degene die ermee in aanraking komen” (Van Gorp e.a. 2005). Toch heeft deze benadering ook zijn
beperkingen. Het gevaar ligt op de loer om de webteksten als een afspiegeling van de
werkelijkheid te zien. Wie dat doet, vergeet dat de teksten met een bepaald doel geschreven zijn.
Het waarheidsgehalte van de teksten is niet vanzelfsprekend honderd procent. Even goed kunnen
vrijwilliger van de tuin totaal andere redenen hebben waarom ze mee werken. Wie weet is het ze
wel om die extra aardappelen op hun bord te doen.
Verder is het een minpunt dat het bij inhoudsanalyse niet mogelijk is om door te vragen
zoals in een interview. Daardoor blijft het gissen naar de achterliggende beweegredenen. Het
positieve aan de passiviteit van het onderzoeksobject is dat een scherp beeld is ontstaan van de
effecten van stadslandbouw waarop Nomadisch Grün de nadruk legt. De kans bestaat dat
Nomadisch Grün bij navraag alle positieve effecten van stadslandbouw onderstreept. Sociaal
wenselijke antwoorden interfereren in de beeldvorming van stadslandbouw.
Uiteindelijk, herinnert dit onderzoek aan het belang van beeldvorming bij het fenomeen
stadslandbouw. Een zelfde type stadsboerderij kan allerlei rollen worden toegekend, van
leeromgeving tot Freiraum.

6.2.3. Aanbevelingen
Tot slot enkele aanbevelingen over de richting die we, in mijn ogen, op moeten met
stadslandbouw in de maatschappij en de wetenschap.
Dit onderzoek geeft een beschrijving van een kijk van onderop. Die lijkt te verschillen van
de kijk van bovenaf. Nomadisch Grün is per slot van rekening in conflict met de Gemeente over
de Liegenschaftspolitik. Voor burgers is stadslandbouw onderdeel van een socialere stad, een
socialere maatschappij. Stedelijke planners hebben een meer functionalistische kijk op
stadslandbouw: het moet passen in de fysieke stad. Naar mijn mening is de visie van burgers op
stadslandbouw duurzamer. Daar zit de energie, omdat de daaruit resulterende stadslandbouw
beantwoordt aan behoeften die uit mensen zelf komt. Bij het beoordelen van projectaanvragen
voor stadslandbouw lijkt het mij verstandig om de aandacht te richten op de maatschappelijke
kosten en baten in plaats van de economische baten. Onder de economische baten vallen naast de
opbrengst uit de productie ook de waardevermeerdering van de grond doordat stadslandbouw een
voorheen braakliggend terrein ‘reactiveert’. De aandacht voor de menselijke maat in
stadslandbouw kan hopelijk de kloof tussen pragmatische stedelijke planners en bevlogen burgers
verkleinen.
In een volgend onderzoek zou het interessant zijn om een case study te onderzoeken
vanuit een top-down initiatief. Het liefst een project dat van te voren helemaal is uitgedacht op de
tekentafel. Dan zou je kunnen onderzoeken in hoeverre stadslandbouw daar draait om mensen of
om productie en hoeveel erover blijft van het spannende van stadslandbouw als burgerinitiatief.
Als je dat naast de Prinzessinnengarten ligt, kun je beargumenteren welke versie van
stadslandbouw de voorkeur heeft.
Hierbij is het belangrijk om in gedachten te houden dat de Prinzessinnengarten een
bijzonder project is. Het project blinkt uit op het gebied van participatie. Je zult niet snel een
stadslandbouwproject vinden waaraan zoveel verschillende personen en groepen deelnemen en
waar de bijdrage uit de gemeenschap zo’n belangrijke rol speelt. Op het spectrum bottom-up vs.
Top-down is dit project een uiterste aan de bottom-up zijde.
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Bijlage 1: Woordenlijst Duits – Nederlands
Duits

Nederlands

Aneignung
Art
Austauschen
Bedürfnis
Beet
Beratungsstelle
Berücksichtigen
Bienen
Boden
Brache
Bürgerbeteiligung
Düngemittel
Einbeziehen
Ernten
Gastfreundschaft
Gegenentwurf
Gehören
Gemeinnützig
Gestalten
Herstellen
In Anspruch nehmen
Klimaschutz
Klimawandel
Kümmern
Kurzfristig
Landwirtschaft
Lebendige
Lebensumfeld
Liegenschaft
Menge
Nachbarschaft
Nachhaltige
Nahrung
Neuausrichting
Öffentlichkeit
Ökologisch
Opfern
Ort
Patenschaft
Raum

