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De voedselvoorziening van de stad vroeger en nu.
Wat is urban farming?
Waarom urban farming?
Urban farming stedenbouwkundig bekeken.
Alternatieve en autonome voedselvoorziening - boerenmarkten
Welk soort stadslandbouw?
Duurzame stedenbouw is autonome stedenbouw, meer aandacht voor
de lokale economie.
8.. Conclusie: “Het ei van Columbus”?

1.. DE VOEDSELVOORZIENING VAN DE STAD, VROEGER EN
NU
Zo was het vroeger: de organische stad, voedsel uit de
onmiddellijke omgeving
Zie rechts: kaart van Ferraris uit
1770: stad Brugge.
Hier zie je nog heel wat
stadstuinen aan de binnenzijden
van de oude omwalling. Rond de
omwalling zie je vele kleine
percelen waar voedsel
geproduceerd werd voor de stad.
Wekelijks werden er
boerenmarkten gehouden op de
vele marktpleintjes.
Alle oude binnensteden hebben
nog de namen van deze
voedselmarkten:
de varkensmarkt
de hooimarkt
de vismarkt
de eiermarkt
de kaasmarkt
de paardenmarkt
de graanmarkt
de groentenmarkt
de kruidenmarkt
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enz..
Het voedsel werd in de stad en onmiddellijk er rond gekweekt en ook verwerkt.
De afstanden moest immers kort zijn zodat ze met paard en kar ofwel te voet
konden overbrugd worden.
De 19e EEUW
Schema: expansie
Nieuwe tramlijnen en spoorverbindingen
doorbreken de oude stadsmuren en de stad
breidt snel uit ten koste van de groene ruimte
er rond.
De afstanden voor de voedselbevoorrading
worden steeds groter en de stedelijke
tuinbouw wordt steeds schaarser.

De 20e EEUW
Autoverkeer, mondialisering en agro-industrie.
Export en import.
Stadsvlucht: de stad deint verder uit in het platteland en versnipperd het
landschap. De stad loopt leeg; maar wordt spoedig weer “aangevuld” met
allochtonen met zeer grote gezinnen.
De voedselproductie is zodanig grootschalig zodat ze niet meer aan de naburige
stad kan verkocht worden.
De voeding wordt dus niet meer ter plaatse verbruikt.
Veel grondstoffen komen uit het buitenland, worden verwerkt en dan terug
geëxporteerd via de veiling.
Zo kan je constateren dat een bio-boer aan de rand van Brussel zijn groenten
exporteert naar Duitsland en dat Brussel op zijn beurt heel wat bio-groenten
importeert uit Duitsland.
Gevolg:
massatransport en dichtgeslibde
wegen.
Veel import van exotische
voedingswaren.
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2.. WAT IS URBAN FARMING - STADSLANDBOUW?
Urban farming past in de filosofie van de zelfvoorziening die ”Het Autonome
Huis” voor staat.

Voedsel produceren in de stad kan op verschillende manieren.
Kleinschalig verweven in het woonweefsel

1. In de achtertuinen, de meest gekende methode
2. Rooftopfarming, daktuinen, Hundertwasser is
de pionier, vanaf 50 cm grond kan je bomen op
het dak plaatsen.
3. Voorstadstuinbouw vb : familie Dervaeses in
Pasadena
4. Groene gevels
5. Terrastuinen
6. Kleinschalige gezinsteelt zoals balkontuintjes of
window farming

Grootschalige projecten

7. Collectieve gemeenschapstuinen (moderne
varianten van de volkstuinen)
8. Binnenteelt in oude industriegebouwen
9. Groentetorens: nieuwe verticale boerderijen

1.. Achtertuinen en stadstuinen, de meest gekende methode
Urban farming in Brooklyn , New York
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2.. Rooftopfarming in Brooklyn

De pioniers van rooftopfarming vind je in Brooklyn. Het is een erg intensief werk:
alles moet via de lift: compost, de afvoer van planten, enz.. Dit wordt
gecompenseerd door de directe verkoop aan de bewoners, wat hogere prijzen
(=winkelprijs) oplevert.
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3.. Voorstadstuinbouw
Suburban gardening vb : familie “Dervaeses” in Pasadena
In de voorsteden is er heel wat versnipperde ruimte voorhanden.
Het project van de Dervaeses uit Pasadena, Californië: hier leven een
vader en zijn drie kinderen van de opbrengst van hun voorstadstuin.
Kennismakingsfilmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=Y4AcmaGbldU&feature=related
Hun persoonlijke websites:
http://urbanhomestead.org/about
www.pathtofreedom.com
Hun tuin is slechts 4.000 square feet
groot = 371,6 M² = 20 x 18,5 m
Autonomie:
Ze produceren genoeg voedsel om 80
% van hun dieet in de zomer en 50 %
in de winter te voldoen. (de rest is
alles wat ze niet zelf kunnen kweken,
zoals olie, meel, rijst, boter en kaas)
Ze hebben in de zomermaanden
overschot om te verkopen aan lokale
restaurants.
Opbrengst:
400 variëteiten van groenten en fruit
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Zij produceren meer dan 6.000 pond groenten en fruit per jaar.
Met de verkoop kunnen ze granen, bonen enz..aankopen.
Hun omzet: 20.000 dollar per jaar
Ze malen meel met een pedaal-power,
maken hun eigen biodiesel.
en geven liever water aan hun planten dan een bad te nemen.

