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Voorwoord 
 

Beste lezer, 

Voor u ligt het onderzoek naar de mogelijkheden die krimpstad Heerlen biedt om een duurzaam regionaal 

voedselsysteem tot stand te laten komen. Met dit onderzoek rond ik mijn tijd af als bachelorstudent 

Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht af. Sinds het tweede jaar van mijn studie ben 

ik geïnteresseerd in duurzaamheidsvraagstukken op lokaal niveau. Mijn wens is dan ook om hier later 

mijn werk van te maken. Begin september 2018 tot en met het eind van januari 2019 ben ik bezig geweest 

met het uitvoeren van dit onderzoek. Het schrijven was dan ook een leerzaam proces waarin ik veel te 

weten ben gekomen over dit interessante onderwerp. 

Ik wil graag alle respondenten bedanken voor hun bijdrage aan dit afstudeeronderzoek. Verder wil ik 

Sophie te Wierik en Esther van Duin bedanken voor de begeleiding die zij mij hebben geboden tijdens het 

proces. Verder wil ik mijn lieve vriend Marck de Visser en lieve vriendinnen Femke Mathijssen en Renske 

Hoekstra bedanken voor de feedback op het onderzoeksplan en het eindconcept. Als laatste wil ik al mijn 

lieve familie, vrienden bedanken die mij hebben gesteund het afgelopen halfjaar. 

Ik wens u veel leesplezier, 

Claire Lafleur 

Utrecht, 24 januari 2018  



 

 

 

3 

Samenvatting 
Probleemstelling & Theorie: Tijdens de conferentie ‘de Hongerige Stad’ bleek dat er een transitie nodig 

is van het huidige voedselsysteem naar een duurzaam regionaal voedselsysteem om het milieu te 

ontlasten en de groeiende stedelijke bevolking van voldoende, duurzaam en gezond voedsel te voorzien. 

Het ministerie van Economische zaken en Klimaat vindt dat gemeenten een belangrijke rol spelen in deze 

transitie. Uit eerder onderzoek blijkt echter dat een transitie richting een duurzame ambitie voor elke stad 

anders verloopt en dat er niet één manier is die elke stad kan toepassen. Steden die te maken hebben met 

demografische krimp hebben volgens eerder onderzoek meer ruimte voor duurzame transities dan 

groeiende steden. Tegenwoordig kent Nederland, net zoals andere landen op de wereld, steeds meer 

steden en gemeenten die te maken hebben met demografische krimp. Dit onderzoek had daarom als doel 

erachter te komen in hoeverre krimpstad Heerlen mogelijkheden biedt om een duurzaam regionaal 

voedselsysteem tot stand te laten komen. 

Methode: In dit onderzoek is gebruik gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Er is een 

beleidsanalyse uitgevoerd en er zijn negen semigestructureerde diepte-interviews afgenomen, waarvan 

een met een wethouder en een interview met een oud-wethouder van de gemeente Heerlen, vijf 

interviews zijn afgenomen met burgers die betrokken zijn bij verschillende projecten op het gebied van 

lokale voedselproductie. Ook zijn er interviews afgenomen met een expert binnen de 

Gebrookerbosmethode en met een expert op het gebied van agrofood, werkzaam bij de provincie 

Limburg. 

Resultaten: De belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek waren dat er al verschillende initiatieven en 

projecten zijn die zich bezighouden met lokale voedselproductie in Heerlen. Verder bleek dat de gemeente 

Heerlen wel belang hecht aan lokale voedselproductie in de stad, maar door gebrek aan financiële 

middelen en capaciteit op dit gebied geen beleid heeft ontwikkeld op dit gebied en deze 

verantwoordelijkheid bij de burger legt. De overheid geeft aan de initiatieven van onderop aan te 

moedigen en te faciliteren. De burgers gaven in dit onderzoek aan dat de rol van de gemeente minimaal is 

bij het initiatief/project en dat veel wensen en ideeën geen doorgang vinden door het politieke systeem. 

De burgers zeggen dat hun initiatief van belang kan zijn voor de duurzame ambitie van Heerlen om op 

lokaal niveau voedsel te produceren, maar dat het initiatief/project te kleinschalig is om echt een verschil 

te maken. Verder kent Heerlen verschillende kansen en belemmeringen die een transitie kunnen 

versnellen en afremmen. 

Conclusie: Uit het onderzoek bleek dat hoewel de gemeente de verantwoordelijkheid bij de burger legt 

om een transitie waar te maken naar een duurzaam regionaal voedselsysteem, er nog geen basis is 

gecreëerd waaruit de burgers kunnen werken. Aanbevelingen zijn om een voedselbeleid te ontwikkelen, 

zodat de bottom-up initiatieven en projecten kunnen groeien en een transitie kunnen waarmaken naar 

een duurzaam regionaal voedselsysteem. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Op 21 juni 2018 werd in Amsterdam de conferentie ‘de Hongerige Stad’ georganiseerd door 

WeMakeThe.City. Tijdens deze conferentie werd er gesproken over de wereldwijd groeiende steden en 

de vraagstukken die deze groeiende steden met zich mee brengen. Volgens WeMakeThe.City (2018) 

woont over dertig jaar zeventig procent van de wereldbevolking in steden.  Wereldwijd neemt hierdoor 

het oppervlak en het belang van stedelijk gebied toe (Rocak, Hospers & Reverda, 2016). Tijdens ‘de 

Hongerige Stad’ werd de vraag gesteld hoe we deze groeiende stedelijke bevolking van voldoende, 

duurzaam en gezond voedsel kunnen voorzien. Volgens WeMakeThe.City (2018) en Fontein, Stuiver & 

