3. Huidige grondbenutting en gevolgen toepassing ‘Urban
Agriculture’
Het oogst en consumptie onderzoek heeft aangetoond dat in de gemeente Tilburg ongeveer 180
hectare land- en tuinbouwgrond aanwezig is voor het verbouwen van agf-producten. Dit is niet
toereikend om te voorzien in de totale vraag. Om te voorzien in de totale vraag en hierdoor geheel
zelfvoorzienend te worden, zal de gemeente Tilburg 370 hectare grond extra moeten toepassen voor
het verbouwen van agf-producten. Om dit tekort aan grond zoveel mogelijk te compenseren worden in
dit stuk de mogelijkheden van het verbouwen van agf-producten in en om de stad bekeken.
Momenteel vindt het verbouwen van agf-producten buiten de stedelijke omgeving van de gemeente
Tilburg plaats. ’Urban agriculture’, het verbouwen van aardappelen, groente en fruit in en om de
grenzen van de stedelijke omgeving, is in het onderzoek als mogelijkheid aangedragen voor het
vergroten van het aantal hectare wat toegepast kan worden voor het verbouwen van agf-producten.
Echter moet als kanttekening geplaatst worden dat het verbouwen van agf-producten in een stedelijke
omgeving minder efficiënt en arbeidsintensiever is doordat deze plaatsvindt in de vorm van
volkstuinen. Schaalvergrotende voordelen welke van toepassing zijn bij het verbouwen van agfproducten op land- en tuinbouwgrond worden bij verbouwing op volkstuinen niet bereikt en leveren
mede hierdoor een lagere opbrengst per hectare.
In dit onderzoek zijn alle stukken grond in de gemeente Tilburg in en om de stedelijke omgeving
bekeken. Enkel stukken grond die geschikt zijn voor het verbouwen van agf-producten en die niet
vallen onder land- en tuinbouwgrond, worden geanalyseerd. Het totaal aantal hectare nog
beschikbare grond is berekend en daarnaast is gekeken hoeveel mensen gevoed kunnen worden met
het aantal hectare grond dat aanwezig is.
De gemeente Tilburg kan de extra grond toepassen voor het verbouwen van agf-producten en zo het
tekort aan hectare hiermee aan vullen en tevens het aantal voedselkilometers van de geconsumeerde
agf-producten verminderen.

3.1 Definities
In dit hoofdstuk worden een aantal definities gebruikt die specifiek op dit hoofdstuk gericht zijn. Deze
definities zijn opgesteld aan de hand van een literatuuronderzoek:
Urban Agriculture: het verbouwen van aardappelen, groente en fruit in en om de grenzen van de
stedelijke omgeving
Groenstroken: stukken open, aangesloten land van minimaal 27,7 bij 27,7 meter* grasgrond voor het
verbouwen van aardappelen, groente en fruit.
Fruitstroken: stukken niet-open land die voor een deel beplant zijn en waarbij minimaal 27,7 bij 27,7
meter grasgrond aanwezig is voor het verbouwen van alleen fruit.
Volkstuinen: Oppervlakte grond dat in gebruik is voor het verbouwen van aardappelen, groente, fruit
en bloemen.
Platte daken: Een plat dakoppervlakte voor de toepassing van het verbouwen van aardappelen,
groente en fruit
Zwarte braak: Land waarop in het lopende oogstjaar niet geteeld wordt. Indien toegepast wordt het
land omgeploegd met wat op het land is gaan groeien en wordt het land vervolgens toegepast voor de
teelt van aardappelen, groente en fruit.
* 27,7 meter is gebaseerd op Google Maps, 1 centimeter op de kaart is 27,7 meter in de praktijk.