Energievoorziening:
Elektriciteit via 12 zonnepanelen op het dak.
Zelfgemaakte biodiezel met plantaardige afvalolie
Het huis heeft geen airco en er is geen centrale verwarming. In plaats daarvan
hebben ze een kachel in de woonkamer die werkt met sloophout.
Het gezinsinkomen is op dit moment ongeveer $ 40.000 (uit de verkoop van hun
producten en voorwerpen op hun websites, plus donaties aan de Dervaes
Instituut, opgericht in 2006 om de Dervaeses 'missie te ondersteunen), maar
lang niet genoeg om een utopische visie te financieren.

Hoe kleiner de oppervlakte, hoe meer werkuren en zorg het vergt om voldoende
oogst te hebben. In dit geval werkt men met 4 personen 14 uren per dag, ook
tijdens het weekend. Met een grotere oppervlakte zou men met de helft aan
werkuren toekomen met dezelfde opbrengst.
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4.. Groene gevels, wall farming

Een aandachtspunt bij “wall farming” is de oriëntatie, het is in de stad niet
evident om schaduwvrije muren te vinden met de juiste oriëntatie.

5.. Terrastuinen
Terrastuinen zijn reeds lang van
toepassing, maar krijgen nu meer
aandacht in het kader van ”groene
hoogbouw”.
Bij hoogbouw van meer dan 20
bouwlagen worden doorgaans
geen terrassen toegepast vanwege
te duur en te veel windbelasting.
Aandachtspunt:
vanaf vier verdiepingen verbreek
je het contact met de stedelijke
omgeving, wordt het appartement
kindonvriendelijk en heb je liften
nodig.

6.. Kleinschalige gezinsteelt zoals
balkontuintjes of window farming
Windowfarming is ook in hoogbouw mogelijk maar
betekent niet veel qua opbrengst.
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GROOTSCHALIGE PROJECTEN

7.. Collectieve gemeenschapstuinen (moderne varianten van de
volkstuinen)
Urban farming in Cuba, Havanna:

In de hoofdstad Havana (meer dan 2 miljoen inwoners) voorzien meer dan 200
tuinen met een totale oppervlakte van 35.000 hectare de bevolking van meer
dan 90 procent van hun fruit en groenten. Vandaag wordt jaarlijks bijna 1
miljoen ton voedsel geproduceerd in de stadstuinen. (Vooral in de voorsteden)

8.. Binnenteelt in oude industriegebouwen
Stadstelers uit New York
In het stadsdeel Brooklyn in New
York is een magazijn waar
stadstelers in 2009 op het dak
een 4000 vierkante meter groot
teeltgebied hebben aangelegd.
Dit levert jaarlijks zeven ton
biosla, tomaten en kruiden op die
op weekmarkten verkocht
worden. Dat is genoeg om een
zomer lang het verbruik van zo’n
200 mensen te dekken.
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De groentes lijken ook geen last te hebben van uitlaatgassen. Uit een onderzoek
aan de universiteit van New Jersey bleek dat het telen van groenten in
wereldsteden ondanks het autoverkeer geen kwaad kan. Omdat er geen gebruik
gemaakt wordt van gewasbeschermingsmiddelen en conserveermiddelen is de
oogst uit de stad soms nog gezonder dan die van het land.

9.. Groentetorens: nieuwe verticale boerderijen

Heel wat studiebureaus hebben zich
gestort op deze nieuwe uitdaging:
Hoe op een kleine oppervlakte zo
veel mogelijk voedsel produceren?
Daaruit ontstond de groentetoren.
Architect Océane RAGOUCY van
SOA architectes
en het LUA - Agricultural Urbanism
Lab hebben hier een
voortrekkersrol.
Hun ontwerpen kan je zien op deze
website:
http://www.luaparis.com/index.php

Professor Despommier (Columbia University) scheef een (theoretisch) boek
“The Vertical Farm”. Alles is gebaseerd op hydro-cultuur, dus geen compost. Er
zijn nog geen realisaties.
De recensies waren over het algemeen zeer negatief: veel te hoog
energieverbruik, o/a. vanwege het kunstlicht (444 watt/m²) en de complexe en
dure technologie.
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3.. WAAROM URBAN FARMING?
1. Verstedelijking en landvlucht

Tegen 2050 zou 80 procent van de wereldbevolking in steden wonen. In de
ontwikkelingslanden zuigen de hoge lonen in de steden het platteland leeg.