Toe-eigening
Manier
Uitwisselen
Behoefte
Perceel
Adviesbureau
Rekening houden met
Bijen
Bodem
Braakliggend terrein
Burgerparticipatie
Mest
Betrekken bij
Oogsten
Gastvrijheid
Tegenantwoord
Horen
Ten behoeve van het algemeen nut
Vorm geven
Produceren
(Iets) opeisen
Tegen klimaatverandering
Klimaatverandering
zorgen voor
Korte termijn
Landbouw
Levendige
Leefomgeving
Onroerend goed
Hoeveelheid
Buurt
Duurzame
Voeding
Herziening
Publiciteit
Biologisch
Opofferen
Plek
Adoptie
Ruimte
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Rückeroberung
Schaffen
Seltene
Spenden
Topf
Umwelt
Uneigennützig
Veranstaltung
Verbrauchen
Verdichtung
Verlass
Verschönern
Verwandeln
Vielfalt
Wachsen
Wachstum
Wandern
Ziehen
Zukunftsfähig

Terugverovering
Creëren
Zeldzame
Doneren
Pan
Milieu
Belangeloos
Evenement
Verbruiken
Bevolkingsdichtheid
van iemand op aan kunnen
Mooier maken
Veranderen (in)
Veelsoortigheid
Groeien
Groei
Terechtkomen
kweken
Bestand tegen toekomstige uitdagingen
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Bijlage 2: Selectie analysemateriaal
www.prinzessinnengarten.net
De volgende webpagina’s (of delen ervan)
-

Home page
Über uns
Wachsen lassen – die Kampagne
Presse & öffentlichkeit
Projekte
Workshops
Gartenpatenschaft
Projektspenden
Lernen im Garten
Buch bestellen
Open brief (zie bijlage 5)

-

Blog Juni 2009 – April 2013

-

Video op pagina ‚über uns‘ gemaakt door Stiftungsgemeinschaft anstiftung und ertomis
(2009)
Video op pagina ‘Oktober 2012’ gemaakt door Joseph Redwoord-Martinez

-
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Bijlage 3: Voorlopige codeboom
Verbouwen voedsel

Educatie &
bewustwording

Gezonde voeding

Waarde van voedsel
en de natuur
Emancipatie
Emancipatie ruimte
Verbondenheid in
gemeenschap
Emancipatie voedsel

Gezondheid
Mentaal

Identiteit omgeving
Fysiek

Koelere steden

Kringloop stedelijk
afval

Meer vers eten

Hogere kwaliteit
stedelijke ruimte

Milieuproblematiek &
duurzaamheid

Minder
bestrijdingsmiddelen

Minder
voedselkilometers

Onstpanning

Opbrengsten in de
regio

Producentconsument

Werkgelegenheid

Zakcentje voor boer

Radicaal & alternatief

Liegenschaftspolitik
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Bijlage 4: Definitieve codeboom
Koken & inkopen

Verbouwen voedsel

Educatie &
bewustwording

Grillen van het weer

Natuur ontdekken

Emancipatie ruimte

"Freiraum"

Emancipatie

Emancipatie voedsel

Gemeenschap

“Gemeinsam”

Gezondheid

Veelzijdigheid aan
mensen

Identiteit omgeving

Verbinding met de
buurt

Kringloop stedelijke
afval

Meer vers eten

Opbrengsten in de
regio

Bijen

Minder
bestrijdingsmiddelen

Onstpanning
Soortenrijkdom

Milieuproblematiek &
duurzaamheid

Producent-consument

Betrokkenheid

Werkgelegenheid

Radicaal & alternatief

Liegenschaftspolitik
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Bijlage 5: Open brief
(Zie pdf: http://prinzessinnengarten.net/wpcontent/uploads/2012/08/OffenerBriefPrinzessinnengarten120824_kk.pdf)