3.2 Methoden
In het onderzoek is constant gerekend met een opbrengst van volkstuinen van 10,7 ton (kilo) per
hectare. Dit getal is gebaseerd op het onderzoek ‘National Society of Allotment and Leisure
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Gardeners’ wat in Londen uitgevoerd is. Het getal is vaker toegepast in soortgelijke onderzoeken
waaronder het onderzoek ‘Productive Urban Landscapes’ 25.
Uit de VCP van 1998 is gebleken dat een Nederlandse consument gemiddeld 261 gram groente en
fruit per dag eet. Ervan uitgaande dat de consumptie van een Nederlandse consument vergelijkbaar is
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met de gemiddelde consumptie van een inwoner van Tilburg wordt dit consumptiecijfer toegepast in
het onderzoek.
Voor het berekenen van de mate van zelfvoorziening van de opbrengst van de grond, geschikt voor
het verbouwen van agf-producten, zijn de volgende stappen ondernomen.
Stap 1
De maximale opbrengst (kilo) van agf-producten, van de totale oppervlakte (in hectare) van het
desbetreffende terrein, is te berekenen door de totale oppervlakte (in hectare) te vermenigvuldigen
met de opbrengst per hectare van een volkstuin, namelijk 10,7 ton (kilo).
Stap 2
De maximale opbrengst (kilo) van agf-producten, van de totale oppervlakte van het desbetreffende
terrein, is berekend in stap 1. Om te berekenen hoeveel inwoners zich kunnen voeden met de
maximale opbrengst (kilo) is deze maximale opbrengst gedeeld door de gemiddelde consumptie van
groente en fruit (261gram) per inwoner van de gemeente Tilburg. Dit is vervolgens gedeeld door het
aantal dagen per jaar om te berekenen hoeveel inwoners een jaar lang in hun dagelijkse consumptie
van agf-producten kunnen worden voorzien door het toepassen van volkstuinen op het desbetreffende
terrein.
De volgende formule geeft deze stappen weer:
(((10700 (kilo)*oppervlakte (ha))/0,261 kg per dag)/365 dagen)

3.2.1 Volkstuinen
Op basis van gegevens afkomstig van Henk Christ, de voorzitter van de Overkoepelende Vereniging
voor Amateurtuinen in Tilburg, is het aantal hectare volkstuinen in Tilburg achterhaald 26 . Op de
volkstuinen worden zowel agf-producten als bloemen verbouwd. In dit onderzoek wordt de
oppervlakte van de agf-producten en de oppervlakte van de bloemen als twee aparte soorten gezien
omdat de oppervlakte voor bloemen toegepast kan worden naast de oppervlakte die al gebruikt wordt
voor het verbouwen van agf-producten.
Agf-producten
In de huidige situatie worden volkstuinen toegepast voor het verbouwen van agf-producten. Indien
deze stukken grond worden toegepast voor het verbouwen van agf-producten zal de mate van
zelfvoorziening worden vergroot.
De maximale opbrengst (kilo) van de totale oppervlakte is te berekenen door stap 1 uit te voeren. Het
aantal inwoners dat een geheel jaar voorzien kan worden in de consumptie van agf-producten is te
berekenen door middel van het toepassen van stap 2.
Bloemen
In de huidige situatie wordt een deel van de oppervlakte van volkstuinen toegepast voor het
verbouwen van bloemen. Indien deze stukken grond worden toegepast voor het verbouwen van agfproducten zal de mate van zelfvoorziening worden vergroot.
De maximale opbrengst (kilo) van de totale oppervlakte is te berekenen door stap 1 uit te voeren. Het
aantal inwoners dat een geheel jaar voorzien kan worden in de consumptie van agf-producten is te
berekenen door middel van het toepassen van stap 2.

3.2.2 Groenstroken
Met behulp van de geografische kaart van de gemeente Tilburg 27 en Google Maps 28 is binnen de
stedelijke omgeving het aantal hectare dat geschikt is voor ‘urban agriculture’ geïnventariseerd. Hierbij
is een tweedeling in type gemaakt; type 1 is een terrein geschikt voor het verbouwen van agfproducten (volkstuinen) en type 2, een terrein geschikt voor fruitteelt. Op basis van de schaalverdeling
van Google Maps (1 cm = 27,7 meter) is vervolgens het aantal hectare per beschikbaar bevonden
terrein berekend.
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De maximale opbrengst (kilo) van de totale oppervlakte is te berekenen door stap 1 uit te voeren.
Vanwege het behoud van het karakter van parken en het feit dat de stukken grond al voor een deel
beplant zijn kunnen type 2 parken niet worden toegepast als groenstrook. Vandaar dat deze stukken
grond als fruitstrook zullen worden gezien. Op basis van het onderzoek ‘productive urban landscapes’
25
is bepaald dat maximaal 20% van de totale oppervlakte van type 2 terreinen voor het verbouwen
van fruit kan worden gebruikt. De uitkomst van stap 1 wordt derhalve vermenigvuldigd met 0,2. Het
aantal inwoners dat een geheel jaar voorzien kan worden in de consumptie van agf-producten is te
berekenen door middel van het toepassen van stap 2.

