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GELUKKIGE LANDLIEDEN, ZE ZOUDEN MOETEN WETEN HOE GELUKKIG ZE ZIJN!  VER WEG VAN DE TWEEDRACHT DOOR 
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INLEIDING

Op 10 april kwamen ruim 40 mensen samen in Den 
Haag op de bijeenkomst: ‘Energiek samen werken 
aan onze roots’ in stadslandbouw. Gedurende de 
dag verkenden we wat er aan het ontstaan is in ons 
landbouw- en voedselsysteem en wat de huidige 
voedselinitiatieven ons daarover leren. Wat is er aan 
het veranderen door de opkomst van stadslandbouw? 
Het Ministerie van Economische Zaken denkt nu al na 
over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 
van 2021 en wil graag weten welke boodschap deze 
ontwikkelingen hebben voor de voedselproductie in de 
landbouw. De deelnemers hadden heel verschillende 
achtergronden: van onderzoeker tot initiatiefnemer 
voor een lokale keten, van ondernemer tot ambtenaar.  
Deelnemers kwamen uit verschillende delen van het 
land. 

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van Europa is 
een belangrijke organisatie- en fi nancieringsbron voor 
de landbouw in Europa. Vraag is hoe stadslandbouw 
als opkomende beweging en de toekomst van de 
landbouw zich tot elkaar verhouden en of er waarden 
in de stadslandbouw zijn die in het toekomstige GLB 
meer ruimte kunnen krijgen. Stadslandbouw voorziet 
in het Westen slechts voor enkele procenten in de 
voedselbehoefte terwijl in ontwikkelingslanden 15-20% 
van de voedselbehoefte uit stadslandbouw komt, met 

uitschieters als een stad als Singapore waar bijna alle voedsel 
komt uit stadslandbouw. Na een introductie door Annelie 
Boogerd (Toekomst GLB, Ministerie Economische Zaken) 
legde Ed de Jager (Stadslandbouw, Gemeente Den Haag) uit 
welke waarde stadslandbouw voor de gemeente heeft. Voor 
de gemeente Den Haag is stadslandbouw een middel. Een 
middel om braakliggende terreinen nuttig te gebruiken, een 
middel voor sociale cohesie in wijken en een educatief middel 
gericht op voedsel en gezondheid. De gemeente zet daarom 
heel actief in op stadslandbouw.

In dit verslag geven we een impressie van de resultaten in 
woord en beeld. Dit verslag is dus niet de mening van het 
Ministerie van Economische zaken, maar schetst wat de 
deelnemers zien ontstaan in het voedselsysteem en wat
daarvan de betekenis voor (stads)landbouw kan zijn.
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Stadslandbouw is een begrip met een veelvormige inhoud en verschillende defi nities. Beleidsmatig hanteert 
Nederland geen defi nitie, maar er zijn er wel verschillende in omloop:
“Het voortbrengen, verwerken en vermarkten van voedsel en daaraan gerelateerde producten en diensten, in 
urbane en peri-urbane gebieden, daarbij gebruikmakend van stedelijke hulpbronnen en reststoff en” ( PPO/Alterra, 
2012). 

De VN hanteert voor stadslandbouw een nog ruimere defi nitie. Stadslandbouw is: een industrie die voedsel en 
brandstof produceert, verwerkt en verkoopt, voornamelijk als antwoord op de dagelijkse vraag van consumenten 
in een stad of stedelijke agglomeratie, op land en water verspreid door het stedelijke en stadsnabije gebied, waarbij 
intensieve productiemethoden worden toegepast, met gebruikmaking van natuurlijke hulpbronnen en stedelijk 
afval, om een diversiteit aan gewassen en veehouderijen te kunnen realiseren.

Als wij het in dit rapport hebben over stadslandbouw dan hebben we het dus over een breed scala van 
productiemethoden. 

WAT IS STADSLANDBOUW?



DE WAPENS BRENGT DE ZEER RECHTVAARDIGE AARDE ROYAAL LEVENSMIDDELEN VOOR HEN VOORT. ZE HEBBEN 
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KENNIS (THEORIE)         

EDUCATIE     

GEZONDHEID    
VOEDING     

PARTICIPATIESAMENLEVING 

VOEDSELPRODUCTIE 
IN GEBOUWEN MET 
L.E.D.

STADSLANDBOUW 
VOLGENS DEFINITIE 
VERENIGDE NATIES

KRINGLOOP SLUITEN, 
VLEESPRODUCTIE 
NABIJ STAD

NIET VOEDSEL MAAR 
KENNIS VERKOPEN IN 
HET BUITENLAND

DIVERSITEIT IN 
VOEDSELPRODUCTIE 
OP GROTE EN KLEINE 
SCHAAL

ROEP OM REGIE 
VERSUS LAAT HET 
GEBEUREN

LOKAAL/REGIO-
NAAL/NATIONAAL 
AAN ELKAAR 
VERBINDEN

FLEXIBEL 
BESTEMMEN EN 
TIJDELIJKHEID

LANDBOUW < 60 MIJL VAN DE 
STAD, INDUSTRIËLE 
LANDBOUW EN KORTE KETEN

L.E.D. EN INSECTENKWEEK

NIEUWE VERDIENMODELLEN

DE NIEUWE BOER

LANDBOUWINNOVATIES

SMART CITIES

VOEDSELHUBS

STADSLANDBOUWMARKTHALLEN

WELZIJN

LEEFOMGEVINGSKWALITEITDE GEZONDE 
STAD

MINERAALRIJKE 
VOEDING

RUIMTE MAKEN

‘BLURRING’MEEDOEN EN LOSLATEN

ONTSCHOTTEN BELEID OVERHEDEN

SECTOROVERSTIJGEND

GROOTSCHALIG

ONTWERPEN AAN 
VOEDSELSTRUCTUUR

ONTWERPEN AAN 
VOEDSELSTRUCTUUR

VERBINDEN 
STAD EN 
PLATTELAND

SYSTEEM EN SYST

VEERKRACHT/ROB

LOGISTIEK             BO

GEMEENSCHAPPELIJKE VERANTW

INZICHT IN 
VOEDSELPOTENTIE 
VAN DE BODEM

HET EERLIJKE VERHAAL OVER VOEDSEL

ROBUUST    

SCHAALVERFIJNING

MINDMAP RESULTATEN WORKSHOP
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ERVARINGSKENNIS (PRAKTIJK)