Schrijver (2011)  is er een transitie nodig van het huidige voedselsysteem, naar een duurzaam regionaal 

voedsysteem om de groeiende bevolking te kunnen voeden en het milieu te ontlasten. Bij een duurzaam 

regionaal voedselsysteem wordt voedsel, in tegenstelling tot bij het huidige voedselsysteem, in de 

thuisregio geproduceerd en wordt bij deze productie rekening gehouden met de drie pijlers van 

duurzaamheid: People, Planet en Profit (Fontein et al., 2011, p.18; Elkington, 1998). Een duurzame 

transitie wordt in dit geval gezien als een structurele maatschappelijke verandering die ervoor zorgt dat 

de huidige generatie in hun behoeften kan worden voorzien zonder de toekomstige generatie in gevaar te 

brengen (Brouwer et al., 2003; Bridges, 2005). Een vorm van  een duurzaam regionaal voedselsysteem is 

stadslandbouw (Fontein, et al., 2011; WeMakeThe.City, 2018). In het rapport Stadslandbouw van 

Wageningen UR (2009) wordt stadslandbouw beschreven als:  

Het produceren van voedsel en groen in, om en voor de stad. Door stadslandbouw kunnen 

agrarische voedselproductie en de stedelijke behoefte aan zorg, recreatie, het verwerken van afval 

of het beheren van (stedelijk) groen worden verbonden. Zo draagt stadslandbouw bij aan een 

efficiënter ruimtegebruik. Claims op ruimte concurreren niet meer maar versterken elkaar. 

Daarbij wordt door stadslandbouw de fysieke en psychologische afstand tussen consument en 

voedselproductie verkleind en de relatie tussen stad en voedsel hechter. (p.3) 

Stadslandbouw zorgt volgens Groene Ruimte (2015) op sociaal vlak voor een betere gezondheid van 

bewoners en zorgt daarnaast voor meer sociale cohesie. Op economisch vlak zorgt stadslandbouw voor 

meer werkgelegenheid binnen de regio en kortere ketens, waardoor de producent meer krijgt voor zijn 

product. Op het vlak van ruimtelijke kwaliteit zorgt stadslandbouw voor een gebruik van onbenutte 

ruimtes en een betere kwaliteit van het groen in de stad. Als laatste zorgt stadslandbouw op ecologisch 

vlak voor een grotere biodiversiteit, minder stedelijke reststromen en minder vervuiling van de lucht door 

de afname van het voedseltransport.  

In de jaren voor de industriële revolutie was stadslandbouw een bekend fenomeen (Howe & 

Wheeler, 1999). Voor de industriële revolutie waren de vervoersmogelijkheden nog primitief en was het 

van belang dat het voedsel dicht bij de consument werd verbouwd in verband met de beperkte 

houdbaarheid van het voedsel. Tijdens de  industriële revolutie nam in Nederland en Groot-Brittannië de 

relatie af tussen de stedelijke bevolking en de plek van voedselproductie (Howe & Wheeler, 1999; Veen, 

Jong & Jansma, 2013). Men was in staat om voedsel steeds verder te vervoeren in een kortere tijd door de 

nieuwe vervoersmogelijkheden. In de jaren zeventig ontstonden er echter weer een beweging richting 

stadslandbouw in Groot-Brittannië (Howe & Wheeler, 1999). De oorzaak van deze beweging was een golf 

van milieubewustzijn die werd veroorzaakt door het boek Silent Spring van Rachel Carson (1962). In dit 

boek besprak Carson de gevolgen van het gebruik van pesticiden voor het milieu (Howe & Wheeler, 1999). 

 Vandaag de dag wordt dit streven naar meer stadslandbouw ook aangewakkerd door 

verschillende kenmerken van het huidige voedselsysteem. Kenmerken van het huidige voedselsysteem 
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zijn de afhankelijkheid van fossiele energie voor het produceren van voedsel, de kilometers die het 

voedsel moet afleggen van producent tot consument en het gebruik van pesticiden bij de productie. Al 

deze kenmerken van het huidige voedselsysteem hebben impact op het milieu. Met een duurzaam 

regionaal voedselsysteem, zoals stadslandbouw, kunnen deze effecten op het milieu worden 

teruggebracht (Howe & Wheeler, 1999). Het ministerie van Economische zaken en Klimaat vindt dat 

gemeenten een belangrijke rol spelen in deze transitie richting een duurzaam regionaal voedselsysteem. 

Sinds 2017 houden daarom verschillende gemeenten, ministeries en de provincie Gelderland zich bezig 

met de City Deal ‘Voedsel op de stedelijke agenda’. De deelnemende steden proberen om het Nederlandse 

voedselsysteem te verbeteren en te verduurzamen. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij deze 

transitie, omdat zij in staat zijn om de plannen van de nationale voedselagenda op lokaal niveau uit te 

voeren (Ministerie van Economische zaken en Klimaat, 2015).  

 

Een transitie richting een duurzame ambitie verloopt voor elke stad anders. Er is niet één manier 

die elke stad kan toepassen (Radaelli, 2004). Een stad die te maken heeft met een teruglopend 

bevolkingsaantal blijkt daarentegen beter in staat te zijn om een transitie door te voeren dan een 

groeiende stad (Ryan, 2012). Transities binnen een stad zijn namelijk mogelijk wanneer een bepaald 

systeem binnen een stad toe is aan reorganisatie. Deze behoefte aan reorganisatie is het grootst tijdens 

een crisis, zoals demografische krimp. Demografische krimp wordt als een crisis gezien doordat het 

onderhoud van infrastructuur onmogelijk wordt en doordat er een verlies van sociaal en financieel 

kapitaal plaatsvindt (Ryan, 2012; Chaffin & Gunderson, 2016; Fernandez, Audirac, Fol & Sabot, 2012). 

Verder daagt de demografische krimp mensen uit op een nieuwe manier te denken en te handelen om een 

goede leefomgeving te behouden (Reverda, 2010). Krimpsteden hebben de kans om te reorganiseren en 

hebben ruimte voor transities richting duurzame ambities, zoals een duurzaam regionaal voedselsysteem. 

Welke reorganisaties dit zijn en hoe deze reorganisaties gaan plaatsvinden, zijn nog geen duidelijke 

plannen voor (Blanco et al., 2009).  

Er is op dit moment een trend zichtbaar richting krimpende steden die ruimte hebben voor 

reorganisatie. Hoewel wereldwijd nog steeds in veel steden het aantal inwoners toeneemt en het belang 

van de stedelijke gebieden groeit, krijgen steeds meer steden te maken met het fenomeen demografische 

krimp. In 1990 was dit fenomeen vooral bekend bij de oud-industriële steden Leipzig en Liverpool. 

