
Als we over landbouw praten, zien we spontaan beelden 
van uitgestrekte velden, met de torens van de stad aan de 
horizon. Deze klassieke scheiding wordt door sommigen 
in vraag gesteld. Met de wetenschap dat er steeds meer 
mensen zijn, dat zij vaker richting stad trekken en dat 
‘nabijheid’ wel eens een van de oplossingen zou kunnen zijn 
in de zoektocht naar duurzaamheid en ruimte, begint het 
idee van stadslandbouw stilletjesaan te rijpen. Bregt Timmerman

INNOVATIES IN DE STADSLANDBOUW

Van aquaponics tot de levende toren

^Het ontwerp  

van de ‘Tour Vivante’  

in Frankrijk.

15REPORTAGE14

Er bestaan ondertussen verschillende technieken om aan 
landbouw te doen in een stedelijke omgeving. Veel van deze 
concepten staan op punt, maar slechts een handvol zal de weg 
naar een bredere uitrol vinden. De grote doorbraak is dus nog 
niet voor morgen, vertelt Charlotte Prové, die momenteel een 
doctoraat maakt rond stadslandbouw bij ILVO, het Instituut 
voor Landbouw-en Visserijonderzoek. 

Welke technieken bestaan er, en bovenal, zijn die levensvatbaar? 
Charlotte zet voor Vokatribune enkele technieken op een rijtje:

“Aquaponics, hydroponics en aeroponics zijn drie veelbelo-
vende technieken. Het zijn concepten met een gelijkaardige 
naam, maar met een andere invulling. Bij aquaponics gaat het 
om een gesloten circuit waarbij de twee belangrijkste elemen-
ten elkaar onderhouden. Er is een visvijver, de uitwerpselen 
van de vissen worden via een pomp naar de planten geleid, als 
voeding.” De enige nodige input, is visvoer, bijvoorbeeld insec-
ten, die op mest gekweekt kunnen worden. Het resultaat zijn 
eetbare planten, kruiden en vissen. Volgens Charlotte biedt de 
techniek perspectieven, zo probeert de Rotterdamse onder-
neming ‘Uit Je Eigen Stad’ dit op grote schaal uit te rollen.  
“Tot nu toe verlopen dergelijke projecten voornamelijk met 
financiële steun, wegens het hoge kostenplaatje. Want het 
evenwicht tussen techniek en validatie is nog niet gevonden.” 

Hydroponics, daarentegen, wordt al vaker gebruikt. En dan 
vooral in grote steden in de VS en Canada. Deze techniek 
speelt in op het grote tekort aan grond in de stad. Groenten en 
fruit worden in serres gekweekt, zonder grond, maar in water of 
grind, bijvoorbeeld. Zo kan er ook in de hoogte gewerkt worden. 
“Er bestaan in de VS supermarkten met op hun dak serres waar 
zij zelf hun groenten en fruit kweken. Korter kan de keten niet, 
want de oogst – die daarenboven het hele jaar door kan verder 
gaan – komt direct in de supermarkt terecht.” 

Aeroponics is een gelijkaardig systeem. “Hier wordt nog meer 
water bespaard dan in de andere technieken, er wordt mist door 
de planten gespoten, in plaats van water dat doorheen de plan-
tenbakken loopt. Hydroponics levert een waterbesparing van 70 
procent op. Aeroponics doet dat nog eens 70 procent beter.”

Dan is er het idee van de Agri-Tower, een concept dat door 
een Zweeds bedrijf werd ontwikkeld. In zo’n toren wordt op 
elke verdieping een ander soort gewas geteeld, of zelfs dieren 
gekweekt. Bijvoorbeeld, de onderste laag bevat vissen, dan 
volgt er graan, daarboven kippen of varkens, of insecten. 
Bovenaan de toren staan bomen. Dit alles op éénzelfde stuk 
grond. Verticale landbouw, dus.

Franse architecten hebben ‘La Tour Vivante’ getekend, hier 
worden de Agri-Tower en de hydroponics-techniek met elkaar 
verweven. Er is plaats voor landbouw, wonen en werken in dit 
complex. Bovenaan de toren staan windmolens. “Het is typisch 
dat al deze stadslandbouwtechnieken geen eilandjes zijn, 
er zijn combinaties mogelijk.” Bedenkingen bij dit project zijn 
vooral van financiële aard. Er is veel goedkope en duurzame 
energie voor nodig, en die is er voorlopig nog niet.

Dichter bij huis wordt ook al aan verticale landbouw gedaan. 
Het gaat hier vooralsnog om ‘sympathieke’ initiatieven, hoewel 
ze een belangrijke rol spelen als voorbeeldfunctie. Zo is er de 
hangende tuin aan de Vooruit in Gent: er worden allerlei plantjes 
geteeld aan de muur van het gebouw. “Via een pompje circu-
leert het water over de verschillende etages”, vertelt Charlotte.