           BEWUSTWORDING

      GEZONDHEID
       BODEM

             ZELFREDZAAM

AMBACHTSECONOMIE LEREN VAN ELKAAR

BODEM LEVENSVATBAAR MAKEN

VOEDSEL DICHTER BIJ CONSUMENT

VRAAG EN AANBOD OP 
ELKAAR AFSTEMMEN

KORTE KETEN
PROCUMENT

WAARDE VAN VOEDSEL

SOCIALE INNOVATIE

ONTMOETEN

SOCIAAL 
VERDIENMODEL

ELKE SCHAKEL IN DE 
VOEDSELKETEN GELIJK DEEL 
VAN DE WINST

WERKGELEGENHEID
KLEINSCHALIG

EXPERIMENTEN MET 
BASISINKOMEN

BRON VAN HET 
BESTAAN WEERBAAR/VEERKRACHT

MEEDENKEN
MEETELLEN
MEEDOEN

‘HONGER’ DOOR 
AFNAME MINERALEN 
IN PRODUCTEN

WAARDE VAN GROND

GRONDEIGENDOM

LEEGSTAND PLATTELAND

EERLIJKE 
BOTERHAM 
VOOR DE BOER

ONAFHANKELIJK WILLEN 
ZIJN VAN HET SYSTEEM

TRANSITIE SYSTEEM

‘AARDEN’/GEESTELIJKE RUST/THUIS VOELEN

STADSLANDBOUW LEREN EN DOORGEVEN DELEN

KENNISWERKPLAATSEN

KENNISWERKPLAATSEN

EXPERIMENTEER
RUIMTE

VERBINDING

TEEMVERANDERING

BUUST/WEERBAAR

OER +CONSUMENT VERBINDEN

WOORDELIJKHEID BETROKKENHEID

SYSTEEM
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ZOEKEN NAAR VERBINDING

Een van de deelneemsters merkte aan het eind van de 
bijeenkomst op: ‘het lijkt wel of hier een heel nieuw 
voedselsysteem aan het ontstaan is, waar wij hier 
getuige van zijn’.

Wat we in dit beeldverslag proberen is dit nieuwe in 
beeld brengen en tegelijkertijd laten zien hoe zich 
dit verhoudt tot het bestaande systeem. Het is dus 
steeds een èn-èn-verhaal, waarbij beide kanten van 
de medaille kunnen bijdragen aan een duurzaam, 
(economisch) gezond voedselsysteem.

Centraal begrip in de bijeenkomst was 
‘schaalverfi jning’. We hebben het heel vaak 
over schaalvergroting, zo is ons landbouw- en 
voedselsysteem na de oorlog groot geworden. 
‘Nooit meer honger’ betekende meer productie 
en zekerstellen van deze productie. Kunstmest, 
chemicaliën en schaalvergroting hielpen hierbij. 
Ondertussen ontstond een hiermee samenhangende 
logistiek die voor een uiterst effi  ciënte aanvoer van 
voeding naar onze steden zorgt. Onderweg is echter 
de verbinding tussen de vraag van de consument 
en het aanbod van de boer uit beeld verdwenen. 
Schaalverfi jning gaat over het afstemmen/afstellen 
van dit grote systeem op de beweging die zich van 
onderaf laat zien: allerlei initiatieven, korte ketens, 

buurtmoestuinieren en nieuwe ondernemers met lokale 
producten. Deze initiatieven hebben met elkaar gemeen 
dat ze kleinschalig zijn, van onderop, vanuit een intrinsieke 
motivatie door mensen gestart, allemaal verschillend. 

Als je kijkt naar een systeem als een sociaal systeem dat 
steeds in beweging is, dan zou het zomaar kunnen dat de 
kern van het denken en doen in deze kleinschalige initiatieven 
de sleutels bevat voor wat er zou kunnen ontstaan en al aan 
het ontstaan is. Ze wijzen naar de acupunctuurpunten in 
ons systeem. Als je op deze punten gaat ‘prikken’, dat wil 
zeggen, je beleid aanpast of meer ruimte maakt, dan past het 
bestaande systeem zich aan en ontstaat er iets nieuws… 

De deelnemers in deze bijeenkomst zagen nieuwe dingen 
ontstaan die we hebben uitgerafeld in 7 thema’s. Deze 
thema’s hangen met elkaar samen en van boven naar 
beneden gaan ze steeds een laagje dieper. Ze worden steeds 
gevoed vanuit een diepere laag. 

In de mindmap op de vorige pagina staan alle gedachten in 
hun samenhang weergegeven. In de teksten in de volgende 
hoofdstukken wordt toegelicht wat we zien ontstaan, wat 
de deelnemers daarover zeggen en in welke richting actie 
gezocht wordt.

1. Kennis
de verbinding tussen theoretische kennis en ervaringskennis uit de praktijk

2. Logistiek
verbinden van boer en consument op grote en kleine schaal

3. Bewustwording en educatie
betekenis geven via de eigen ervaring

4. Gezondheid
gezondheidszorg, zorg voor elkaar en gezonde voeding uit een gezonde bodem

5. Robuust en veerkrachtig systeem
basis voor voedselzekerheid en zelfredzaamheid

6. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid 
het ‘sociaal DNA’ van de boodschap
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GEEN ENORME, HOGE HUIZEN MET EEN PRACHTIG PORTAAL, EN ‘S OCHTENDS KOMT ER GEEN MASSA CLIËNTEN, DIE 
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KENNIS

Kennis wordt op veel meer plaatsen opgedaan dan 
bij kennisinstellingen. De Nederlandse landbouw 
heeft zich onder andere zo snel kunnen ontwikkelen 
door actief te werken aan verspreiding van 
landbouwkundige kennis onder boeren. Inmiddels 
wordt echter veel kennis in de praktijk opgedaan en 
heeft Nederland zeer hoog opgeleide boeren. Vanuit 
verschillende achtergronden wordt geëxperimenteerd 
in de praktijk. Dit heeft tot gevolg dat kennis op 
meer plekken is dan bij de kennisinstellingen en dat 
de verspreiding van kennis een andere route krijgt. 
In plaats van top-down ontstaat ‘schaalverfi jning’: 
kennis ontstaat op vele plekken en ‘diff undeert’ door 
de samenleving. De aard van de kennis is ook anders 
dan voorheen. De kennis is lokaal, ervaringsgericht, 
hangt samen met de plek en zit ‘vast’ aan de persoon 
die de kennis vergaarde. Landbouwinnovaties zijn 
dan ook meer en meer ook sociale innovaties en 
vinden zowel in de stad plaats als op het platteland. 
Ze gaan over meer dan de landbouwkundige praktijk, 
bijvoorbeeld het ‘vermerken’ en ‘vermarkten’ van een 
product of het bouwen van ketens tussen boer en 
consument. In kenniswerkplaatsen/netwerken wordt 
van elkaar geleerd en zo ontstaat de ‘common sense’ 
over een goede landbouwkundige praktijk met een 
bredere blik. Wat we zien ontstaan is dat overheid en 

kennisinstellingen het delen van kennis onderling faciliteren 
door het organiseren van netwerken en kenniswerkplaatsen.