2.. Bevolkingsexplosie

We zijn in 2050 met 9 miljard op de planeet en al die monden moeten gevoed
worden. Dit is vooral een probleem omdat de verstedelijking de vruchtbare
landbouwgrond massaal betonneert.

3.. Ruimtebehoefte

Als we de voedselproductie doen via de methode van grootschalige
monoculturen, hebben we extra landbouwgrond nodig, een gebied groter dan
Brazilië.

4.. Transportkosten
De huidige monoculturen veroorzaken gigantische kosten voor transport en
energie, met de vernietiging van natuurlijke biotopen door de industriële
landbouw.
Bard Staes: "En bovenal moeten lidstaten van de EU serieus werk maken van de energieefficiëntie. Europa importeert jaarlijks voor liefst 450 miljard euro aan fossiele
brandstoffen en daarmee vindt een enorme welvaartsoverdracht plaats richting landen
als Rusland, Qatar en Noorwegen. Als de EU alleen al de 20% energiereductie tegen het
jaar 2020 nakomt, zoals afgesproken, dan bespaart de EU volgens een nieuwe studie van
energieconsultant Ecofys jaarlijks ruim 100 miljard euro en mogelijk zelfs het dubbele als
de energieprijzen hierdoor gedrukt worden."

5.. Leefmilieu

Energieverspilling: een doorsnee maaltijd legt vandaag 30.000 kilometer af
alvorens op ons bord te belanden, met alle milieugevolgen van dien.

6.. Autonomie en zelfvoorziening

De stad van de toekomst zal haar energie-, emissie-, afval- en voedselproblemen
zelf moeten oplossen met innovatieve en duurzame projecten.

7.. Voedselzekerheid

Het verleden leert ons dat in tijden van crises teruggevallen werd op een
omvangrijk netwerk van kleinschalige stadslandbouw. Dat was al zo in de
negentiende eeuw, toen volkstuinen werden ontwikkeld om de hongerende
arbeiders te kunnen voorzien van voeding.

8.. Sociale voordelen

Stadslandbouw heeft vaak een sociale dimensie: stadsbewoners kunnen erin
participeren.
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4.. URBAN FARMING STEDENBOUWKUNDIG BEKEKEN
DE ZELFVOORZIENENDE WOONSTAD
De autonome energievoorziening en voedselvoorziening horen traditioneel
thuis in de groene gordel rond de stad.
De aandachtspunten:
Energieverbruik
Ruimtegebruik
Kostprijs

1.. Hoeveel ruimte is er nodig voor voedselproductie?
De benodigde ruimte is afhankelijk van de plaatselijke eetcultuur, het klimaat,
de beschikbare ruimte, enz…
Aandachtspunt: mensen die minder vlees eten, eten veel meer groenten. In die
zin zijn onderstaande cijfers inzake ruimtebehoefte relatief en kunnen zeker het
dubbele bedragen van wat doorgaans wordt toegepast.
In India heeft men ervaren dat men 20 mensen kan voeden met 1 ha biologische
landbouwgrond. Dus 500 m² landbouwgrond per persoon nodig.
In het westen is dat minder gunstig omdat men er veel dierlijk voedsel eet en
het klimaat kleinere opbrengsten geeft.
Men rekent voor het gematigd westers klimaat op een behoefte aan 800 m² per
persoon voor een veganistisch dieet met 10 % dierlijk .
Zie e-boek

http://www.hetautonomehuis.be/voeding/
Voor groenten en fruit:
Ervaringen in België leren ons dat 500 m² moestuin per gezin noodzakelijk is
(incl. aardappelveld en wat grasland voor de compost)
Gemiddelde ruimtebenutting voor een zelfvoorziening van groenten en fruit:
200 m² per persoon.
Voor alleen groenten:
Voor een minimale voorziening van groenten mag je toch wel rekenen op 200
m² per gezin van 4 personen, ofwel 50 m² per persoon.
Vuistregel voor zelfvoorziening van groenten:
Afhankelijk van de al dan niet gezonde eetgewoonten heeft men voor groenten
en fruit een oppervlakte nodig die gelijk is aan de bewoonde vloeroppervlakte.
Bij een gezonde leefwijze zal dat het dubbele zijn van de woonoppervlakte
Dus bij een appartement van 70 m² hoort een moestuin van 140 m².