3.2.3 Braakliggend terrein
In de gemeente Tilburg zijn terreinen aanwezig waar momenteel geen gebruik van gemaakt wordt.
Deze terreinen kunnen in de vorm van volkstuinen worden toegepast voor het verbouwen van agfproducten.
De maximale opbrengst (kilo) van de totale oppervlakte is te berekenen door stap 1 uit te voeren. Het
aantal inwoners dat een geheel jaar voorzien kan worden in de consumptie van agf-producten is te
berekenen door middel van het toepassen van stap 2.

3.2.4 Platte daken
Informatie is verzameld door middel van desk research waarbij op internet is gezocht naar informatie
omtrent platte daken in de gemeente Tilburg. Tevens zijn telefoongesprekken gevoerd met
contactpersonen van de desbetreffende gebouwen en de gemeente Tilburg. Echter geen van de
contactpersonen was in staat informatie te verschaffen over de desbetreffende oppervlakten van
daken en gebouwen. Hierdoor ontbreken de resultaten omtrent de mogelijkheden van de toepassing
van platte daken als volkstuinen.

3.3 Resultaten
3.3.1 Grondoppervlakte gemeente Tilburg
In de gemeente Tilburg is ruim 80 hectare geschikt voor het verbouwen van agf-producten. Deze 80
hectare wordt opgesplitst in verschillende categorieën welke zijn weergegeven in tabel 3.1. De totale
inventarisatie is opgenomen in bijlage 6. De totale opbrengst van deze categorieën zal bijdragen aan
de mate van zelfvoorziening van de gemeente Tilburg en het bereiken van een klimaatneutrale en
klimaatbestendige gemeente in 2045.

Categorieën

Oppervlakte
(hectare)

Volkstuinen, agf-producten
32,9
Volkstuinen, bloemen
2,5
Groenstroken
34,4
Fruitstroken
9,6
Zwarte braak
1,06
Totaal
80,46
Tabel 3.1. Maximale zelfvoorziening Tilburg

Maximale
opbrengst
(kilo)
352030
26750
368080
102720
11342
860922

Voorziet in
behoefte
(aantal
inwoners)
3696
281
3861
1076
120
9034

Percentage
inwoners
gevoed
1,82
0,14
1,90
0,53
0,06
4,44

Volkstuinen, agf-producten
In de huidige situatie wordt in de gemeente Tilburg 34,4 hectare gebruikt voor volkstuinen (tabel 3.1).
Op deze volkstuinen wordt naar schatting 32,9 hectare gebruikt voor het verbouwen van agfproducten. De verdeling groente en fruit is respectievelijk 70% en 30%. Groenten die zoal verbouwd
worden zijn peulvruchten, komkommerachtigen, koolsoorten en wortelen. Fruit dat onder andere
verbouwd wordt zijn appels, peren, bessen en tomaten.
De maximale jaarlijkse opbrengst (kilo) in de categorie volkstuinen, agf-producten bedraagt 352 ton.
Met dit aantal hectare kunnen 3696 inwoners voorzien worden in hun dagelijkse consumptie van agfproducten.

23

Volkstuinen, bloemen
Uit tabel 3.1 blijkt dat in de gemeente Tilburg 2,5 hectare grond gebruikt wordt voor het verbouwen
van bloemen. Indien deze grond besteedt wordt aan het verbouwen van agf-producten is de maximale
jaarlijkse opbrengst 26 ton (kilo). Hiermee zijn jaarlijks gemiddeld 281 inwoners te voorzien in de
gemiddelde consumptie van agf-producten.
Groenstroken
Groenstroken rondom gebouwen en grasvelden gelegen in woonwijken kunnen gebruikt worden voor
het verbouwen van agf-producten. Het aanleggen van volkstuinen stelt bewoners in staat om zich te
voorzien in de jaarlijkse voedselconsumptie van agf-producten. In de gemeente Tilburg is naar
schatting 34,4 hectare groenstroken en grasvelden in woonwijken aanwezig. De maximale opbrengst
(kilo) die te behalen valt met het verbouwen van agf-producten op deze 34,4 hectare is 368 ton.
Hiermee kunnen 3861 bewoners van de desbetreffende gebouwen en wijken voorzien worden in hun
jaarlijkse behoefte van agf-producten.
De groenstrook, afgebeeld in figuur 3.1, kan toegepast worden voor het verbouwen van agf-producten.
De rechter foto geeft een indicatie van de situatie indien buurtbewoners een volkstuin beheren op de
voormalige groenstrook.
Het toepassen van volkstuinen rondom gebouwen, stelt buurtbewoners in staat om gezamenlijk agfproducten te verbouwen binnen korte afstand van hun huis. Jaarlijks kan een kleine contributie
gevraagd worden voor zaaigoed, gereedschap, et cetera. De tuinen onder beheer van een
buurtvereniging of een aantal bewoners verdelen de verbouwde agf-producten onder het aantal leden.
De toepassing van volkstuinen heeft tevens als gevolg dat de sociale cohesie versterkt wordt en de
waarde van omringende huizen stijgt.