Daarnaast is de algemene trend in de maatschappij dat er 
geen ‘enkelvoudige waarheid’ meer is, dat wil zeggen dat 
er ook hier diff erentiatie/schaalverfi jning optreedt. In een 
complex systeem zijn de samenhangen zo ingewikkeld 
dat een lineaire en reductionistische redenering “als 
dit – dan altijd dat”  uiteindelijk niet blijkt te kloppen. 
Een wetenschappelijk advies bestaat in de toekomst 
dus uit een gelijkwaardige combinatie van theorie en 
ervaringskennis: scenario’s en ‘een palet van mogelijkheden’. 
De wetenschappelijke praktijk zal zich ontwikkelen naar een 
vorm van action learning: leren samen met de praktijk. Hierin 
zal wetenschap de rol krijgen om impliciete kennis ‘uit het 
veld’, gebaseerd op (onbewuste) ervaringen op te schalen 
naar expliciete (bewuste) kennis.

• In de stad is meer kennis aanwezig over concepten 
en branding van producten. Die kennis zouden 
producenten graag delen met stedelingen om hier 
van hen te leren.

• Onderzoek en beleid zijn verkokerd, dit levert 
een verkokerd systeem op: onderzoek naar 
gezondheid wordt door andere mensen en vanuit 
ander perspectief gedaan dan onderzoek naar 
landbouwkundige praktijken. Breng meerdere 
disciplines bij elkaar in een onderzoeksvraag.

• ‘Blurring’ (door elkaar laten lopen) van mensen, 
diensten en beleid.

• Maak netwerken/kenniswerkplaatsen waar 
stedelingen/consumenten/marketeers en 
voedselproducenten elkaar ontmoeten en van 
elkaar leren.

• Onderzoeksopdrachten uitzetten met als 
voorwaarde dat het delen van ervaringskennis 
wordt georganiseerd in het onderzoek. 

• Breng meerdere disciplines bij elkaar in een integrale 
onderzoeksvraag en laat het door meerdere 
onderzoekspartijen samen uitvoeren (evt. koppelen aan 
gebied om behapbaar te houden)

• Procestechnieken uit sociale innovatie (Theory U – Otto 
Scharmer) en systeemdenken ook gebruiken voor 
onderzoek en kennisdelen. Centraal in deze technieken 
staat het in stand houden van de complexe werkelijkheid 
als geheel. Door verschillende actoren uit het systeem 
bij elkaar te brengen in een bepaalde gespreksetting 
ontstaat zicht op de samenhang: de samenhang tussen 
wetenschappelijke discours, tussen beleidsvelden en is er 
ruimte voor verschillende leerstijlen. Het creëert ruimte 
voor learning by doing, leren uit de praktijk en in het 
moment: ontwerpen terwijl er iets nieuws ontstaat.

Wat we zien ontstaan:

Wat deelnemers hierover zeggen:
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Acupunctuurpunten:



ZICH VERGAPEN AAN DE MOOIE DEUREN, INGELEGD MET SCHILDPADDENLEER, DE KLEREN DIE MET GOUDDRAAD 
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LOGISTIEK

Initiatieven voor korte ketens ontwikkelen zich tot 
een nieuw logistiek systeem. De bestaande logistiek 
richting wereldmarkt is uitstekend geregeld, maar de 
logistiek om zaken lokaal te vermarkten is nog aan het 
ontstaan en is daardoor nog niet uitontwikkeld tot 
een nieuwe effi  ciënte retail van producent naar 
consument1. Wat gaat ontstaan is dat consumenten 
hun vraag gaan bundelen, zodat duidelijk is wat waar 
wanneer moet zijn en dit effi  ciënt en duurzaam plaats 
kan vinden: geen onnodige transportbewegingen 
van kleine busjes als dat in een grotere hoeveelheid 
aangeleverd kan worden en effi  ciënt voor de 
boer omdat die niet voor elke 10 kg aardappels 
zijn schuur open hoeft te doen. Logistiek is geen 
‘eenrichtingsverkeer’, maar een slim transportsysteem 
van producent en consument dat vraag en aanbod 
simpel en overzichtelijk verbindt.
In de stad is het systeem daardoor heel fi jnmazig 
en divers. Sommige consumenten kiezen voor de 
nieuwe communityshop bij hen in de straat. Hier 
worden bestellingen eens per week geleverd en zijn 
buurtactiviteiten waar mensen elkaar leren kennen. 
Andere consumenten kiezen voor de foodcommunity: 
ze kopen een aandeel in een winkel en kopen daar 

verder gewoon hun voedsel in. Het pergolamodel breidt zich 
uit: consumenten die graag buiten zijn kopen een aandeel in 
de boerderij en zijn hier rechtstreeks bij betrokken, zij delen 
in het risico bij tegenvallende oogst en helpen desgewenst als 
vrijwilliger op de boerderij.

Voor boeren bestaat eveneens een fi jnmazig palet aan 
mogelijkheden: grootschalig blijven produceren en leveren, 
al dan niet in coöperaties. Gericht op de consumentenvraag 
en vaak met meerdere bedrijfstakken. Wat nieuw is, is de 
mogelijkheid om (zelfs voor het zaaien) al te weten wat de 
consumenten ongeveer willen, waardoor de risico’s afnemen. 
De directe verbinding met de voedselconsument levert ook 
een beter inkomen op voor de boer. 
Ook nieuw zijn (kleine) succesvolle ondernemingen die 
een exclusief (streek)product produceren dat heel lokaal 
wordt geleverd met een merk gekoppeld aan het gebied. 
Zoals bijvoorbeeld stadswijn in Den Haag, verschillende 
bierbrouwers en aquaponics (viskweek in/op gebouwen). 
Interessant is dat de producten een verdienmodel hebben 
dat de uniekheid van de lokale context weet te vermarkten. 
Het is ‘eten met een verhaal’ en helpt bij de branding van een 
gebied.