Voor meer informatie over zelfvoorziening:
http://www.countryfarm-lifestyles.com/self-reliance.html
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2.. Over hoeveel ruimte beschikken we in de stad?
Geconcentreerd wonen en werken zorgt ook voor heel wat milieuhinder. Steden
verbruiken vandaag 70 procent van alle energie ter wereld en stoten 80 procent
van alle CO2 uit.
Willen onze steden hun toekomst voorbereiden, zal het nodig zijn ook
beleidsmatig de stadslandbouw een plaats te geven in combinatie met milieu,
ruimtelijke ordening en groenbeheer.

Cijfers over woondichtheden:

Netto woondichtheid, excl. voorzieningen zoals winkels, scholen bureau’s, enz:
Verkaveling met vrijstaande woningen = 10 woningen/ha
Rijwoningen met aaneengesloten bebouwing = 20 woningen/ha (dorp)
Gemiddelde bruto woondichtheid (incl. voorzieningen) op dorpsniveau bedraagt
15 woningen/ha.
Het “Structuurplan Vlaanderen” voorziet een bruto-woondichtheid van 25
woningen/ha als een minimum in het buitengebied. Men wil dus
appartementsbouw = stapelbouw in de landelijke woonkernen.
Stads-rij-woningen geven een netto dichtheid van 20 à 40 woningen /ha (twee
woningen boven mekaar)
We rekenen in de stad op 2,5 inw./won. = 50 à 100 inw./ha (netto)
Ter vergelijking, de bruto woondichtheid (incl. voorzieningen) van:
Brussel nu: 65 Inw /ha = 26 à 35 woningen/ha.
Parijs nu: 200 inw./ha = 80 woningen/ha (4 boven mekaar), dit is de hoogste
woondichtheid van Europa
Voorbeeld Brussel,
De bruto woondichtheid bedraagt er 65 won/ha ofwel 153 m² stadsruimte /
woning
Een gemiddeld appartement in Brussel bedraagt 63 m².
Ovetschot: 153 – 63 = 90 m² per woning voor voorzieningen zoals kantoren,
scholen, winkels en ook verkeerswegen, parkings en openbaar vervoer.
Conclusie:
Als je 10 tot 20 m² per woning kan voorzien in Brussel voor stadstuinbouw, dan
is dat al een groot succes.
Tenzij je de hoogte in gaat met vertikale serres. Maar is dat wel efficiënt,
betaalbaar en gewenst?
Natuurlijk zijn bessenstruiken die vertikaal langs muren klimmen zeer
aangenaam, maar je hebt de goede oriëntatie nodig en zeker geen schaduw van
een of andere hoogbouw!
De goede oplossing voor het voedselprobleem is reeds toegelicht in het e-boek
van het autonome huis: kiezen voor minder dierlijk voedsel en de productie zo
kort mogelijk bij de consument.
In geval van Brussel is dat bij voorbeeld; de maisvelden en weilanden in de
groene ring rond Brusselse vervangen door groenten- en graanvelden. (zo was
het vroeger ook)
Uiteraard kan 10 à 20 % van de productie ook in de stad zelf.
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In Antwerpen komen er 100. 000 bewoners bij tegen 2026, er moeten grote
sociale woningen bij gebouwd worden, in het stadscentrum, vooral voor de
allochtonen. (25.000 à 33.000 nieuwe woningen) Volgens sommigen moet dit
hoogbouw worden!