Was wird aus dem Prinzessinnengarten?
Wohin geht das „schöne und wilde Berlin”?
Die Zukunft des Prinzessinnengartens ist ungewiss. Der Liegenschaftsfonds plant einen
Verkauf der stadteigenen Fläche am Moritzplatz. Das könnte das baldige Aus des Gartens
bedeuten.
Freiräume öffnen Möglichkeiten für soziales Engagement und für neue Formen urbanen
Lebens. Sie sind Teil des kreativen, schönen und wilden Berlins, von dem die Politik
schwärmt. Der Moritzplatz steht beispielhaft für die Bedrohung dieser Freiräume, aber auch
für die Chancen, die sich aus ihnen ergeben. Er könnte zum Modell für eine
zukunftsorientierte Liegenschaftspolitik werden, die den Wert von Orten wie dem
Prinzessinnengarten Rechnung trägt und die Menschen vor Ort frühzeitig und auf Augenhöhe
einbindet.
Seit 2009 haben weit über Tausend UnterstützerInnen dabei geholfen, „aus einer hässlichen Baulücke
ein Paradies” erwachsen zu lassen (Die Zeit). 50.000 BesucherInnen kommen jedes Jahr an den
Moritzplatz, um sich dieses „Biotop und Soziotop mit Modellcharakter” (Tagesspiegel), diese „Utopie im
Kleinen” (Berliner Zeitung), dieses „Versuchslabor für die nachhaltige Stadt von morgen”
(Wirtschaftswoche) anzusehen.
Doch die Zukunft des Prinzessinnengartens ist ungewiss. Im Auftrag des Berliner Senats ist der
Liegenschaftsfonds mit der Vermarktung der Fläche beauftragt. Eine Anfrage von Seiten des
Abgeordnetenhauses hat ergeben, dass Verhandlungen mit Investoren über einen baldigen Verkauf
bereits geführt werden. Dies könnte das kurzfristige Aus des Prinzessinnengartens bedeuten. Das Fehlen
verlässlicher Planungshorizonte bedeutet nicht nur wirtschaftlich eine Gefährdung des sich selbst
tragenden Prinzessinnengartens. Bedroht sind sowohl Arbeitsplätze im Umfang von 13 Vollzeitstellen als
auch das, was 30.000 Stunden freiwilliges Engagement pro Saison hier haben entstehen lassen: einen
Ort sozialen Austauschs und des Lernens. Wir arbeiten mit zahlreichen Schulen, Kindergärten,
Mietergemeinschaften und Universitäten zusammen und haben geholfen, 16 Ablegergärten in
unterschiedlichsten Einrichtungen aufzubauen.
Auf die prekäre Situation und die fehlende Planungssicherheit machen wir seit Langem aufmerksam. Für
eine tragfähige Zukunftsperspektive des Gartens braucht es ein offenes Gespräch und ein Bekenntnis
der politisch Verantwortlichen, Orte wie den Prinzessinnengarten langfristig erhalten zu wollen. Der
Wert, der vom Prinzessinnengarten und vergleichbaren Projekte für die Stadt Berlin ausgeht, ist auch
von offizieller Seite unbestritten. Er leistet wichtige Arbeit in einem Kiez, der zu den dichtest bebauten
und sozial schwächsten der Stadt zählt. Fachleute sehen in ihm ein Labor für sozial wie ökologisch
nachhaltige Formen der Stadtentwicklung. International, ob auf der EXPO in Shanghai oder in der New
York Times, steht der Prinzessinnengarten beispielhaft für ein Berlin der Freiräume, für soziales und
kulturelles Engagement. Der Senat hat eine Förderung des urbanen Gärtnerns als Teil einer nachhaltigen
Stadtpolitik angekündigt. Der Liegenschaftsfonds schreibt, der Prinzessinnengarten gehört zu den
Projekten, „die Berlin in ihrer Summe ausmachen, ohne die Berlin um ein Vielfaches ärmer wäre”2.
Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe
Bisher ist wenig über die Pläne am Platz bekannt. Der Antwort der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung auf die offizielle Anfrage ist zu entnehmen, dass Investoren aus der Kreativwirtschaft
in Abstimmung mit dem Liegenschaftsfonds eine Bebauung planen, in die auch Gärten integriert sein
könnten. Wie diese aussehen sollen, kann nur gemutmaßt werden. Urbane Gärten aber sind mehr als
anspruchsvolles Hinterhofgrün. Sie geben Impulse für eine nachhaltige und nachbarschaftsorientierte
Stadtentwicklung. Sie eröffnen den Menschen Räume, um ihr Lebensumfeld aktiv mitzugestalten. Nimmt
man dieses Potential ernst, dann kann dies aus unserer Sicht nur bedeuten, die Nachbarschaft am
Moritzplatz und die vielfältigen AkteurInnen vor Ort frühzeitig und auf Augenhöhe in die Überlegungen
zur Zukunft des Quartiers einzubeziehen. Ein Konzept für ein zeitgemäßes Bürgerbeteiligungsverfahren
haben wir gemeinsam mit weiteren AkteurInnen vor Ort und mit der Unterstützung des
Bezirksbürgermeisters dem Liegenschaftsfonds im vergangenen Jahr vorgelegt.
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Der Moritzplatz: Modell für eine nachbarschafts- und zukunftsorientierte Stadtpolitik
Am Moritzplatz geht es nicht alleine um einige Jahre mehr oder weniger für den Prinzessinnengarten.
Hier bietet sich die Chance, weitreichende und drängende stadtpolitische Fragen aufzugreifen. Fragen
nach zeitgemäßen Partizipationsmöglichkeiten, nach dem Erhalt von Freiräumen und Vielfalt, nach dem
Wert sozialen Engagements, nach einem Ausgleich zwischen wirtschaftlichen Interessen und dem Schutz
gewachsener sozialer Strukturen vor Verdrängung. Dies deckt sich mit Positionen des Senats zur
Förderung partizipativer Strategien, zum Aktivieren von Flächen für urbanes Gärtnern, zu verbesserten
Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement, zum Erhalt vielfältiger und sozial gemischter
Kieze.3 Vor allem aber bietet der Moritzplatz die Chance für die vom Senat angekündigte
Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik. Im Umgang mit öffentlichen Flächen sollten nicht mehr nur
ausschließlich kurzfristige finanzielle Interessen zählen, sondern auch der Wert sozialen, kulturellen und
ökologischen Engagements angemessen berücksichtigt werden. Nur so können Freiräume erhalten
bleiben beziehungsweise neu entstehen. Sie tragen dazu bei, Berlin zu der schönen und wilden Stadt zu
machen, von der Klaus Wowereit in seiner Regierungserklärung schwärmte.