• In Den Haag levert Den Haag in Transitie ‘Lekker 
Nassûh’ wekelijks groente aan consumenten. 
Consumenten kunnen zelf  de groente ophalen als 
pakket en doen mee in de community.

• In Haarlem en Groningen zijn Pluktuinen volgens 
het zogenaamde Pergola-model, waarbij 
consumenten vooraf mee-investeren en achteraf 
delen in de oogst;

• In Wageningen is Lazuur-foodcommunity een 
community-winkel. Producenten uit de streek 
leveren direct aan de winkel, consumenten kunnen 
een aandeel in de winkel kopen waardoor de 
winkel geen vreemd kapitaal voor de voorraden 
nodig heeft. Producten die niet uit de streek 
komen worden door de groothandel geleverd. Hier 
werkt de combinatie tussen groot- en kleinschalig 
al. 

• In Zeeland bestaat een boerencoöperatie met een 
eigen supermarkt.

• Voor boeren is het belangrijk dat hun product ‘een 
merk’ is. Herkenbaarheid voor de consument, 
zodat die ook kiest voor deze lokale/gezondere 
variant.

Schaalverfi jning en robuust/veerkrachtig wil bij ‘logistiek’ 
zeggen: een effi  ciënt systeem om voedsel te bestellen en  in 
de stad te krijgen op een manier dat de beide uiteinden van 
de keten er zeggenschap en eigenaarschap in hebben.

• Maak experimenteerruimte voor korte ketens: sta 
toe dat hier een fi jnmazig systeem van voor en door 
consumenten wordt opgebouwd. De kleinschaligheid 
maakt de risico’s kleiner (er worden kleinere groepen 
consumenten ziek als er een keer iets tussen zit dat niet 
goed is en het is traceerbaar). Help de initiatiefnemers 
van korte ketens met eenvoudige ‘meedenktips’ en 
informatie over voedselveiligheid.

• Vraag van boeren/coöperaties om vraaggestuurd 
te produceren; GLB-geld kan je alleen krijgen als er 
regionaal afzet is (een greendeal met een nabije stad)

• Organiseer experimenten waarbij  consumentencontact 
over merkontwikkeling actief op gang komt zodat 
hier ervaring mee opgedaan kan worden (wat willen 
consumenten, hoe denken ze). Hier zit ook de gedachte 
van sociaal kapitaal achter: marketingkennis zit vaak in 
de stad, het product ligt op het land.

Wat we zien ontstaan:

Wat deelnemers hierover zeggen:

Acupunctuurpunten:
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1. In de opgaven voor het Jaar van de Ruimte schetst het Planbureau voor de Leefomgeving de opgave ‘Voorzie in Voedsel’. Daar wordt de aandacht 
gevestigd op de vraag hoe schaalvergroting in de productielandbouw samen gaat met het bedienen van de lokale markt. Ook wordt de voedselketen 
gevisualiseerd: 65.000 boeren, 6500 levensmiddelproducenten, vijf grote inkoopkantoren, 4400 supermarkten en uiteindelijk 16,7 miljoen 
consumenten.



DOORWEVEN ZIJN, EN HET CORINTHISCHE BRONSWERK. DE WITTE WOL WORDT NIET GEVERFD MET ASSYRISCHE 
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BEWUSTWORDING

Onbekend maakt onbemind, dus als we niet weten 
hoe het zit met onze voedselproductie en wat dat 
betekent voor het inkomen van boeren dan zullen we 
ook niet geneigd zijn om ons gedrag aan te passen. 
Als we niet weten hoe het zit met de verschillende 
gezondheidsaspecten van voedsel en levenswijze 
idem. Daarom is er ‘voedseleducatie’ nodig. Deze 
wordt nu ingezet vanuit verschillende beleidsvelden 
(en dus verschillende perspectieven). Over het 
algemeen is de teneur dat de overheid wel mag 
informeren over ‘gewenst’ gedrag maar niet direct 
gedrag mag beïnvloeden. Educatie richt zich dus op 
informeren en vergaren van kennis. 
Aan de andere kant leert de stadslandbouwpraktijk 
dat het zelf ervaren leidt tot bewustwording bij 
burgers. Als je zelf met je handen in de grond staat te 
wroeten en ervaart hoe moeizaam het is om een mooi 
kropje sla te produceren dan krijg je vanzelf respect 
voor de boeren die dit ‘aan de lopende band’ weten 
te leveren, maar tegelijkertijd treedt ook steeds de 
verwondering op: ‘dit kropje groeit zomaar uit de 
aarde’. Dit zijn waarden die ertoe leiden dat mensen 
vanuit een innerlijk besluit anders met de rest van 
hun voedsel omgaan. Als meer en meer mensen via 
stadslandbouw betrokken raken bij hun voedsel en de 
productie daarvan dan ontstaat een nieuw bewustzijn. 

Van hieruit ontstaat de betrokkenheid bij transparante korte 
ketens: mensen willen weten waar hun voedsel vandaan 
komt, wie het geproduceerd heeft. Een nieuwe stadsbewoner 
‘de prosument’ is zich bewust van de waarde van voedsel, wil 
zich graag laten horen naar de producenten en is op zoek naar 
wegen waarlangs hij/zij invloed/medezeggenschap heeft over 
het voedsel. 

Ook educatie vraagt dus om schaalverfi jning: algemene 
kennis wordt als het ware opgegraven in stadslandbouw/
moestuinen en op persoonlijke wijze ‘verteerd’ tot 
bewustwording. Dit leidt vervolgens tot verschillende 
initiatieven en focus vanuit burgers. 
Educatie is dus gekoppeld aan persoonlijke bewustwording.