In Brussel komen er jaarlijks 20.000 extra inwoners per jaar bij. Dit geeft
280.000 extra bewoners tegen 2026! (Ofwel 70.000 à 90.000 nieuwe woningen)
Hier spreekt men zelfs over “groene hoogbouw” in de groene gordel van Brussel.
3… Prioriteiten bepalen
We staan dus voor grote keuzes, we moeten prioriteiten bepalen.
Wonen in de stad blijft de grootste prioriteit.
Willen we de leefbaarheid behouden zullen we zeker geen hoogbouw mogen
toepassen en creatief moeten zijn met het kleinschalig inweven van soc.
woningen in de voorsteden in plaats van in de binnenstad. Zo voorkom je ghetto
vorming.
Onze steden zijn bezaaid met resten van een industrieel verleden (brownfields,
verouderde pakhuizen, industriële gebouwen en terreinen) waar we een nieuwe
bestemming voor moeten vinden, ook hier zijn er mogelijkheden.
Eén aspect wordt steeds duidelijker: voor autoverkeer is er helemaal geen plaats
meer in de stad en zeker niet voor langparkeerders.
Als we ruimte die nu wordt ingenomen door de auto voor een deel kunnen
benutten voor stadstuinbouw zal de stad er al een stuk leefbaarder uit zien.
Hieronder een utopisch beeld uit de permacultuur-wereld.
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DE VERTICALE BOERDERIJ: VERTICALE SERRE – KRITISCH BEKEKEN
DE VERTICALE SERRE IS EEN HIGH TECH KWESTIE.
Toparchitecten, planologen en ingenieurs ontwerpen aan de lopende band
projecten voor grootschalige stadslandbouw.
Energieverbruik ?
Men wil het hele jaar door produceren zonder hinder van
klimaatomstandigheden. Men wil niet-inheemse gewassen telen.
Maar… het energieverbruik is zeer hoog, o/a. vanwege het kunstlicht (444
watt/m²) en de complexe en dure technologie.
Biologisch ?
De weerstand tegen ziekten wordt bekomen dank zij een goede compost.
Zodoende kan men zonder herbiciden en pesticiden werken. Deze compost
optimaliseren in verticale serres zal zeer veel kosten en veel werkuren vergen.
Ecologisch en duurzaam ?
Recyclage van het eigen afvalwater én eventueel stedelijk afvalwater is
theoretisch mogelijk, maar zeer kostelijk. Men vermijdt transport van voedsel
maar het transport van de compost, de afval e.d. is ook een belangrijke factor.
Stadsvriendelijk ?
Wat is er stadsvriendelijk aan een grootschalige glazen dozen, die qua uiterlijk
doet denken aan kantoorgebouwen met vliesgevels?
Tewerkstelling?
Qua tewerkstelling per m² is dit voor stadslandbouw zeker minder dan bij
kantoorgebouwen.
Grootschalige Verticale serres
LUA - Laboratoire d’Urbanisle Agricole
De vertikale stedelijke boerderij
http://www.luaparis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=206:miniferme160&Itemid=40
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Uiterlijk is dit een glazen toren
zoals een andere.
Monofunctionele bureautorens,
woontorens en groentetorens zijn
te vermijden willen we een
leefbare multifunctionele stad
bekomen, geschikt voor gezinnen
met kinderen.