Tegenwoordig, in het tweede decennia van de 21ste eeuw, hebben steeds meer oud-industriële steden te 

maken met dit fenomeen en is demografische krimp in Europese steden eerder regel dan uitzondering 

(Hospers, 2014; Rocak et al., 2016). Ook in Nederland is sprake van demografische krimp. Hoewel in 

Nederland in de periode 1990-2015 de bevolking met twee miljoen inwoners is gegroeid, is deze groei 

vooral te zien in de Randstad. De rest van Nederland heeft daarentegen te maken met demografische 

krimp (de Beer, Ekamper & van der Gaag, 2018). Toen de effecten van demografische krimp, zoals een 

dalende vraag naar huizen, land, openbaar vervoer, scholen en Brain drain bekend werden, hebben 

wereldwijde autoriteiten een overvloed aan strategieën bedacht om demografische krimp tegen te gaan. 

Hoewel demografische krimp zich vooral afspeelt op lokaal niveau, zijn er op Europees niveau initiatieven 

bedacht om krimp tegen te gaan, zoals het SHRINK SMART FP7 Project (2009-2012). In dit project komen 

politici en overheden samen om verschillende krimpregio’s te analyseren en in kaart te brengen. Met de 

opgedane kennis worden er beleidsaanbevelingen gedaan voor deze regio’s om mensen aan te trekken 

(Hospers, 2014; Rink, Haase, Brent & Grossmann, 2010).  

Herrmann et al. (2018) slaan in hun artikel het roer om. Volgens hen moet niet geprobeerd 

worden om de demografische krimp te stoppen, maar moet het fenomeen juist benut worden. Deze 

aanpak komt van een positieve kijk op de krimpende stad. De kwaliteit van leven in de stad hangt volgens 

deze aanpak namelijk niet samen met het bevolkingsaantal en stelt voor om voordeel te halen uit de 
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demografische krimp (Herrmann et al., 2018). Muynck (2011) noemt het voorbeeld van de Amerikaanse 

krimpstad Detroit. De verplaatsing van de auto-industrie uit Detroit, zorgde voor het wegtrekken van de 

bevolking. De stad kreeg te maken met leegstand en verpaupering in verschillende wijken, waarbij de 

overgebleven bevolking arm was. De grote aantallen vrije stukken land heeft bij vele mensen uiteindelijk 

het besef doen ontwikkelen dat deze plekken geschikt waren voor stadslandbouw (Muynck, 2011). 

Een Nederlands voorbeeld van een oud-industriële stad waar sprake is van een teruglopend 

bevolkingsaantal, is Heerlen. Heerlen heeft te maken met demografische krimp sinds het sluiten van de 

steenkoolmijnen. Heerlen kan een stad zijn waarbij de demografische krimp wordt benut om duurzame 

ambities te bewerkstelligen. Uit de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (2017) blijkt echter dat 

krimpgemeente Heerlen onderaan de lijst staat van de duurzaamste gemeente. Heerlen geeft echter in 

haar structuurvisie aan duurzame ambities te hebben op het gebied van lokale voedselproductie en 

energietransitie. Heerlen hoopt in 2040 een klimaat-neutrale stad te zijn (Structuurvisie Heerlen 2035. 

p.12). Als het gevolg van het slopen van overbodig vastgoed ontstaat er veel vrijgekomen ruimte die voor 

deze beiden doelen kan worden benut. 
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1.2 Probleemstelling 
Tijdens de conferentie ‘de Hongerige Stad’ werd de vraag gesteld hoe de groeiende stedelijke bevolking 

voorzien kan worden van voldoende, duurzaam en gezond voedsel, zonder het milieu verder te belasten. 

Volgens WeMakeThe.City (2018) en Fontein et al. (2011) is er een transitie nodig van het huidige 

voedselsysteem naar een duurzaam regionaal voedselsysteem om dit te kunnen bewerkstelligen. Het 

ministerie van Economische zaken en Klimaat vindt dat gemeenten een belangrijke rol spelen in deze 

transitie. Uit eerder onderzoek bleek dat een transitie richting een duurzame ambitie voor elke stad 

anders verloopt en dat er niet één manier is die elke stad kan toepassen (Radaelli, 2004). Uit onderzoek 

van Ryan (2012) blijkt dat steden die te maken hebben met demografische krimp meer ruimte hebben 

om transities door te voeren dan groeiende steden. Tegenwoordig kent Nederland, net zoals andere 

landen op de wereld, steeds meer steden en gemeenten die te maken hebben met demografische krimp. 

Een voorbeeld van een stad die te maken heeft met demografische krimp is Heerlen. Daarom is het doel 

van dit onderzoek om er achter te komen in hoeverre Heerlen, ondanks de vele uitdagingen om de stad 

leefbaar te houden, toch mee kan doen met de trend richting een duurzaam regionaal voedselsysteem.  

Hieruit is de volgende hoofdvraag ontstaan: 

In hoeverre biedt krimpstad Heerlen mogelijkheden om een duurzaam regionaal voedselsysteem 

tot stand te laten komen?  

Om deze hoofdvraag te beantwoorden, worden de volgende deelvragen gesteld: 

1. In welke mate zijn er al initiatieven en projecten zichtbaar richting een duurzaam regionaal 

voedselsysteem in Heerlen? 

2. Welke rol speelt de gemeente Heerlen bij de transitie richting een duurzaam regionaal 

voedselsysteem? 

3. Welke rol spelen de burgers van Heerlen bij de transitie richting een duurzaam regionaal 

voedselsysteem? 

4. Welke belemmeringen en kansen kent de stad Heerlen om een duurzaam regionaal 

voedselsysteem tot stand te laten komen? 
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1.3 Wetenschappelijke relevantie 
Steeds meer mensen wonen in stedelijke gebieden en als gevolg neemt het stedelijk oppervlak steeds 

meer toe. Als een gevolg zijn veel onderzoeken gericht op hoe deze steden groeien en welke gevolgen dit 

heeft (o.a. Pain, 2016; Batty, 2008; Gaines, 2016; George et al., 2016). Vaak zijn de economische en 

politieke prikkels een belangrijke motivatie voor continue groei van steden. Met deze groeiende steden 

komen bepaalde duurzaamheidsvraagstukken mee en deze hebben gezorgd dat er steeds meer aandacht 

is voor ‘duurzame ontwikkeling van steden’.  