• Foodcommunity met winkel
• Koppel grote groepen boeren en consumenten
• Stadslandbouw is een middel om je bewust te 

worden van voedselproductie en de voedselketen.
• De waarden vanuit stadslandbouw zijn: 

beleving, aandacht/meetellen, zelfredzaamheid, 
robuustheid, voedselzekerheid, weet wat je eet, 
bewustwording, keuzes, groen, leefb aar, kennis 
over voedselproductie, voorbeeldfunctie

• Organiseer betrokkenheid van boer en burger 
– helpen organiseren t.b.v. vernieuwing en 
verbinding

• Stadslandbouw heeft vele vormen. Door hier een 
stedenbouwkundig concept aan toe te voegen 
kan stadslandbouw meer zichtbaar onderdeel zijn 
van de stad en zo meer stedelingen betrekken bij 
de voedselketen. Stedenbouwers denken aan: 
een ‘sla-telende community’, een stadsring met 
diverse kleinschalige teelt waar ondernemerschap 
gericht op cohesie en groen zichtbaar wordt. Of  
kant- en klare groentekweekbakken.

• Maak het mogelijk voor een zo groot mogelijk 
deel van de mensen om ‘iets te doen’ met voedsel: 
organiseer voedsel dichtbij mensen, maak ruimte voor 
stadslandbouw, maak het mogelijk korte ketens op 
te zetten, foodcommunities op te bouwen. Gebruik 
stedenbouwkundige kennis om stadslandbouw diverser 
te maken dan ‘ieder een eigen tuintje’. 

• Organiseer ‘educatie-bewuste’ netwerken 
waar educatieprofessionals en organisatoren 
van experimenten (ervarings)kennis delen hoe 
bewustzijnsontwikkeling werkt: welke groepen burgers 
‘slaan aan’ op welk thema en met welk middel? Zorg dat 
hier ook ondernemers en marketingkennis aanwezig is 
en zet deze in om vervolgstappen te zetten. Marketing 
helpt om van ‘early adopters’ en ‘fi rst movers’ naar ‘early 
majority’ te gaan.

Wat we zien ontstaan:

 Wat deelnemers hierover zeggen:
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GEZONDHEID

Gezondheid, voedsel(productie) en stadslandbouw 
hebben een innige relatie met elkaar. Enerzijds 
is stadslandbouw vaak gezondheidsbevorderend 
omdat mensen de deur uit komen, buiten actief 
zijn en elkaar ontmoeten. Buitenlucht, beweging 
en zorg voor elkaar zijn belangrijke motivaties voor 
mensen om deel te nemen aan (buurt)moestuinen 
of grootschalige stadslandbouw en leiden tevens tot 
betere gezondheid. Hier is het nieuwe wat ontstaat 
de verschuiving van curatieve gezondheidszorg 
naar preventieve gezondheidszorg. ‘Zorg voor 
elkaar’ of ‘sociale cohesie’ is voor steden een 
belangrijkste motivaties om aan stadslandbouw te 
doen. Meedenken, meedoen en meetellen in een 
stadslandbouwproject verdient zich terug op andere 
plekken (o.a. gezondheid, veiligheid en geschiktheid 
voor een baan of directe werkgelegenheid)

Daarnaast zijn verschillende zorginstellingen in 
het land (Nijmegen, Zeeland, NoordOostpolder) 
waar directe verbanden tussen voedselproducent 
en zorginstelling worden gemaakt omdat de 
zorginstelling van mening is dat de geleverde kwaliteit 
van de groentes leidt tot gezondere bewoners (en 
daarmee wordt de eventueel hogere prijs van de 
groente terugverdiend door lagere zorgkosten). Wat 

kan ontstaan is een zorgsector die preventief met voedsel 
omgaat: bewust gezondere producten inkopen, beweging en 
sociale verbanden rond voedsel/stadslandbouw. 
Om gezonde voeding te produceren is een gezonde bodem 
nodig. De FAO heeft 2015 benoemd tot het internationaal 
jaar van de bodem omdat blijkt dat de bodemvruchtbaarheid 
wereldwijd afneemt. Ook in Nederland is dit het geval. Meer 
humus in de bodem leidt ook tot afname van bodemdaling 
en betere capaciteit om water vast te houden en op te nemen 
(als een spons). Ook leidt een gezonde bodem tot gezonder 
evenwicht in het gewas waardoor minder plaagbestrijding 
nodig is.
Eén van de redenen waarom de bodem nu op lange termijn 
wordt uitgeput is de wijze waarop grondeigendom en pacht 
geregeld zijn. 

Wat kan ontstaan is bewustzijn dat goed zorgen voor de 
bodem leidt tot toekomstige productiemogelijkheden 
en daarmee robuustheid/veerkracht van de landbouw. 
De schaalverfi jning zit hem in de manier waarop mensen 
(producenten en consumenten) tot bewustwording komen 
over het belang van bodemkwaliteit en de manier waarop 
kennis hierover gedeeld wordt. 

• Toekomstbestendige boer (inkomen) – 
toekomstbestendige landbouw (vitale grond) 

• Klimaatadaptatie – wateroverlast oplossen
• Voedingswaarde – voedselkwaliteit, preventieve 

gezondheid door gezonde producten en teelt. 
Voedsel produceren vanuit zorg 
(gezonder voedsel – meer mineralen)

• De techniek van grondbewerking heeft veel 
invloed op de gezondheid van de bodem, de 
mineralenbalans en dus op de kwaliteit van het 
gewas dat je kweekt.

• Sense of urgency van de betekenis van voedsel 
als onderdeel van een gezonde levensstijl en 
preventie: er moet gekeken worden naar het 
bredere belang van de landbouw en de waarde van 
gezondheid.

• Eten zou de spil van gezondheid moeten zijn in plaats 
van de sluitpost. Vraag is hoe voedsel als preventieve 
zorg onderdeel zou kunnen zijn van de kostenreductie bij 
zorginstellingen en verzekeringen. Hoe wordt de kwaliteit 
van een beter product onderdeel van het proces van 

• ‘Gezond beter worden’? Kortom, hoe maak je een 
verdienmodel dat meer recht doet aan de waarde van 
stadslandbouw voor gezondheidspreventie?

• Ruimte voor verschil in gezondheidservaring? Hoe gaan 
we om met verschillende ‘beliefs’ over gezond eten? 
Maken we ook ruimte voor holistische maar (nog) niet 
wetenschappelijk bewezen ideeën over de samenhang 
tussen gezondheid – voedsel en mineralen in de bodem? 