Figuur 3.1 Groenstrook voor en na de implementatie van verbouwen agf-producten
Het bovenstaande voorbeeld, betreft een straat in Leiden-Zuidwest. Het volgende voorbeeld (figuur
3.2) is een weergave van één van de locaties in Tilburg die geschikt is voor de toepassingen van een
volkstuin op groenstroken rondom een flat. Een totale inventarisatie van alle locaties geschikt voor de
toepassing van volkstuinen is opgenomen in bijlage 6.
De Europalaan (figuur 3.2) bestaat uit tien flatgebouwen met tussengelegen grasvelden. In totaal is
hier 1,4 hectare beschikbaar voor het verbouwen van agf-producten. Bewoners kunnen de grond
toepassen als volkstuinen en zijn Hierdoor zijn jaarlijks 155 extra inwoners te voorzien in de
consumptie van agf-producten.
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Figuur 3.2 Groenstrook op de Europalaan
Fruitstroken
Parken en stukken grond beplant met bomen en struiken kunnen niet geheel worden ingezet als grond
voor volkstuinen vanwege het behoud van het karakter van parken en het beperkte gebruik van
beplante groenstroken. Maximaal 20% kan gebruikt worden voor het verbouwen van fruit. De
maximale jaarlijkse opbrengst (kilo) van fruit bedraagt ongeveer 103 ton en hiermee kunnen jaarlijks
1076 inwoners gevoed worden met fruit.
In het Leijpark (figuur 3.3), gelegen naast het Sint Elizabethziekenhuis, is twee hectare beschikbaar
voor het verbouwen van fruit. Indien het park zal worden beplant met fruitbomen zal de gemeente
Tilburg in staat zijn om 221 extra inwoners te voeden.

Figuur 3.3 Fruitstrook in het Leijpark
Zwarte braak
In de gemeente Tilburg is één hectare aan zwarte braak. Deze grond wordt nergens voor gebruikt en
indien deze grond zal worden toegepast voor het verbouwen van agf-producten is de maximale
jaarlijkse opbrengst ruim 11 ton (kilo). Hiermee kunnen jaarlijks 120 mensen mee gevoed worden.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat op basis van het inwoneraantal van 203464 personen20 in de
gemeente Tilburg, het aantal inwoners dat zich kan voeden met de geïnventariseerde oppervlakte is
berekend (tabel 3.1). Indien alle beschikbare oppervlakte wordt toegepast voor het verbouwen van
agf-producten zal 4,4% van de inwoners van de gemeente Tilburg jaarlijks voorzien worden in de
consumptie van agf-producten. In de huidige situatie voorzien de aanwezige volkstuinen (32,9 hectare)
voor 1,82% in de jaarlijkse consumptie van agf-producten. De totale extra oppervlakte geschikt voor
de toepassing voor het verbouwen van agf-producten bedraagt 2,62%. In totaal zijn hiermee 5338
extra inwoners te voorzien in de jaarlijkse consumptie van agf-producten.
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3.3.2 Platte daken en overige mogelijkheden.
Platte daken en andere mogelijkheden met daken
De beschikbare oppervlakte aan platte daken in de gemeente Tilburg is in het onderzoek niet
achterhaald vanwege te weinig gegevens die beschikbaar waren. Indien de gegevens bekend zijn kan
de totale opbrengst (kilo) berekend worden met een hectare opbrengst van 10,7 ton.
Het dak van de bioscoop Euroscoop (figuur 3.4),
bestaat uit een zeer grote oppervlakte plat dak. De
gemeente Tilburg of de bioscoop kan, indien de
oppervlakte geschikt is voor het verbouwen van
agf-producten, het dak gebruiken voor het
verbouwen van voedsel. Fruitsoorten en groenten
kunnen vervolgens als salades en dergelijke
verkocht worden bij de restaurateur van de
bioscoop of in een lokale supermarkt.
Het is voor de gemeente Tilburg goed om mee te
Figuur 3.4 Plat dak op bioscoop Euroscoop
werken aan platte daken en vooral om deze te
stimuleren.
Nieuw te bouwen gebouwen in de gemeente Tilburg
kunnen zodanig worden ontworpen dat deze geschikt
zijn voor het verbouwen van agf-producten. Huidige
gebouwen met platte daken kunnen na een eventuele
aanpassing aan het dak ook geschikt zijn voor het
verbouwen van agf-producten.
Wereldwijd wordt het verbouwen van agf-producten op
daken toegepast. Veelal is er echter sprake van ‘groene
daken’, daken waar vegetatie als gras op is aangebracht.
In figuur 3.5 is het gemeentehuis van de stad Chicago
(USA) getoond. Het dak is bedekt met velden gras en
vegetatie. In totaal kent de stad Chicago 32 hectare aan
groene daken en is actief bezig met het vergroten van dit
oppervlakte. Ook geven zij subsidies voor bedrijven die
een groen dak toepassen.