Parallel aan deze trend van verstedelijking zijn er echter ook steeds meer steden die te maken 

krijgen met leegstand en verpaupering door het wegtrekken van bevolking. Volgens Herrmann et al. 

(2016) staan steden die te maken hebben met demografische krimp voor andere uitdagingen dan 

groeiende steden wanneer deze een duurzaam traject willen afleggen. In de toekomst gaan steeds meer 

steden en gemeente te maken krijgen met dit demografisch verschijnsel. Het is daarom van belang 

onderzoek te doen naar de dynamiek van krimpsteden en hun mogelijkheden op het gebied van duurzame 

transities (Herrmann et al. 2016). 

1.4 Maatschappelijke relevantie  
Met deze groeiende steden komen bepaalde vraagstukken mee, zoals hoe de duurzaamheid en de 

kwaliteit van leven in deze steden kan worden behouden en hoe de groeiende wereldbevolking kan 

worden gevoed zonder dat de aarde raakt uitgeput (WeMakeThe.City, 2018, Stuiver, z.j.). Deze 

vraagstukken hebben ervoor gezorgd dat het fenomeen ‘duurzame ontwikkeling voor steden’ sinds de 

jaren zeventig een steeds vaker besproken begrip is geworden (Beatley & Wheeler, 2009). Het thema 

‘Voedsel’ wordt in deze ontwikkeling vaak aangehaald. Zo houden sinds 2017 verschillende gemeenten 

zich bezig met de City Deal ‘Voedsel op de stedelijke agenda’. De deelnemende steden proberen om het 

Nederlandse voedselsysteem te verduurzamen en de regionale voedselsystemen te verbeteren. 

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het verduurzamen van dit voedselsysteem, omdat zij in staat 

zijn om de plannen van de nationale voedselagenda op lokaal niveau uit te voeren (Ministerie van 

Economische zaken en Klimaat, 2015).  

Ook Heerlen noemt in haar structuurvisie het belang van lokaal geproduceerd voedsel voor de 

stad. Zo geeft de gemeente aan bij de ruimtelijke transitieopgave kansen te zien om op braakliggende 

gronden aan de slag te gaan  met voedselproductie in samenwerking met de burgers (Structuurvisie 

Heerlen, 2015). Het is van belang onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor stadslandbouw in een 

krimpstad, om op deze manier een beter leefmilieu te kunnen waarmaken voor de inwoners van een 

krimpstad (Herrmann et al. 2016). Verder kan dit onderzoek een rol spelen in het verbeteren van het 

duurzaamheidsbeleid van de gemeente Heerlen. 

1.5 Stadslandbouw ter discussie 
Er moet echter ook kritisch worden gekeken naar het productieniveau van stadslandbouw. 

Stadslandbouw staat nu nog in het begin van de ontwikkeling en zet nog geen zoden aan de dijk. Het 

fenomeen is niet in staat om een groot gedeelte van de stad te voeden. Uit een onderzoek naar 

stadslandbouw in Seattle bleek dat wanneer al het groen, in de stad Seattle, beschikbaar werd gesteld 

voor het telen van gewassen, dat maar 1 op de 25 inwoners gevoed kan worden. Hoewel stadslandbouw 

op dit moment nog in het begin van de ontwikkeling staat, nadert het een kantelpunt. Om het 

productieniveau te verhogen is professionalisering nodig (Richardson & Moskal, 2016; Schlingmann, 

2017). Op welk gebied professionalisering nodig is om het productie niveau te verhogen, wordt echter 

niet duidelijk genoemd. 
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Bron: Boeren & Buren (z.j.) 
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2. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt het onderzoek ingekaderd aan de hand van wetenschappelijke literatuur. Als 

eerste wordt er ingegaan op de begrippen ‘verstedelijking’ en ‘krimp’. Daarna wordt besproken welke 

gevolgen demografische krimp kent voor de ruimtelijke ontwikkeling en welk beleid wordt gevoerd in 

deze krimpregio’s. Hierna wordt de rol van de burger besproken en wordt de case-study Heerlen 

besproken. Als laatste wordt de transitie besproken van het huidige voedselsysteem naar een duurzaam 

regionaal voedselsysteem. 

2.1 Verstedelijking en krimp 

2.1.1 Globalisering 
De afgelopen decennia heeft globalisering ervoor gezorgd dat infrastructuur en belangrijke intellectuele 

middelen geconcentreerd raakten in ‘global cities’. Deze ‘global cities’ dienen als magneten voor mensen 

en vaardigheden. De verschuiving naar een mondiale economie heeft geleid tot een nieuw systeem dat 

gebaseerd is op wereldwijde productie, distributie en consumptie. Dit nieuwe systeem heeft gezorgd voor 

nieuwe stedelijke gebieden die zijn ontstaan door nieuwe technologie en logistieke vooruitgang 

(Fernandez, et al. 2012). Naast het groeiende belang van stedelijke gebied vindt er ook verstedelijking 

plaats. Verstedelijking is de groei van het stedelijke aandeel van de totale wereldbevolking (Buhaug & 

Urdal, 2013. p.2). Sinds mei 2007 wonen er voor de eerste keer in de geschiedenis meer mensen in 

stedelijke gebieden dan in rurale gebieden (Wiskerke, 2014). Deze verstedelijking blijft zich wereldwijd 

voort zetten op hoge snelheid. De gedachte is dat op wereldniveau in 2050 twee van de drie mensen in 

een stedelijk gebied woont (Buhaug & Urdal, 2013). 