Wat we zien ontstaan:

 Wat deelnemers hierover zeggen:
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ROBUUST SYSTEEM

Wat we zien is de zoektocht naar een robuust en 
veerkrachtig systeem. Een duurzaam systeem: het 
kan meebewegen, is ‘weerbaar’ en zorgt ook op lange 
termijn voor voldoende voedselproductiecapaciteit 
van voldoende kwaliteit. Het systeem is effi  ciënt 
en grootschalig waar dat kan maar heeft een 
fi jnmazigheid waarin betrokkenheid/deelname 
mogelijk is. Er zit een element van ‘zingeving’ in, d.w.z. 
het totaal levert een ‘logisch’ geheel op, waarin op een 
zinnige manier met geld en productiecapaciteit wordt 
omgegaan.
 
Dit robuuste systeem is niet zoals het nu is, maar is een 
beeld dat als mogelijkheid ontstaat uit de voorbeelden 
van bestuurlijke structuren die deelnemers noemen en/
of wensen.

Belangrijk element in het nieuwe dat wil ontstaan 
is dat de afh ankelijkheid van één of enkele spelers 
niet wordt gezien als veerkrachtig. Op het moment 
dat in de voedselproductie de logica van het geld 
voorop staat zal er afwenteling blijven op anderen 
elders en later. Als één van de producenten ‘omvalt’ 
dan zijn daar velen de dupe van zonder dat ze hier 

invloed op kunnen hebben. Als één van de 5 grote retailers 
omvalt kan dat grote logistieke problemen veroorzaken in de 
voedselvoorziening.

In een robuust systeem is sprake van veerkracht, als ergens 
een bedrijf omvalt, leidt dit tot beperkte gevolgen voor 
het geheel. Net als in een ecosysteem is er sprake van 
feedbackloops, herstelvermogen en onderlinge samenhang. 
Op de kleinste schaal bij boeren en consumenten geven 
diff erentiatie, stadslandbouw en korte ketens juist dit 
gewenste gevoel van zelfredzaamheid, iets minder afh ankelijk 
zijn van de ‘grootmachten’.

• Organiseer netwerken bottom up, zonder bestuurders. 
Centraal staan waarden, persoonlijke passie, de 
menselijke maat en sociale waarden.

• Nu hebben we last van vasthouden aan oude 
landbouwbelangen en angstige bestuurders.

• Werk met inspirerende voorbeelden en best practices 
(ook internationaal), bijvoorbeeld: Peri-urbaan purple, 
Wethouder Food Ede, Food policy council Rotterdam, 
Gelders kennisnetwerk voedsel. 

• Dit is sociale innovatie: je kantelt de aanpak en 
maakt ruimte voor een  integrale benadering.

• Maak je maatschappelijke waarden 
beleidsprioriteit. Landbouw is breder dan 
economisch belang.

• Ministerie van Voedsel, voedsel verbindt.
• Betrek vanuit de netwerken de bestuurders en 

ambtenaren (provincies en gemeenten) rond 
een thema, bijvoorbeeld een masterclass GLB en 
inkoop. 

• Maak gebruik van regionale netwerken waar 
landbouw en gemeenten elkaar kunnen vinden 
in een regio, bijvoorbeeld Leader of netwerk 
platteland.

• Creëer een alliantie van belanghebbenden (the 
unusual suspects) en werp samen een steen in de 
vijver in de bestaande netwerken.

• Creëer investeringsruimte door: CSA/ Pergola, 
Consumentencontact, Merkontwikkeling

• Pak je systeemverantwoordelijkheid voor de 
voedselketen. 

• Maak veerkracht en robuustheid agendapunt in  het GLB 
2021 ook vanuit voedselzekerheid. Zelfredzaamheid 
is een issue per regio, per land, en op Europees niveau 
(geopolitiek en economisch). Veerkracht idem. 

• Maak robuustheid/veerkracht van een gebied een 
toetscriterium voor het verlenen van GLB-gelden. 

• Kijk welke feedbackloops je in beeld kan brengen: 
wat voor ‘piep’ geeft het systeem als ergens een te 
grote afh ankelijkheid van één partij ontstaat? Wat 
voor economische ‘piep’ geeft het systeem als alleen 
korte termijnbelangen/geld voorop staat, terwijl de 
maatschappelijke waarde duurzame voedselvoorziening 
is? Hoe ‘democratiseer’ je voedsel?

• Geef voedselvoorziening en -betrokkenheid een eigen 
plek in de agenda stad. Steden zijn de plaatsen waar 
gezondheid, economie en voedselzekerheid bij elkaar 
komen. Stadslandbouw is hèt middel voor steden voor 
sociale cohesie en biedt via bewustwording en de opbouw 
van korte ketens de kans voor de landbouw om nieuwe 
economische verbindingen met de stad aan te gaan.  
Kortom: sluit een Europese deal tussen stedelijke gelden, 
gezondheidsgelden en landbouwgelden. Experimenteer 
met deze ‘citydeals’ in verschillende regio’s.

Wat we zien ontstaan:

 Wat deelnemers hierover zeggen:
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 
EN BETROKKENHEID

Wat we zien ontstaan als onderstroom is een nieuw 
‘sociaal DNA’. Een set van waarden die als basis 
ligt onder de manier waarop we onze systemen 
organiseren en als ongeschreven regel meedoet in 
het sociale verkeer. De opkomende waarden in het 
voedselsysteem gaan over het bewust worden van 
de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en 
betrokkenheid. Op vele plaatsen worden deze waarden 
gevoeld en wordt ermee geëxperimenteerd. Zoektocht 
is hoe we dit bewust organiseren op alle schaalniveaus 
in onze systemen: Hoe maken we de kring rond zodat 
de consument en de boer op een effi  ciënte wijze met 
elkaar in contact staan? Economisch vertegenwoordigt 
de stad een aanzienlijke vraag. Hier ligt dus in potentie 
voor boeren via directe vermarkting een belangrijke 
economische basis. Door de huidige afstand tussen 
aanbod en vraag zijn boeren nu geketend aan de 
retailers, banken en GLB-subsidies die vooral prikkelen 
tot kostprijsreductie en bulk. Tegelijkertijd is de trend 
vanuit de consument: behoefte aan verbinding, 
kwaliteit, weten wat je eet. Het wachten is op een 
makkelijke en grootschalige/effi  ciënte manier om de 
vraag uit de stad zo te formuleren en bij boeren terecht 
te doen komen dat hier een directe nieuwe productie-

consumptieketen ontstaat.
De contouren van dit systeem worden zichtbaar in de 
samenwerkingsvormen die beschreven zijn in het hoofdstuk 
logistiek. Praktisch voorbeeld is de foodcommunity in 
Wageningen die bij alles wat er gebeurt centraal stelt dat 
voedsel vooral een verantwoordelijkheid van producenten, 
winkeliers en consumenten samen is (http://www.lazuur.com/
wat-is-het-idee/visie-en-missie/)

• Het GLB  moet grote groepen boeren en 
consumenten koppelen, productie en consumptie 
op elkaar afstemmen.