Figuur 3.5 Plat dak op gemeentehuis Chicago

De gemeente Tilburg kan het gemeentehuis en andere
gebouwen gebruiken voor het verbouwen van agf-producten. Indien er tussen de aangelegde velden
op de daken looppaden gemaakt worden kan naast het verbouwen van agf-producten het dak ook als
recreatieplek worden gebruikt. Werknemers hebben toegang tot de daken en kunnen gezamenlijk in
een groene omgeving de lunch nuttigen of verbouwen. De sociale cohesie onder de ambtenaren zal
toenemen wat een positief effect zal hebben op de werkomgeving.
Met een steeds schaarser wordend aanbod van land- en tuinbouwgrond rondom steden zijn een groot
aantal internationale steden zoekende naar mogelijkheden om producten binnen de stad te
verbouwen. Vanwege het geringe aantal beschikbare hectare en steeds meer hoogbouw in steden
worden momenteel de mogelijkheden tot verticale daken onderzocht en opgenomen in plannen voor
de nieuwbouw in steden.
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Voorbeelden van verticale daken zijn te vinden in onder andere de
steden Singapore en Seattle
In Singapore zijn plannen voor de bouw van een 26 verdiepingen
tellende toren aanwezig (figuur 3.6). Deze toren zal 855m2
zonnepanelen en ruimte voor het verbouwen van voedsel bevatten,
regenwater verzamelen en zowel biogas als mest produceren.
De stad Seattle heeft plannen voor de bouw van een 23
verdiepingen tellende verticale boerderij (figuur 3.7). Het gebouw is
volledig zelfvoorzienend in het gebruik van energie en water. Het
regenwater wordt verzameld en toegepast voor het verbouwen van
voedsel. In het gebouw is tevens ruimte voor het houden van
kippen en draagt het hierdoor bij aan de vleesproductie.

Figuur 3.6 Verticale dakenbouw
Singapore

Figuur 3.7 Verticale dakenbouw Seattle

3.3.3 Institutionele gebouwen
In de inventarisatie van het aantal gronden geschikt voor het verbouwen van agf-producten is
gebleken dat rondom een groot percentage institutionele gebouwen grond geschikt is (tabel 3.2). De
grond rondom deze gebouwen kan worden toegepast voor het verbouwen van agf-producten,
bestemd voor de mensen die in die gebouwen wonen. Deze personen kunnen bijvoorbeeld onder
begeleiding lichte werkzaamheden uitvoeren in de volkstuin van bijvoorbeeld het desbetreffende
zorgcentrum. De verbouwde agf-producten kunnen vervolgens worden geconsumeerd in het
desbetreffende gebouw.