De overheid subsidieert de agroindustrie nu ook in de steden.
De eerste plantscraper (=
vertikale serre) wordt gebouwd in
Zweden door het International Centre of Excellence for Urban Agriculture.
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De boeren zullen in de toekomst niet meer hun tractor pakken om op hun veld te
komen, maar eerst de metro en daarna de lift. zegt Dickson Despommier. .
Hij is groot voorstander van dit idee en werkzaam aan de Columbia-universiteit
uit New York. „Het is niks anders dan veel op elkaar gestapelde kassen“, zegt
hij.
Zie SOA- architects:
http://soa-architectes.fr/en/projects/show/86#/en/projects/show/28

Mooie plaatjes…torens verkopen met schijnargumenten?
Uitholling van de stad:
Citaat van “Marten Bierman – Steden, wegen, ruimte”:
“Op het land kan je lopen, in het water kan je wemmen, maar in het moeras kan
je alleen maar verzuipen.
Dus ofwel kies je voor de stad ofwel voor het platteland.”
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De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.
Zo was het ook met het project Bijlmermeer te Amsterdam. Zie foto hieronder.

Het fiasco van deze visie is ondertussen al lang bewezen en het meest pijnlijke
voorbeeld is het Project Bijlmermeer te Amsterdam, dat nu voor een groot
gedeelte terug is afgebroken en vervangen door laagbouw.
De essentie van deze stedenbouwkundige vergissing is de volgende:
men mag de mens niet losrukken van de natuur in hoogbouw, dan wordt dit een
broeihaard van drugs en criminaliteit. Gevaarlijk om s’avonds nog rond te lopen
in een ‘dode groene zone’ waar niemand zich verbonden mee voelt.
In dergelijke (schaduwrijke) gebieden kan je geen groenten kweken omdat er
geen sociale controle is. Dat is de essentie van het verhaal.
De beelden over “plantenscrapers” ogen mooi, maar vergis u niet: het gelijkt
allemaal sterk op de voorstellen van Le Corbusier met “woontorens midden in het
groen”.
Conclusie:
Stadslandbouw zal pas echt kunnen functioneren
als het past in een kleinschalig woonweefsel, met een grote verweving van
functies en voorzieningen.
Als er genoeg sociale controle is vanuit de laagbouwwoningen.
Als er genoeg ruimte vrijkomt dank zij het elimineren van de auto en de
langparkeerplaatsen.
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5.. AUTONOME VOEDSELVOORZIENING- BOERENMARKTEN
De prijsverschillen tussen productie bij de boer en de verkoop bij de consument
zijn enorm!
Ter vergelijking , onderstaande prijzen zijn richtinggevend en kunnen zeer sterk
verschillen in functie van het seizoen.
een boer verkoopt een krop sla in de veiling voor 0,075 euro
de consument betaalt in supermarkt : 0,71 euro
een bioboer verkoopt een krop sla in de veiling voor 0,2 euro
de consument betaalt in supermarkt :1,99 euro
Vanwaar dat grote verschil?
De (overbodige) verpakking , het (dure) transport en de winst van groothandel
en kleinhandel maken het verschil.
Rechtstreekse verkoop door de boer aan de consument geeft een lagere prijs
voor de consument, een hogere prijs voor de boer en een hogere kwaliteit.
Mogelijke oplossingen om de landbouwer in direct
contact te brengen met de consument
1..Boerenmarkten in de steden en dorpen
2..Winkels in de stad die rechtstreeks bij de boer inkopen
3..Verkoop aan huis bij de boer zelf
4..Kleinschalige standstuinbouw
5..Stadsrand-tuinbouw in de groene gordel rond de stad
6.. Tuinbouw kort bij de woonbuurten op het platteland
7.. Online farming
Netwerken van lokale boeren en producenten werken nu samen
in Europa maar ook in Canada en de VS om on-line producten
aan te bieden aan klanten.
Op deze manier kunnen meer consumenten nu lokaal on-line
kopen, als ze niet kunnen deelnemen aan een lokale boeren
markt.
Dit biedt ook de lokale boeren en producenten een andere
route naar de markt, oogsten slechts wat er is besteld, voorzien de consument
de meest verse producten en men houdt overheadkosten laag, zoals website kosten.
Consumenten hebben op deze wijze toegang tot een enorme voorraad van
boeren en hun producten.
Terug naar het gezond verstand:
Stadslandbouw is zinvol zolang:
 het kleinschalig is
 van onderuit komt als een echt burgerinitiatief
 direct aan de verbruiker kan verkocht worden.
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6.. WELKE SOORT STADSLANDBOUW?
Al de hieronder beschreven soorten landbouw hebben als gemeenschappelijk
kenmerk, dat zij zich baseren op ecologische principes en de chemischindustriële aanpak afwijzen. Ofschoon zij zich soms tegen elkaar afzetten,
streven zij er alle naar om zoveel mogelijk "samen te werken" met de natuur.
Alleen biologische landbouw is vastgelegd in internationale wet- en regelgeving.
1.. Biologische landbouw
Biologische landbouw zoals deze in de Europese regelgeving (SKAL, 1985) is
vastgelegd.
Kenmerken:
Geen chemische bestrijdingsmiddelen, geen kustmeststoffen.
Variante: Biologisch-dynamische landbouw - gebaseerd op de ideeën van Rudolf
Steiner (1923), de eerste grondlegger van biologische landbouw.
2.. Veganistische landbouw
Is gelijk aan biologische landbouw maar zonder dierlijke mest.
Zie “The vegan organic network”
http://veganorganic.net/
info@veganorganic.net
3.. Natuurlijke landbouw
Gebaseerd op de ideeën van de Japanner Masanobu Fukuoka (1975), die streeft
naar minimaal ingrijpen in natuurlijke processen.
Niet ploegen niet wieden, niet sproeien, niet bemesten. Alleen zaaien en oogsten
Zie
Basis boek: “The One Straw Revolution”
4.. Permacultuur
Permacultuur - ontwikkeld in de Australië in de jaren 70, gericht op nauwkeurig
ontworpen ecosystemen.
Het begrip is in de jaren '70 aan de universiteit van Tasmanië (Australië)
ontwikkeld door Bill Mollison en David Holmgren.
In de praktijk is permacultuur meestal gericht op kleinschalige zelfvoorzienende
landbouw, die aansluit bij de theorieën van Fukuoka, terwijl biologische
landbouw meer commercieel productiegericht is en in dit opzicht tussen
permacultuur en chemisch-industriële landbouw staat.