• Keten verkorten en iedereen in keten een gelijk 
deel van de winst ( GLB moet dit faciliteren), 
meer locale community-winkels en markten, 
coöperaties, pergolamodel.

• Stimuleren van innovaties: sociale innovatie, 
logistieke innovatie, kennisoverdracht innovatie 
en experimenteren. 

• EZ en NVWA moeten nieuwe voedselregels 
maken.

• Zorg voor Brusselse fondsen voor (stedelijke) 
vernieuwing.

• Gebiedsgerichte coöperatieve verbanden tussen 
stad en land: hier kennis, arbeid en kapitaal 
uitwisselen.

• Er zou een Europees DG Voedsel moeten komen

Wat we zien ontstaan:

 Wat deelnemers hierover zeggen:
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Acupunctuurpunten:

• Aanvullende mechanismen om GLB-geld alleen toe 
te kennen aan collectieven (doorgaand op agrarisch 
natuurbeheer).

• Deze collectieven regionaal laten ontstaan (netwerken 
faciliteren) en van stad en land laten zijn met soeverein/ 
zelfredzaam/ samen als belangrijke waarde.

• Doorweef kennis, logistiek, educatie en gezondheid met 
de waarde ‘gemeenschappelijke verantwoordelijkheid’. 

• Leer over de (eigen) grenzen heen te kijken: vanuit elke 
verantwoordelijkheid de leefwereld centraal stellen en 
vanuit deze context kijken naar de eigen invloed hierop. 

• Systeempunt: ‘Wie is de ketenregisseur van de 
voedselketen?



SLAAPT ER VREDIG ONDER EEN BOOM. ER ZIJN GRASRIJKE BOSSEN EN SCHUILPLAATSEN VOOR WILDE DIEREN. DE 
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CONCLUSIES

Dit is het niveau van overzicht, samenhang 
en denken over het geheel, het (inter)nationale 
beleidsniveau, waar het nationale landbouwbeleid en 
Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid horen: 
• Vanuit systeemverantwoordelijkheid ligt er 

de kans om veerkracht en robuustheid tot 
agendapunt te maken in  het landbouwbeleid 
van Nederland. Met behulp van feedbackloops 
op verschillende schaalniveaus kan te grote 
afh ankelijkheid van één partij/perspectief 
worden voorkomen. Eén van de feedbackloops 
ligt in het inbouwen van de maatschappelijke 
waarde ‘duurzame voedselvoorziening’ in de 
wijze waarop we voedsel produceren en bij de 
consument laten komen. Andere feedbackloop 
ligt bij het organiseren van betrokkenheid 
bij voedsel (bewust zijn van de betekenis van 
voedsel, voedsel ‘democratiseren’). Criterium 
voor veerkracht en robuustheid is dat het 
systeem ook nog functioneert als een deel 
onverhoopt uitvalt en zelfvoorzienend/zelf 
reparerend werkt. Interessant is hoe het criterium 
robuustheid/veerkracht onderdeel kan worden 
van het GLB-stelsel.

• Hou vitale grond/bodemvruchtbaarheid in beeld vanuit 
de verschillende beleidsvelden en de prikkels vanuit dit 
beleid. Een gezonde bodem is letterlijk de basis van onze 
voedselproductie en derhalve zijn prikkels die leiden tot 
speculatie en uitputting geen onderdeel van een robuust 
systeem. Hierbij ligt in het jaar van de bodem een kans 
om bodemvruchtbaarheid te blijven agenderen, inclusief 
de gevolgen van de huidige regeling van grondeigendom 
en pachtconstructies op de bodemvruchtbaarheid. 

• Organiseer netwerken/wees aanwezig bij netwerken 
waar verschillende schaalniveaus met hun 
praktijkervaring je weer overzicht geven over het 
systeem als geheel. Doe dit voor de voedselketen als 
geheel maar ook per thema: kennis, logistiek, marketing, 
educatie en gezondheid(szorg).

• Kijk hoe je de systemen (kaders/procedures) voor regio’s/
provincies, steden en voedselproducenten zo kan 
inrichten dat hun ervaringskennis gedeeld wordt en er 
onderlinge verbanden worden afgedwongen/beloond 
(vgl. agrarisch natuurbeheer).

• Kijk hoe je effi  ciënte agrarische productie meer 
vraaggericht kan maken door de consument bij de 
productie te betrekken (op dit moment bepaalt de retail 
hoe wordt ingespeeld op de vraag).

Wat we zien ontstaan als nieuw systeem is:

• Een nieuw samenspel van voedselketens/-
verbindingen waarin voedsel meer van, voor en 
door ons allemaal is. Een systeem dat de potentie 
heeft om meer robuust en veerkrachtig te zijn dan 
het bestaande systeem doordat de voedselketen 
op verschillende schaalniveaus een eigen krachtige 
vorm heeft gevonden die op elkaar ingrijpt.

• In verschillende vormen wordt al aan deze nieuwe 
voedselketens gebouwd. Initiatief ligt nu bij de 
stedeling/steden om de vraag te bundelen. Aan de 
agrarische kant ontstaat behoefte aan ‘marketing 
en branding’ als onderdeel van de zoektocht naar 
vraaggericht produceren. 

• Basis om dit (verder) te laten groeien is een 
gesprek over waarden: het bewust worden van 
de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
en betrokkenheid bij de voedselketen en dit ook 
bewust organiseren in onze systemen. Op alle 
niveaus: kennis, logistiek, educatie en gezondheid. 
Een voedselsysteem dat is van, voor en door 
degenen die het voedt. 

• Op regionaal niveau kunnen stad en ommeland 
elkaar nog herkennen/leren kennen. Dit is 
dus het niveau om in (regionale) netwerken/
kenniswerkplaatsen te zorgen dat stedelingen/

consumenten/marketeers en voedselproducenten elkaar 
ontmoeten en van elkaar leren.  

• Delen van dit systeem ontstaan al spontaan in de 
stadslandbouwinitiatieven en korte ketens, maar er 
zal ook actief ingezet moeten worden op het verder 
laten groeien hiervan. Werkwijze daarbij is het (blijven) 
organiseren van verbindingen tussen initiatieven, tussen 
sectoren, tussen stad- en land en tussen groot- en 
kleinschalig. 