Instellingen

Oppervlakte
(hectare)

Voorziet in
behoefte
(aantal
inwoners)
207
224
17
34

Capaciteit
personen

Percentage
inwoners
gevoed

1.8
563
37%
Sint Elisabeth Ziekenhuis
2.0
486
46%
Verzorgingshuis Koningsvoorde
0.2
73
24%
Zorgcentrum Notre Dam
0.3
189
18%
Zorgcentrum de Bijsterstede
Verzorgingshuis Stichting Huize
0.2
17
225
8%
Mater Misericordiae
0.3
34
379
9%
Verzorgingshuis St. Josef zorg
0.2
26
255
10%
Zorgcentrum Reyshoeve
0.0
5
260
2%
Servicecentrum Het Laar
0.2
21
386
5%
Zorgcentrum de Heikant
Tabel 3.2 Voorbeelden instellingen in de gemeente Tilburg met hectare rondom het gebouw
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De groenstroken rondom de flats en verzorgingstehuis Koningsvoorde (figuur 3.8), gelegen aan de
Generaal Smutslaan, nemen in totaal ruim twee hectare in beslag. Indien deze grond wordt toegepast
voor het verbouwen van agf-producten kunnen 224 personen voorzien worden in de jaarlijkse
consumptie van agf-producten. De capaciteit van het verzorgingstehuis bedraagt 486 personen. Met
het verbouwen van agf-producten op deze grasstroken is 46% jaarlijks te voorzien in de consumptie
van agf-producten.

Figuur 3.8 Groenstroken rondom de flats en verzorgingstehuis Koningsvoorde
Verzorgingstehuis de Reyshoeven (figuur 3.9), gelegen aan de Gendringenlaan, bestaat uit 130
normale verzorgingsplaatsen, 32 somatische verzorgingsplaatsen en 93 inleunwoningen. De grond
rondom het verzorgingstehuis bedraagt 0,2 hectare en kan indien de grond toegepast wordt als
volkstuin 10% van de bewoners voorzien in de consumptie van agf-producten.