Naast deze toename van het belang van stedelijk gebied en verstedelijking is er ook een 

tegenovergestelde trend zichtbaar. Deze omgekeerde trend van demografische krimp is vooral 

waarneembaar bij steden waarvan de ontwikkeling was gebaseerd op een enkele sector, zoals de 

mijnindustrie. Krimpsteden zijn een toenemend internationaal verschijnsel (Fernandez, et al. 2012). Een 

stad die te maken heeft met krimp wordt door Fernandez, et al. (2012) gedefinieerd als 

 

A ‘shrinking city’ can be defined as an urban area – a city, part of a city, an entire metropolitan 

area or a town – that has experienced population loss, economic donwturn, employment decline 

and social problems as symptoms of a structural crisis. (p.214) 

2.1.2 Economische krimp 
Economische krimp is één van de twee vormen van krimp. Economische krimp wordt gekenmerkt door 

een afname van het aantal arbeidsplaatsen, een afnemend bruto regionaal product en een afname van de 

arbeidsproductiviteit. Deze vorm van krimp treedt op wanneer een belangrijke sector of bedrijfstak 

wegtrekt, zoals industrie, landbouw of mijnbouw. Dit is vaak het geval door internationale concurrentie 

en bepaalde locatievoordelen. Het wegtrekken van een belangrijke bedrijfstak zorgt voor werkloosheid 

in een regio en kan uiteindelijk leiden tot migratie, vergrijzing en leegstand (Van Dam et al., 2006). 

2.1.3 Demografische krimp 
Bevolkingsverandering in steden wordt deels veroorzaakt door globalisering. Globalisering stimuleert de 

mobiliteit van mensen over de wereld. Een aantal regio’s weten vooral mensen aan te trekken, terwijl 

andere regio’s juist te maken krijgen met wegtrekkende bevolking. Dit wordt vooral veroorzaakt door het 

aanbod van werkgelegenheid in een regio (Fernandez, et al. 2012; Aalbers et al. 2011). Wanneer een regio 

te maken heeft met wegtrekkende bevolking wordt dit demografische krimp genoemd. Dit is de tweede 

vorm van krimp. Demografische krimp gaat over het afnemen van zowel het aantal inwoners als het aantal 
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huishoudens. Deze tweede vorm van krimp wordt in dit onderzoek gezien als een gevolg van economische 

krimp en wordt gedefinieerd als  

Wanneer er op een bepaalde plek doorlopend minder mensen wonen. Dat woord 'structureel' is 

van belang. Schommelingen van meer en minder inwoners zijn er altijd wel. Maar het begrip 

'structurele bevolkingsdaling' is pas relevant als de daling van de omvang van een bevolking zich 

voortzet, zonder dat er uitzicht is op een ommekeer. (Slaats, 2010, p.14) 

Een andere oorzaak voor demografische krimp zijn de lage vruchtbaarheidscijfers en de hoge 

sterftecijfers, zoals Japan en Duitsland. Deze lage vruchtbaarheidscijfers kennen sociaal-culturele 

oorzaken, zoals emancipatie en individualisering. In Nederland is het geboortecijfer hierdoor afgenomen 

van 4,1 kinderen in 1960 tot 1,7 kinderen in 2005 (Aalbers et al. 2011). Daarnaast kiezen mensen er 

bewust voor om geen kinderen te krijgen. Deze twee oorzaken zorgen ervoor dat er minder natuurlijke 

groei is van de bevolking (Aalbers et al. 2011). 

2.2 Verstedelijking en krimp in Nederland 
Nederland kent al decennia lang een sterke bevolkingsgroei. Na de Tweede Wereldoorlog zorgde de 

babyboom voor een snelle groei van de Nederlandse bevolking. Na deze groei in de jaren vijftig en zestig 

daalde de vruchtbaarheid in de jaren zeventig. Deze daling had te maken met trends als individualisering, 

emancipatie en secularisering, maar werd gecompenseerd door de grote immigratie aantallen. In de 21ste 

eeuw kwam hier verandering in. De immigratie aantallen namen af en er ontstond voor het eerst een 

vertrekoverschot. Sinds 2007 is deze trend van immigratie weer opgepakt en de Nederlandse bevolking 

groeit weer (Verwest en Van Dam, 2010). 

In 2017 leefden er iets meer dan 17 miljoen mensen in Nederland (CBS, 2017).  Deze groei van de 

Nederlandse bevolking was vooral terug te zien in de steeds groter wordende stedelijke gemeenten. De 

vier grootste steden van Nederland (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) hebben te maken met 

bevolkingsgroei (de Beer, Ekamper & van der Gaag, 2018). Dit heeft te maken met dat in 2010 ‘trek uit de 

stad’ ruimte heeft gemaakt voor de ‘trek naar de stad’. Ten tweede heeft deze bevolkingsgroei in de grote 

steden te maken met een hoge natuurlijke aanwas. Dit houdt in dat in deze gebieden het geboortecijfer 

hoger is dan het sterftecijfer. Deze hoge natuurlijke aanwas heeft te maken met de jonge 

bevolkingsopbouw (Centraal Planbureau, 2015).  

Terwijl de Randstad in Nederland op dit moment nog 

aan het groeien is, blijkt uit onderzoek van het CBS (2017) dat 

Nederland in 2037 op nationaal niveau te maken gaat krijgen 

met een teruglopend bevolkingsaantal. Deze trend wordt 

veroorzaakt door een toenemend sterftecijfer en een 

stabiliserend geboortecijfer. Het immigratie saldo is niet in 

staat om deze natuurlijke bevolkingsafname te kunnen 

vereffenen.  

Ondanks dat Nederland op nationaal niveau nog niet 

te maken heeft met een teruglopend bevolkingsaantal, zijn er 

op lokaal niveau verschillende gemeenten die te maken 

hebben met demografische krimp (Verwest, Sorel & Buitelaar, 

2008). Het aantal gemeenten, die geconfronteerd worden met 

demografische krimp, wordt de komende jaren steeds groter. 

In 2017 was in 91 van de 388 gemeenten het bevolkingsaantal 

gedaald. De gemeenten die geconfronteerd werden met 

bevolkingskrimp, verloren hierdoor gezamenlijk 7,5 duizend 

Figuur 2.1 Bevolkingsontwikkeling per 1.000 

inwoners 2017 

Bron: CBS, 2018                                                                 
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inwoners (CBS, 2018). Deze gemeenten met een teruglopende bevolkingsaantal zijn vooral te vinden in 

Limburg, Zeeland, de Achterhoek, Friesland, Groningen en Drenthe (zie figuur 2.1).  