• Marketing helpt om van ‘early adopters’ en ‘fi rst movers’ 
naar ‘early majority’ te gaan.

Er liggen kansen op verschillende schaalniveaus om dit 
systeem verder vorm te geven in de praktijk.
De kansen voor dit vervolg hebben we gedefi nieerd op het 
niveau van hoofd, hart, handen en voeten. Samen vormen ze 
een visie op voedsel met de eerste mogelijke stappen om die 
visie om te zetten in de praktijk.

HOOFD
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Dit is het niveau van bewustwording en 
gezamenlijkheid en speelt op alle schaalniveaus een 
rol (initiatieven, gemeente, provincie, rijksniveau):
• Hier ligt de kans om gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de 
voedselketen te organiseren door netwerken/
werkplaatsen/initiatieven te faciliteren. 
Een voedselsysteem is van voor en door 
degenen die het voedt. Dialoog in combinatie 
met zelf ervaren is een krachtig middel om 
bewustwording te stimuleren. In beeld brengen 
van het proces ondersteunt bewustwording en 
verbinding. 

• Vlecht de waarden zelfvoorzienend, gezamenlijk 
verantwoordelijk, verbinding in alle 

processen en (netwerk)structuren van het 
voedselsysteem.

• Maak hierbij gebruik van bestaande regionale 
netwerken waar landbouw en gemeenten elkaar 
kunnen vinden in een regio, bijvoorbeeld Leader 
of netwerk platteland.

• Organiseer ‘educatie-bewuste’ netwerken waar 
educatieprofessionals en organisatoren van 
experimenten (ervarings)kennis delen over hoe 
bewustzijnsontwikkeling werkt: welke groepen 
burgers ‘slaan aan’ op welk voedselthema 
en met welk middel? Zorg dat hier ook 
ondernemers en marketingkennis aanwezig is en 
zet deze in om vervolgstappen te zetten. 

JEUGD KAN NOG WERKEN EN IS TEVREDEN MET SOBERHEID. MEN OFFERT NOG VOOR DE GODEN. JUSTITIA HEEFT HAAR 

De voeten en handen van het voedselsysteem 
liggen op het lokale niveau: bij de boeren, in de 
steden en je vindt de handen en voeten terug in de 
praktijk van initiatieven. Op dit niveau zijn mensen 
gewoon gestart, door te doen vanuit hun hart. 
Wat iedereen daarvan maakt en wat er ontstaat, is 
afh ankelijk van de lokale context, van de talenten 
van de initiatiefnemer. Dat is voor iedereen 
verschillend, dus dit is het niveau van diff erentiatie, 
experimenteren, lokaal, iedereen op zijn eigen 
manier.
• Gebruik het gesprek over productspecifi catie, 

marketing en branding onder 
voedselproducenten om de productie 

VOETEN EN HANDEN

HART
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vraaggericht in te richten. 
• Maak het mogelijk voor een zo groot mogelijk 

deel van de mensen om ‘iets te doen’ met voedsel: 
organiseer voedsel dichtbij mensen, maak ruimte voor 
stadslandbouw, maak het mogelijk korte ketens op 
te zetten, foodcommunities op te bouwen. Gebruik 
stedenbouwkundige kennis om stadslandbouw diverser 
te maken dan ‘ieder een eigen tuintje’. 

• Weef blijvende structuren die dienen als uitnodiging om 
na te denken en in actie te komen rond voedsel en sluit 
dus aan bij de belevingswereld van de doelgroep.

• Maak de structuren die ontstaan ook 
stedenbouwkundig zichtbaar in de stad als uitnodiging 
om zelf in beweging te komen.
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Liselotte Bredius   Lekker Nassuh, korte keten Den Haag
Jeroen Boon   Stadslandbouw Dordrecht en Den Haag
Carien-Jansen van Raaij  Fonds1818
Rene Bruijns   RVO, het voedsel
Marianne Karstens  Walnut Food & Hospitality Management
Onno Bakkers   Appelbomen in Scheveningen , vierkantemetertuine,  degroenestad
Karen Jonkers   Kruisbestuiving voor natuur
Suzan Klein Gebbink  Gelderse Vallei/Foodvalley/Utrecht Oost, cooperaties met stadslandbouw,   
    voedselmakelaar, coordinator regionaal voedsel
Ronnie Horstman  Kraaybeekerhof academie
Rien van der Velden  Fonds1818
Tamar Post   Gemeente Den Haag, stadslandbouw
Koen Bos   B2ontwerpstudio
M. de Munk   Monitoring
Arnold Homan   Inbo, geworteld wonen

Liane Lankreijer   Natuurlijk in je kracht, facilitator & Voedsel in het hart van de stad
Pauline van den Broeke  Can you imagine, ontwerper & Voedsel in het hart van de stad
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COLOFON

Georgica, leerdicht over de landbouw, Vergilius, 37 tot 28 v. Chr.

LAATSTE SPOREN BIJ HEN ACHTERGELATEN TOEN ZE DE AARDE VERLIET.

Gelukkige landlieden, ze zouden moeten weten hoe gelukkig ze 
zijn! 

Ver weg van de tweedracht door de wapens brengt de zeer 
rechtvaardige aarde royaal levensmiddelen voor hen voort. 

Ze hebben geen enorme, hoge huizen met een prachtig portaal, en 
‘s ochtends komt er geen massa cliënten, die zich vergapen aan de 
mooie deuren, ingelegd met schildpaddenleer, de kleren die met 
gouddraad doorweven zijn, en het Corinthische bronswerk. 

De witte wol wordt niet geverfd met Assyrische kleurstof en de 
olijven worden niet verbasterd door de bijsmaak van kaneel. 

Er is wel een veilige rust, het leven kent er geen bedrog en het is 
er rijk aan hulpbronnen. 

Men kent vrije tijd op de Latifundia, er zijn grotten, natuurlijke 
meren en frisse dalen. 

Men hoort het geloei van de koeien en slaapt er vredig onder een 
boom. 

Er zijn grasrijke bossen en schuilplaatsen voor wilde dieren. 
De jeugd kan nog werken en is tevreden met soberheid. 
Men offert nog voor de goden. 

Justitia heeft haar laatste sporen bij hen achtergelaten toen ze de 
aarde verliet.
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