Figuur 3.9 Verzorgingstehuis Reyshoeven

3.4 Conclusie
Als alle geïnventariseerde stukken grond (zwarte braak, groen- en fruitstroken) in de gemeente Tilburg
toegepast worden voor het verbouwen van agf-producten zal 45,06 hectare oppervlakte beschikbaar
zijn. Met deze stukken zouden 5157 extra inwoners van de gemeente Tilburg gevoed kunnen worden
naast wat de volkstuinen nu al opleveren.
Naast de volkstuinen die nu al gebruikt worden voor het verbouwen van agf-producten, laten deze
resultaten zien dat binnen de stedelijke omgeving van de gemeente Tilburg 9034 Tilburgers voorzien
kunnen worden van agf-producten. Het is dus de moeite waard om al deze stukken te gebruiken voor
het verbouwen van agf-producten om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden.
Uitbreiding van de maximale zelfvoorzieningscapaciteit kan worden bereikt door het benutten van de
oppervlakte van platte daken. Hiermee kan ook een bepaald aantal mensen voorzien worden in hun
dagelijkse behoeften van agf-producten.
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3.5 Discussie
Het is een theoretisch model waarbij wordt aangenomen dat de gemiddelde Nederlander een goed
beeld geeft van de gemiddelde Tilburger qua inname van 261 gram groente en fruit.
De toegepaste meetmethode is niet de meest ideale methode om de oppervlakte van grond te
bepalen. Google Maps en de stadsplattegrond van Tilburg zijn gebruikt voor de berekening van de
totaal beschikbare oppervlakte. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat gebruik
gemaakt is van ‘oude’ kaarten en foto’s. Wel zijn de meest recente versies gebruikt. Deze methode is
gebruikt vanwege het ontbreken van concrete oppervlakte cijfers die een specifieker beeld zouden
kunnen geven. Via de gemeente Tilburg is hier eventueel aan te komen, dit kost echter veel werk en
tijd. De hier gepubliceerde gegevens geven dus een indicatie van de aanwezige oppervlakte grond.
Als opbrengstcijfer per hectare is gerekend met 10,7 ton (kilo) opbrengst per hectare. Dit is een
opbrengstcijfer van volkstuinen vastgesteld in het ‘Londen food strategy’ onderzoek. Door hiermee te
rekenen is dus ook alleen een indicatie van de mogelijke opbrengst gegeven.
Daarnaast zijn alle voor ons op het oog beschikbare gronden meegenomen in de berekening. Hier is
geen rekening gehouden met de ‘eigenaar’ van de gronden. Of dus daadwerkelijk alle grond ook
beschikbaar zal zijn of beschikbaar zal worden gesteld is niet meegenomen. Verder is geen rekening
gehouden met de aanwezige grondsoort, die mede bepaald of gewassen verbouwd kunnen worden.
Het resultaat in dit onderzoek is alleen het aantal theoretisch beschikbare hectare voor het verbouwen
van agf-producten in de meest ideale situatie.
Het is mogelijk dat het aantal hectare zwarte braak in de huidige economische situatie stijgt vanwege
terreinen die door de recessie even niet gebruikt worden. Hierdoor zouden op dit moment hogere
opbrengsten behaald kunnen worden.
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4. Conclusie en aanbevelingen
Op basis van alle resultaten is een conclusie opgesteld met daarbij aanbevelingen voor de gemeente
Tilburg.
Allereerst is naar voren gekomen dat de vijf geselecteerde producten uit dit onderzoek (appels,
aardappelen, tomaten, half-om-half gehakt en halfvolle melk) bij elk verkooppunt buiten de gemeente
Tilburg vandaan komt. Om de voedselkilometers te verminderen zullen de producten zoveel mogelijk
uit de gemeente Tilburg en de omgeving gehaald moeten worden. Daarnaast is gebleken dat
biologische producten over het algemeen een hogere CO2 uitstoot hebben dan niet-biologische
producten. Dit wil niet zeggen dat biologische producten slecht zijn. Het gaat hierbij alleen om de
voedselkilometers die een biologisch product aflegt voordat het bij het verkooppunt komt. Biologische
producten moeten daarom zo veel mogelijk in de omgeving van de gemeente Tilburg verbouwd
worden waardoor de voedselkilometers gereduceerd worden en de CO2 uitstoot minder wordt.
De CO2 uitstoot van de niet-biologische producten is erg wisselend per verkooppunt, met uitzondering
van het product melk. Bovendien heeft Nettorama over het algemeen een lagere CO2 uitstoot. De
gemeentekantine heeft voornamelijk voor tomaten en appels een hoge CO2 uitstoot in vergelijking met
de supermarkten.
Naar aanleiding van deze resultaten is onderzocht of Tilburg wel voldoende land- en tuinbouwgrond
heeft om de producten in de gemeente en omgeving te verbouwen om zo zelfvoorzienend te worden.
De zes meest geconsumeerde producten in de gemeente Tilburg zijn aardappelen, appels,
bloemkolen, uien, tomaten en wortelen. De meest verbouwde producten in de gemeente Tilburg zijn
aardappelen en wortelen. Van de meest geconsumeerde producten worden tot nu toe alleen
aardappelen en wortelen verbouwd in de gemeente Tilburg zelf, de andere producten komen van
buiten Tilburg. In totaal wordt in de gemeente Tilburg al op 181 hectare land- en tuinbouwgrond
producten verbouwd. Sommige producten worden meer verbouwd dan geconsumeerd door de
Tilburgers en ook worden sommige producten die wel (veel) geconsumeerd worden nog niet (genoeg)
verbouwd in de gemeente Tilburg. Producten waarvan de grootste overschot zijn wortelen, spinazie
en erwten. Producten met het grootste tekort zijn appels, aardappelen en kersen. Om de gemeente