2.3 Gevolgen ruimtelijke ontwikkeling 
Demografische krimp heeft effect op de ruimtelijke ontwikkelingen. Dit effect is echter beperkt en wordt 

hieronder besproken. 

2.3.1 Gevolgen voor de woningmarkt 
De afname van het totaal aantal inwoners hoeft geen directe consequenties voor de woningmarkt te 

hebben. Wel heeft de ontwikkeling van het aantal huishoudens een directe consequentie voor de 

woningmarkt. Dit komt doordat huishoudens de vraagzijde zijn. Het aantal huishoudens gaat in Nederland 

de komende jaren nog licht stijgen. Dit wordt veroorzaakt door de toename van eenpersoonshuishoudens. 

Terwijl het aantal huishoudens toeneemt, neemt de omvang van de huishoudens af. De woningmarkt moet 

aan deze verandering van huishoudens worden aangepast. Op het moment dat het aantal huishoudens 

afneemt, ontstaan er kwantitatieve effecten voor de woningmarkt. Er zijn dan teveel huizen dan dat er 

huishoudens zijn en dit betekent dat er leegstand gaat ontstaan in verschillende wijken, die hierdoor 

minder aantrekkelijk worden (Ruimtelijk Planbureau, 2006). 

2.3.2 Gevolgen voor de leefomgeving 
Demografische krimp kent bedreigingen voor de leefomgevingskwaliteit. Demografische krimp kan in 

eerste instantie zorgen voor het wegtrekken van hoog opgeleiden en hoge inkomens uit wijken waardoor 

de laag opgeleiden en lage inkomens achterblijven. Wanneer het aantal huishoudens daalt, kan dit leiden 

tot een te veel aan woningen en vervolgens leegstand. Wanneer een wijk te maken krijgt met leegstaande 

huizen heeft dit consequenties voor het imago van de wijk. Dit proces kent verschillende gevolgen voor 

de sociale cohesie en de criminaliteit in een wijk (Beyer et al. 2004; Ruimtelijk Planbureau, 2006). 

2.3.3 Gevolgen voor de belasting van milieu en natuur 
De gevolgen van demografische krimp op de belasting van milieu en natuur zijn moeilijk te voorspellen. 

Net zoals bij de woningmarkt is het in dit geval afhankelijk van het aantal huishoudens en het 

welvaartsniveau van een samenleving. Wanneer demografische krimp parallel loopt met een toename van 

de eenpersoonshuishoudens zorgt de demografische krimp voor een hogere belasting op het milieu en de 

natuur. Wanneer de demografische krimp echter gepaard gaat met een afname van het aantal 

huishoudens wordt het milieu en de natuur minder belast (Ruimtelijk Planbureau, 2006). 

2.3.4 Demografische krimp biedt kansen 
Naast de negatieve gevolgen en uitdagingen van demografische krimp voor de ruimtelijke ordening zoals 

verpaupering, leegstand en de verminderde leefbaarheid, biedt demografische krimp ook kansen (Sociaal 

economische raad, 2011). Deze kansen liggen op het gebied van de leefomgeving. De verbetering van de 

leefomgeving wordt vooral behaald door het ontwikkelen van meer groenvoorzieningen (Ruimtelijk 

Planbureau, 2006). Verder neemt de druk op de woningmarkt af, waardoor de prijzen dalen. In Leipzig 

heeft de gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd. Leegstaande woningen zijn daar 

afgebroken en vervangen door plantsoenen, parken en speeltuinen (Verwest en Van Dam, 2010). Verder 

is het in een stad die te maken heeft met krimp mogelijk om duurzame transities door te voeren. 

Demografische krimp wordt namelijk gezien als een crisis doordat er verlies is van financieel en sociaal 

kapitaal. Wanneer er sprake is van een crisis in een regio, is er reden om een systeem te reorganiseren, 

waarbij ruimte is voor een transitie (Ryan, 2012; Fernandez, et al. 2012). Demografische krimp kan dus 

ruimte bieden voor het verduurzamen van steden.  
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2.4 Beleid in krimpregio’s  

2.4.1 Rol van de overheid 
Demografische krimp uit zich in elke regio anders. Dit heeft te maken in welke mate de regio is 

verstedelijkt of juist bestaat uit landelijk gebied. Wanneer een krimpregio verstedelijkt is en te maken 

krijgt met krimp, zijn de gevolgen, zoals leegstand en verpaupering eerder zichtbaar dan in een landelijk 

gebied. Dit wordt veroorzaakt doordat het voorzieningenniveau lager ligt in een landelijk gebied dan in 

een stedelijk gebied. Door de verschillende mate van verstedelijking is er niet een manier die elke regio 

kan toepassen om de effecten van demografische krimp op te vangen. Voor elke regio is er een andere 

oplossing (Pronk, 2011). Of een regio kiest voor herstructurering, vergroening of misschien wel 

ontstedelijking is afhankelijk van beleidskeuzen. De beleidskeuzen worden weer bepaald door de 

financiële middelen van een gemeente (Verwest en Van Dam, 2010). 

Er zijn vier bestuurlijke reacties hoe het bestuur van een Europese stad kan omgaan met 

demografische krimp (Hospers, 2014; Verwest, 2011). De vier meest voorkomende bestuurlijke reacties 

zijn: ontkennen, tegengaan, accepteren en benutten.  

Bij het ontkennen van demografische krimp wordt er door de bestuurders gereageerd alsof er 

geen sprake is van krimp. De data betreffende het bevolkingsaantal wordt in twijfel getrokken. Op het 

moment dat een stad de demografische krimp accepteert, is het proces van krimp al in een vergevorderd 

stadium. Dit was het geval bij de Duitse stad Selb. Doordat deze stad in de ontkenningsfase bleef hangen, 

is er een decennia lang geld en aandacht verspild aan innovaties waar de stad niet van heeft kunnen baten 

(Pronk, 2011). 