UITDAGINGEN
Naast de moeilijke financiering, is de wetgeving voorlopig nog 
niet op deze innovaties afgestemd, al wordt daaraan gewerkt. 
Daarnaast – en dit is wellicht het grootste struikelblok – moet 
er voldoende markt gecreëerd worden om genoeg afzet te 
kunnen genereren. Momenteel is stadslandbouw vooral popu-
lair bij een bepaalde elite, die op zoek is naar biologische en 
ambachtelijk gekweekt voedsel. Nederlands voedselexperte 
Louise Fresco zette daar in De Tijd alvast grote vraagtekens 
bij, zij ziet vooral heil in geconcentreerde intensieve landbouw. 
“Dit is niet meer dan een niche. Daarmee kunnen we nooit onze 
wereldsteden voeden. (…) Dankzij de hoogproductieve inten-
sieve landbouw hebben we minder land nodig voor ons voedsel 
dan vroeger en wonnen we natuurgebieden terug in Europa.”

Ook de beschikbare ruimte in de stad zelf blijft een probleem. 
Het zijn niet enkel deze initiatieven die naar open ruimte kijken. 
Denk aan andere bestemmingen zoals cultuur, onderwijs, 
ontspanning.

Een ander belangrijk knelpunt is de kruisbestuiving tussen 
ondernemer en landbouwer. “Enerzijds worden stadsland-
bouwtechnieken meestal ontwikkeld door wetenschappers, die 
vaak weinig stielkennis hebben. Anderzijds is het vaak zo dat 

“De technieken zijn geen eilandjes, ze worden vaak  
in combinatie met elkaar gebruikt” Charlotte Prové

Stadslandbouw in de wereld

In het kantoor van het Japanse Pasona Group, hangen er tomaten-

planten aan het plafond van de vergaderzalen en worden er kruiden 

gekweekt. Aan de receptie zijn kleine rijstveldjes geïnstalleerd.

Het Singaporese bedrijf Sky Greens heeft de ‘plantenwolken-

krabber’ ontwikkeld. Het zijn 32 ‘verdiepingen’ waar verschillende 

gewassen op geteeld worden. De toren draait rond zodat elke 

plant voldoende zonlicht krijgt.

Het Amerikaanse bedrijfje Farmary wil met zijn concept waar-

bij winkels lokale producten verkopen, en waar er op het dak en 

langs de muren van de winkel groenten worden gekweekt, de hele 

USA veroveren.

landbouwers beperkte ondernemingskennis hebben. Bijgevolg 
ontwikkelen stadslandbouw en de ‘klassieke’ landbouw zich los 
van elkaar, terwijl ze bondgenoten zouden kunnen zijn.” 

OPPORTUNITEITEN
Er zit heel wat muziek in deze technieken. Zo zal de verdere 
ontwikkeling wellicht een prijsdaling veroorzaken, zodat  
valorisatie mogelijk zal zijn, wat opportuniteiten biedt voor 
innovatieve ondernemers. Ook de vraag vanuit de markt kan 
nog heel wat groeien, gedragen door een groeiend bewustzijn 
dat lokale productie meer duurzaamheid, transparantie met 
zich zal meebrengen. Het biedt ook opportuniteiten voor land-
bouwbedrijven om hun productie te diversifiëren. Ten slotte is 
er een energiebesparend effect. Groen in de stad koelt af, en 
de warmte van serres kan gebruikt worden voor de verwarming 
van gebouwen. 

#Sabien Windels, ROOF 

FOOD: “We gaan niet enkel 

maaltijden produceren, we 

willen ook sensibiliseren.”

ROOF FOOD,  
een dakmoestuin  
in Gent
De eerste voorzichtige stappen in de stadslandbouw worden 

ondertussen gezet. Onder meer Sabien Windels start met 

‘ROOF FOOD’ haar eigen onderneming op. Met groenten en 

fruit gekweekt op een Gents dak, wil ze gezonde maaltijden 

leveren aan bedrijven in de buurt. En daar is vraag naar.

Sabien kreeg haar inspiratie voor een dakmoestuin tijdens fora 

over stadslandbouw en bij haar werk aan de KU Leuven. Het idee 

om de dakmoestuin te koppelen aan een duurzame cateringzaak  

kwam uiteindelijk van vrienden. “Zij vertelden mij dat ze de brood-

jes op het werk beu waren, ze wilden iets anders, iets gezonds. Ik 

had het gat in de markt gevonden.”

Dan moest er een dak gevonden worden. Niet zomaar een dak, 

het moest voldoen aan heel wat voorwaarden. Zo moest het 

stevig genoeg zijn om op te telen, en groot genoeg om voldoende 

schaalgrootte te creëren. “Zo’n dak heb ik uiteindelijk gevonden 

bij De Punt, een ondernemingshub in Gentbrugge, met de focus 

op sociaal ondernemerschap. De bouwplannen werden aange-

past zodat het dak voldoende draagkracht zou hebben. Het heeft 

een oppervlakte van vijfhonderd vierkante meter. Een mooie 

oppervlakte om mee te starten.”

De onderneemster is vooral van plan bedrijvencentra te bedienen 

met haar gezonde maaltijden. “Dat is qua distributie het meest 

interessante. Veel bedrijven samen. We gaan beginnen met een 

tweetal clusters, om er stap voor stap een bij te nemen.”

Bij ROOF FOOD zal er niet enkel geteeld worden. Ook sensibilise-

ring krijgt een prominente plaats. “We gaan de mensen die in de 

bedrijfsclusters werken, uitnodigen voor workshops. We willen hen 

wat doen bijleren over stadslandbouw.” Sabien hoopt om volledig 

up and running te zijn tegen april 2016.  www.rooffood.be
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