Wat stimuleert de overheid in Vlaanderen ?
5 miljoen euro per jaar voor biologische landbouw
40 miljoen euro per jaar voor “genetisch gemanipuleerde” landbouw
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7.. DUURZAME STEDENBOUW = AUTONOME STEDENBOUW
MEER AANDACHT VOOR DE PLAATSELIJKE
VOEDSELPRODUCTIE EN -CONSUMPTIE
De groene gordel rond de stad is de hoofdzaak
De groene gordel
De groene gordel kan voor land-en
tuinbouw voorzien/gevrijwaard worden
op voorwaarde dat men de stadsvlucht
stopt en de bewoners in de stad houdt.
Deze groene gordel is spijtig genoeg op
vele plaatsen reeds versnipperd met
verspreide villaverkavelingen die
uitsluitend met de auto bereikbaar zijn.
Voorstadstuinbouw
Voorstadstuinbouw is nu reeds
gebruikelijk in de verkavelingen rond
de stad. Deze subsurbane gebieden zijn
een tussenruimten die eigenlijk niet bij
de stad horen en ook niet bij de groene
gordel.
Stadstuinbouw
Stadstuinbouw is mogelijk in de minder druk bewoonde gebieden van de stad en
in de oude industriegebieden die er nu verlaten bij liggen.
We zullen best 80 tot 90 % van de voedselbehoefte in de onmiddellijke periferie
van de stad moeten realiseren. Dit is mogelijk op voorwaarde dat we rond de
steden en een groene gordel vrijwaren en niet volbouwen met slaapsteden. Wat
nu het geval is.
Wil me die groene gordel vrijwaren, dan zal men de groeiende woningnood die
ontstaan is door de massale immigratie in de grote steden moeten oplossen in de
steden en niet daarbuiten!
De stad is geen platteland
Stadslandbouw zal dus in principe ondergeschikt moeten blijven aan de
woonfunctie in de stad.
In elk geval zijn verticale tuinen en daktuinen een aandachtspunt dat zeker in de
nieuwbouw meer aandacht moet krijgen.
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Zelfvoorziening en lokale economie contra verstedelijking
Uit de film: “The economics of happiness” (vrij vertaald)
“Het is al lang en meerdere malen bewezen dat de locale landbouw veel
efficiënter is dan de agro-industrie omdat ze meer opbrengst per ha kunnen
realiseren
De 100 % biodiverse kleine bedrijven geven niet alleen een hogere
tewerkstelling, maar ook produceren ze drie tot 5 keer meer dan de industriële
monoculturen. Met één ha kan men 20 mensen voeden!
Zelfvoorziening (selfreliance) is geen probleem voor de ontwikkelingslanden op
voorwaarde dat ze hun eigen grond kunnen bewerken. Nu wordt deze veelal in
beslag genomen door de agro-industre die het voedsel transporteert naar het
rijke westen.
Met zelfvoorziening bedoelen we: de productie van voedsel , kleding , energie en
huisvesting korter bij de gebruiker brengen. Dit zou een halt toeroepen van de
enorme verspilling van de transporteconomie.”
Verstedelijking stoppen
De decentrale economie die nog steeds bestaat in de ontwikkelingslanden is
ideaal voor een goede zelfvoorziening, verstedelijking en landvlucht moet hier
dringend gestopt worden. De leegloop van het platteland is de oorzaak van
megasteden en krottenwijken.
Eerst verstedelijking toestaan en dan stadslandbouw introduceren is uitermate
inefficiënt !!!
De stelling dat verstedelijking stadslandbouw noodzakelijk maakt is niet zo
evident.
De twee oorzaken van “landvlucht”:
1. De illusie van het “consumptiegeluk” en de hoge lonen drijft de mensen naar
de steden in sloppenwijken, waar ze ontnuchterd worden. Zie bijvoorbeeld
Indonesië.
2. De grootschalige argro-industrie verdingt de kleine familiebedrijven, zie
bijvoorbeeld Brazilië
Verstedelijking voorkomen is beter dan genezen
HOE?
1. De welvaart op het platteland verhogen is mogelijk via hogere voedselprijzen,
het toepassen van soft technologie zoals koken met de zon, elektriciteit uit PV
cellen, enz..
2. Het organiseren van kleinschalige burgercorporaties en biologische
voedselproductie.
3. Het stoppen van de overheidssteun aan de agro-industrie.
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8.. URBAN FARMING: “HET EI VAN COLUMBUS” ?
Kleinschalige urban farming
Kleinschalige urban farming is een goede evolutie
op voorwaarde dat
 er een rechtstreekse verkoop is tussen de boer
en de verbruiker
 het burgerinitiatief de basis moet blijven van de
stadslandbouw, waarbij men best geen
grootschalige agro-industrie toelaat in de stad.
 10 à 20 % van de stedelijke groenteconsumptie
ter plaatse produceren zou een heel goed
resultaat zijn.

TRANSITIE: WAT MET ONZE WAARDEVOLLE
BINNENSTEDEN EN DE BESTAANDE STEDELIJKE
WOONBUURTEN ?
Volgens testaankoop is Brugge de meest leefbare stad van België. Dit is logisch:
het is een organisch gegroeide stad op maat van de mens.
De organisch gegroeide stad = de stad van de mens = de stad op
mensenmaat = de stad waar alles bereikbaar is op loopafstand
Waarom neemt men dit niet als voorbeeld ?
Voorzieningen op loopafstand: minder dan 400 m. Zie plan hieronder uit het
“Structuurpan Brugge”.
Ommuurde moestuintjes zijn steeds
een onderdeel geweest van de
historische stad.
Het herstel van deze stadstuinbouw
is een eerste stap.
Het herstel van het contact tussen de
groene gordel van de stad is een
tweede stap. De groene gordel = de
moestuin van de stad.
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REACTIES OP VORIGE NIEUWSBRIEF