Bij het tegengaan van krimp proberen de bestuurders om stedelijke groei te stimuleren (Hospers, 

2014). Dit kan worden gedaan door nieuwbouwwijken in kleine stadskernen te bouwen. Leipzig is een 

stad die probeert om nieuwe inwoners aan te trekken. Leipzig investeert in werkgelegenheid, en probeert 

om nationale sportevenementen aan te trekken. Deze maatregelen hebben geleid tot een lichte groei 

(Aalbers et al. 2011). 

Bij het accepteren van demografische krimp proberen de bestuurders de krimp in goede banen te 

leiden. Demografische krimp wordt gezien als een nieuw politiek concept. Bestuurders proberen in dit 

geval niet te zorgen voor een groeiend aantal inwoners, maar proberen de huidige inwoners te behouden. 

Dit beleid focust zich vooral op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving voor de huidige 

bewoners (Hospers, 2014). Zo hebben de gemeenten in de Achterhoek gekozen om bij de 

nieuwbouwprogramma’s niet meer te kiezen voor kwantiteit maar voor kwaliteit. Er wordt hier nu beter 

geluisterd naar de lokale vraag omtrent de woningwensen van de bewoners (Pronk, 2011). 

Bij het benutten van demografische krimp wordt krimp gezien als een kans voor de stad (Hospers, 

2014). Zo zegt Pronk (2011): “Rust en ruimte bieden mogelijkheden voor natuurontwikkelingen en 

recreatie” (p.24). Voorbeelden voor deze steden zijn de ‘slow cities’ Cittaslow is een internationale 

beweging van steden die krimp als kans zien om de kwaliteit van het leven in de stad te verbeteren, net 

zoals de duurzaamheid en de diversiteit van verschillende bevolkingsgroepen (Hospers, 2014).  

 

Verder bleek dat gemeenten van krimpregio’s te maken hebben met teruglopende inkomsten. 

Door deze lage inkomstenbron gaat de gemeente op zoek naar andere kosteneffectieve strategieën om 

met braakliggende grond en leegstaande gebouwen, als gevolg van krimp, om te gaan (Hospers, 2014; 

Meijer, 2018). Zo betrekken ze vaak de burger bij het ruimtelijk beleid en vraagt de gemeente de burgers 

zelf initiatief te nemen om de leefbaarheid te behouden. Het is dan van belang dat de overheid ruimte 

geeft voor dergelijke initiatieven van burgers. Dit wordt ook wel uitnodigingsplanologie genoemd 

(Fontein, Breman, Kuindersma & Westerink, 2012). Tegenwoordig maken steeds meer gemeenten 

gebruik van uitnodigingsplanologie, omdat de ingewikkeldheid van de huidige samenleving en de 
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ruimtelijke vraagstukken niet te vatten is met beleidsregels. Bij uitnodigingsplanologie is het van belang 

dat de overheid de dwingende regels verandert naar het stellen van kaders waaruit burgers kunnen 

werken (Nijmeijer, van Buuren, de Gier & Robbe, 2010). 

2.4.2 De rol van de burger 
Aan zowel de kant van de overheid als aan de kant van de burger is behoefte aan initiatief vanuit de 

samenleving om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken (Hospers, 2014; Meijer, 2018). Een 

burgerinitiatief wordt door Müde en Dura (2005) gedefinieerd als  

Een burgerinitiatief is een vorm van zelforganisatie van burgers, gericht op de verbetering van de 

eigen levenssituatie en/of de samenleving waarbij een aantal mensen betrokken is in een al dan 

niet tijdelijke initiatiefgroep, actiegroep of projectgroep. Burgerinitiatieven worden gerund door 

vrijwilligers, zijn hoogstens semiprofessioneel, kleinschalig en niet of weinig 

geïnstitutionaliseerd. Initiatieven zijn over het algemeen georganiseerd rond een pionier of 

'initiatiefnemer'. (p.11) 

Volgens Meijer (2018) zijn burgers in krimpregio’s vaak al bezig met dergelijke initiatieven. Dit wordt 

verklaard doordat de bevolking van de leegstaande en verpauperde wijken zich verbonden voelen met 

elkaar en met de buurt. De initiatieven die burgers uitvoeren voor hun eigen wijk lijken vaak erg op de 

overheidsinitiatieven. Dit komt doordat er vaak iemand is betrokken bij het initiatief die weet hoe een 

project moet worden voorbereid en uitgevoerd. Wel moeten burgerinitiatieven nog steeds rekening 

houden met bestemmingsplannen.  Bovendien komen veel burgerinitiatieven niet van de grond als er geen 

subsidie is van de overheid. Daarom moet er veel worden samengewerkt tussen de burgers en lokale 

overheden om mogelijkheden en verwachtingen op één lijn te brengen (Meijer, 2018).  

Uit een rapport van De Nationale Ombudsman (2018) en Boonstra en Boelens (2011) blijkt echter 

dat het contact met de overheid als grootste belemmering wordt ervaren door een burgerinitiatief. De 

overheid blijft beleidsmaker en blijft in de toekomst ook de regels opstellen. De overheid is nog te 

traditioneel ingericht en de plannen van burgers passen vaak niet in deze traditionele inrichting, 

waardoor de initiatieven vaak niet tot uitvoering komen. Boer en Lans (2013) beschreven dat initiatieven 

vanuit de samenleving vaak tegen de instituties van de overheid aanlopen en hierdoor vervolgens worden 

afgeremd of geblokkeerd. 

2.5 Case study Heerlen 

2.5.1 Demografische krimp in Heerlen 
Door de aanwezigheid van de mijnindustrie was Heerlen 70 jaar geleden de stad met het hoogste inkomen 

per inwoner in Nederland (CBS, 2016). De grote werkgelegenheid in de mijnindustrie zorgde voor een 

mono economie. Toen in de jaren zeventig de mijnen sloten door de slechte opbrengst, verloren veel 

mensen hun baan en vertrokken uit Heerlen (CBS, 2016).  

 Heerlen is een bekend schoolvoorbeeld van een stad die te maken heeft met demografische krimp. 