Wir fordern
den Mietvertrag des Prinzessinnengartens um 5 Jahre zu verlängern.
eine zukunftsweisende Bürgerbeteiligung, die die Vielfältigkeit und die verschiedenen
Bedürfnisse der Nachbarschaft angemessen berücksichtigt.
gesicherte Planungsperspektiven für urbane Gartenprojekte und andere Formen
sozialen Engagements, die dem auch von Senatsseite anerkannten Wert solcher Orte
und Projekte für die Stadt gerecht werden.
—————————
Wir laden ein zu einem offenen Gespräch

Wohin geht das „schöne und wilde Berlin”?
Wir sprechen mit PolitikerInnen, NachbarInnen, Akteuren vor Ort und Fachleuten über die Zukunft des
Moritzplatzes und des Prinzessinnengartens sowie über die Frage: Was bleibt an Freiräumen für soziales
Engagement, und in was für einer Stadt wollen wir leben?
Freitag, den 21. 09. 2012, 18 bis 20 Uhr, im Prinzessinnengarten
—————————
Dieser Öffentliche Brief wurde verfaßt von den BetreiberInnen und den UnterstützerInnen des
Prinzessinnengartens in Berlin-Kreuzberg. Er richtet sich an die interessierte Stadtgesellschaft, die
politisch Verantwortlichen für die Liegenschaftspolitik in Berlin, den Liegenschaftsfonds Berlin selbst, an
all jene, die sich in den unterschiedlichsten Metropolen der Welt als urbane GärtnerInnen betätigen oder
sich in anderer Form für nachhaltige Formen der Stadtentwicklung engagieren, er richtet sich an die
NachbarInnen, Gewerbetreibenden und Akteure rund um den Moritzplatz, an die BesucherInnen des
Gartens und an die vielen Menschen und Kooperationspartner, die mit ihrer Zeit, ihrer Leidenschaft,
ihren Erfahrungen und ihren Ideen geholfen haben, den Prinzessinnengarten aufzubauen.
Berlin, den 24. August 2012
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