Van de vele interessante reactie op de vorige nieuwsbrief was er één die zeker ons aller
aandacht verdient.
Jos Sluijsmans
Hugo, mooi verhaal. Ik mis in je opsomming de
(elektrisch ondersteunde) velomobiel. Ik denk dat de
velomobiel bij uitstek kan bijdragen aan de oplossing
van veel van de door jou geschetste problemen en daarbij
is het ook nog 'fun'. Op 6, 7 en 8 september wijden wij
een driedaagse seminar aan velomobielen.
http://linkd.in/JhAVVG

Op de website van Kris De Decker kan je zeer interessante informatie vinden over de
velomobiel. http://www.lowtechmagazine.be/2010/09/velomobiel-hightech-fiets-of-lowtechauto.html
In Vlaanderen is de belangstelling voor dit vervoersmiddel
niet zo groot, in Nederland is dat blijkbaar anders: ze
hebben veel meer veilige en brede fietspaden. Op de
rijweg en in het stadsverkeer is dit vervoermiddel nogal
gevaarlijk vanwege de slechte zichtbaarheid.
De “PannonRider 2” - zie foto hiernaast - is meer
zichtbaar en rijdt op zonne-energie.

De fiets-auto
Zo ziet een fiets eruit die is ontworpen door een auto-ontwerper, Mihael Werner.
Lichtgewicht en met een 250 watt motortje en 18 versnellingen.
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WEBSITE:
www.hetautonomehuis.be
DE VOLGENDE DOCUMENTEN ZIJN TE DOWNLOADEN:
 De beleidsnota met de standpunten en concrete actieponten
 Het beleidsadvies certificaten
 De actuele nieuwsbrieven
HET E-BOEK:
Inleiding
1. Autonome watervoorziening
2. Biobrandstoffen voor meer autonomie.
3. Biogas
4. Autonome voorziening van elektrische stroom
5. Van smart grid naar local grid
6. Windenergie op kleine schaal
7. Kleine waterkracht
8. Autonomie met warmtekrachtkoppeling
9. Nulenergie: van passief naar actief en autonoom huis
10. Materiaalkeuze en concept van het autonome huis
11. Autonomie met minder transport
12. Autonomie met voeding
13.Van “co-housing” naar “eco-housing” en “eco-village”
14. Literatuurlijst en slot
Korte inhoud
CONTACT:
Post adres van “Het Autonome Huis”:
Heerbaan 132 - 1840 Londerzeel
Tel: 052 / 37 11 38
e-mail adres : info@hetautonomehuis.be
PRINCIPES VAN HET AUTONOME HUIS :
1. Zelfvoorziening per woning en/of per woningcluster.
2. Autonomie op vlak van de basis behoeften: huisvesting, watervoorziening, voeding, energie, waarbij zo
veel mogelijk de grondstoffen uit de onmiddellijke omgeving worden gebruikt.
3. Energiezekerheid via weersonafhankelijk energiesysteem en de local grid als back up
4. Active house = meer produceren dat nodig is ter ondersteuning van het lokaal netwerk.
5. Duurzaam: CO2 neutraal en met minimale ecologische voetafdruk.
6. Inpassend in de bestaande ruimtelijke ordening en plaatselijke architectuur en zo veel mogelijk gebruik
makend van het bestaande patrimonium.
7. Lowtech: met beheersbare, begrijpbare en zelf te onderhouden technieken.
8. Mobiliteit: hoe minder vervoer hoe beter: wonen waar men werkt, geen eco‐slaapsteden.
9. Betaalbaar: De investering in autonomie moet zichzelf terug betalen binnen de 15 jaar
10. Bioklimatisch: De architectuur moet aangepast zijn aan het klimaat, zodat de architectuur een maximaal
energievoordeel biedt en de nood aan technieken minimaliseert.
11. Aanpasbaar aan nieuwe technieken: gezien de snelle technische ontwikkeling inzake de elektriciteits‐ en
de warmteproductie dient de autonome woning deze ontwikkelingen flexibel te kunnen opvangen.
12. Compacte bouwsystemen: dit heeft vooral te maken met aaneengesloten bouwen zoals dat in onze
steden en dorpen het geval is: de rijwoning is de meest compacte en de meest energiezuinige woonvorm.
13. Compacte bouwsystemen: dit wil niet zeggen dat we moeten vervallen tot het zielloze dozensysteem
waarbij een uitsteeksel of een erker net meer mogelijk zouden zijn. Het heeft vooral te maken met
aaneengesloten bouwen zoals dat in onze steden en dorpen het geval is: de rijwoning is de meest
compacte en de meest energiezuinige woonvorm.
14. Het principe van de “Trias energetica”: de volgorde van belangrijkheid:
Ten eerste: beperk de energievraag
Ten tweede: duurzame (en CO2 neutrale) opwekken van de benodigde energie
Ten derde: wek de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk op.
©Hugo Vanderstadt  ecohousing architectuur