Tilburg helemaal zelfvoorzienend te maken in onbewerkte agf-producten is in totaal 550 hectare landen tuinbouwgrond nodig. Er is dus nog een tekort van 369 hectare. Tilburg zal dus nooit
zelfvoorzienend kunnen worden indien zij alleen gebruik maken van de land- en tuinbouwgrond in de
gemeente Tilburg zelf. Verschillende mogelijkheden zijn aanwezig om dit tekort aan land- en
tuinbouwgrond op te vangen.
Eén van de mogelijkheden is het anders benutten van de huidige teeltoppervlakte. Wanneer van een
product dat op dit moment verbouwd wordt het aanbod groter is dan de consumptie, kan van dat
product minder verbouwd worden. De hierdoor vrijgekomen teeltoppervlakte kan gebruikt worden voor
het verbouwen van producten waarvan de consumptie groter is dan het aanbod.
Een andere mogelijkheid is om nieuw teeltoppervlakte te creëren voor extra productiecapaciteit.
Oppervlaktevergroting in en om de stad is realiseerbaar door gebruik te maken van platte daken,
volkstuinen, private tuinen, zwarte braak en groen- en fruitstroken. Momenteel worden in de stad al
volkstuinen gebruikt voor het verbouwen van agf-producten. Op dit moment wordt ongeveer 33
hectare van de volkstuinen gebruikt voor het verbouwen van agf-producten. Hiermee kunnen
ongeveer 3700 personen mee gevoed worden. Binnen de stad kunnen ook nog zwarte braak, groenen fruitstroken gebruikt worden om agf-producten op te verbouwen. Deze stukken grond worden op dit
moment nog niet gebruikt voor het verbouwen van deze producten en zijn dus extra grond naast de
volkstuinen. Deze stukken grond beslaan een extra oppervlakte van 45 hectare. Hiermee zouden nog
ruim 5000 inwoners extra van de gemeente Tilburg gevoed kunnen worden met onbewerkte agfproducten. Op deze stukken grond kunnen bijvoorbeeld appels, bloemkolen, uien en/of tomaten
verbouwd worden omdat deze veel geconsumeerde producten nog niet verbouwd worden in de
gemeente Tilburg.
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Uitbreiding van de maximale zelfvoorzieningscapaciteit kan worden bereikt door het benutten van de
oppervlakte van platte daken. Hiermee kan ook een bepaald aantal inwoners van de gemeente Tilburg
voorzien in hun dagelijkse behoeften van agf-producten. Dit is al succesvol toegepast in bijvoorbeeld
Toronto en Londen. Het is van belang om hier verder onderzoek naar te doen aangezien dit een groot
deel van de Tilburgers kan voeden en bijdraagt aan de mate van zelfvoorziening. Bovendien is het
een toekomstgericht plan aangezien de gemeente Tilburg platte daken met vegetatie wil stimuleren.
Aangeraden wordt om in de omgeving van Tilburg een deel van de benodigde hoeveelheid
consumptieaardappelen en appels te verbouwen omdat dit mogelijk is op de grond in de gemeente
Tilburg. Daarnaast wordt aangeraden om in ieder geval gebruik te maken van de beschikbare grond in
de stedelijke omgeving van de gemeente Tilburg. Hierop kunnen gedeeltelijk de ontbrekende en nog
niet verbouwde producten worden geteeld. Ook is het voor de gemeente Tilburg een idee de regio
rondom de gemeente Tilburg te bekijken wat daar verbouwd wordt en verbouwd kan worden. Zo kan
het platteland rondom de stad nog een extra bron van voedselvoorziening voor de stad vormen.
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5. Discussie
In dit onderzoek zijn meerdere kanttekeningen te plaatsen.
Allereerst zijn twee verschillende versies van de VCP gebruikt, namelijk die van 1998 en die van 2003.
Dit is uiteindelijk niet gemakkelijk geweest en achteraf gezien had beter maar één VCP gebruikt
kunnen worden. Daarnaast is de VCP van 1998 ruim tien jaar oud, wat dus gedateerd is. Ook zijn dit
gegevens van de gemiddelde Nederlander en dit kan afwijken van de gemiddelde Tilburger. Een
andere kanttekening, in relatie tot de VCP, is dat het herkomstonderzoek maar is uitgevoerd voor de
meest geconsumeerde producten uit vijf productgroepen. Veel producten zijn dus niet onderzocht en
kunnen verschillen in CO2 uitstoot veroorzaakt door transport. Het kan zijn dat producten die niet
geanalyseerd zijn wel een grote CO2 uitstoot veroorzaken. Deze producten zouden dan beter lokaal
verbouwd kunnen worden.
Ook is het niet bekend of een landbouwer deels over kan stappen op het verbouwen van een ander
gewas. Een voorbeeld is of een paprikateler die één hectare aan overschot verbouwd, kan
overstappen en op dit stuk grond tomaten kan verbouwen. Niet elk stuk land is geschikt voor elk
product en soms missen er bepaalde voedingsstoffen. Ook kan de grond uitgeput raken en daardoor
een deel van het jaar buiten gebruik zijn. Hier is geen rekening mee gehouden.
Een andere kanttekening is of een verkooppunt bereid is om over te stappen naar een ander
inkoopbeleid en of dat überhaupt mogelijk is qua inkoopbeleid.
Verder is de opbrengst op de grond in de stedelijke omgeving minder dan op land- en tuinbouwgrond.
Hier moet rekening mee gehouden worden bij het bepalen van de totale benodigde hectare aan grond.
Een laatste opmerking gaat over de mogelijkheid om op platte daken te verbouwen. In dit onderzoek
is deze mogelijkheid grotendeels buiten beschouwing gelaten vanwege een tekort aan gegevens.
Platte daken zijn echter wel een goede mogelijkheid om producten op te verbouwen en meer mensen
te voeden met agf-producten.
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