In de afgelopen twintig jaar nam het aantal inwoners van Heerlen af met 8758. Demografische krimp in 

Heerlen wordt veroorzaakt door een negatieve natuurlijke groei. Het geboortecijfer is lager dan het 

sterftecijfer. Verder zorgt de binnenlandse migratie voor een structurele daling van de bevolking. 

Redenen voor emigratie zijn de afhankelijkheid van de industriële sector, de werkeloosheid onder de 

jeugd en ook het imago van Heerlen, als ‘drugsstad’, doet de aantrekkelijkheid van de stad geen goed 

(Aalbers et al. 2011). 
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In het begin van de 21ste eeuw hebben de verschillende steden in de regio hun krachten gebundeld. 

Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken voegden zich samen 

onder de noemer Parkstad Limburg (Aalbers et al. 2011). Parkstad Limburg telt 247.733 inwoners en is 

hiermee een van de meest verstedelijkte 

gebieden van Nederland (Parkstad Limburg 

Bidbook, 2015). Heerlen is de grootste stad 

van Parkstad Limburg en wordt gezien als 

stedelijk knooppunt. De stad probeert op 

economisch gebied voordeel op te doen van 

haar centrale ligging in Europa. Dit wordt 

gedaan door een landsgrensoverschrijdend 

bedrijventerrein en een nieuwe 

internationale treinverbinding tussen 

Heerlen en Aken (Aalbers et al. 2011; CBS, 2016). Uit onderzoek blijkt echter dat de regio Zuid-Limburg 

relatief armer is dan het gemiddelde van Nederland, ook de werkgelegenheid is minder gunstig dan het 

gemiddelde van Nederland. In deze regio is dat ook te zien aan het aantal bijstandsuitkeringen (zie figuur 

2.2) (Kuhlman et al. 2012). 

 Heerlen ziet krimp niet als een probleem, maar meer als een kans. De gemeente 

Heerlen probeert niet om de krimp tegen te gaan, maar accepteert het fenomeen en probeert het te 

benutten in de ontwikkelingen van de stad. Zo zijn er slogans als ‘Krimp als Kans’ en ‘Demografische 

Voorsprong’. Heerlen kan een pionierstad worden in deze tijd van demografische krimp (CBS, 2016).  

2.5.2 De Heerlense mentaliteit 
Traditie is een belangrijke factor in hoe een samenleving is georganiseerd en hoe verantwoordelijkheden 

worden verdeeld. De identiteit van de Heerlense burger is in de tijd van de mijnen gevormd door de 

katholieke kerk en de mijnen. In deze tijd was er sprake van industrialisering op een hoog tempo en dat 

betekende dat het leven van de Heerlense burger in het teken stond van de mijnen. De kerk en de 

mijnindustrie zorgden samen voor economische ondersteuning, huisvesting en sociale activiteiten. In die 

tijd werd door de kerk gezegd dat wanneer men in de mijnen werkte, ze zich geen zorgen hoefden te 

maken over andere dingen (Rocak, Hospers & Reverda, 2016). Een dergelijke verhouding kan leiden tot 

afhankelijkheid en minder ondernemerschap. Uit het onderzoek van Rocak, Hospers & Reverda (2016) 

blijkt dat de bevolking van Heerlen het gevoel heeft dat ze geen stem hebben, waardoor ze zich niet 

uitgedaagd voelt om dingen te ondernemen. Dit gevoel zorgt voor een lage formele participatie. Uit 

onderzoek van Schmeets & Arts, aangehaald door Rocak, Hospers & Reverda (2016) blijkt dat Heerlen in 

de top 25 zit met de minste vrijwilligers van Nederland en blijkt dat Heerlen de laagste opkomst telde 

voor de Tweede Kamerverkiezingen. De bevolking van Heerlen is echter wel meer actief op het gebied van 

informele participatie. Deze hoge informele participatie kan verklaard worden doordat de bevolking 

wordt geconfronteerd met de gevolgen van demografische krimp en ze hierdoor gemotiveerd zijn om in 

hun directe woonomgeving actie te ondernemen. De actieve houding van burgers is belangrijk bij 

demografische krimp. Sociaal kapitaal moet deel uitmaken van programma’s en strategieën voor de 

hernieuwing van steden die met krimp te maken hebben. Om ervoor te zorgen dat dit sociaal kapitaal leidt 

tot sociale duurzaamheid is het van belang dat er vertrouwen ontstaat tussen de overheid en de burger 

(Rocak, Hospers & Reverda, 2016).  

2.6 Transitie richting een duurzaam regionaal voedselsysteem 
Het huidige voedselsysteem legt veel druk op het milieu en is niet in staat om voldoende voedsel te 

produceren voor de groeiende stedelijke bevolking. Volgens Ingram (2011), WeMakeThe.City (2018) en 

 Bron: Gemeente Heerlen Databank, 2018 

Figuur 2.2 Aandeel huishoudens met een bijstandsuitkering   
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Fontein et al., (2011) is er een transitie nodig richting een duurzaam regionaal voedselsysteem om 

voedselzekerheid te kunnen garanderen en het milieu te ontlasten. 

2.6.1 Transitie  
Transities worden gedefinieerd door Bridges (2005) en Rotmans (2003) als ‘structurele maatschappelijke 

veranderingen die het resultaat zijn van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op 

het gebied van economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu’ (p. 14). 

Bij een transitie richting een duurzaam regionaal voedselsysteem spreken we van een duurzame 

ontwikkeling als ‘een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder de 

mogelijkheden in gevaar te brengen voor toekomstige generaties om ook in hun behoefte te voorzien’ 

(Brouwer et al. 2003. p. 11).  

Bij de transitie van het huidige voedselsysteem richting een duurzaam regionaal voedselsysteem 

ontstaat veel complexiteit, doordat bestaande grenzen, barrières, instituties en verhoudingen veranderen. 

Het huidige voedselsysteem zit verweven in onze huidige samenleving en kent veel verschillende 

belanghebbenden waardoor een eenvoudige oplossing niet bestaat. Om de transitie richting een 

duurzaam regionaal voedselsysteem waar te maken, zijn er vernieuwingen nodig die de huidige 

organisaties te boven gaan (Rotmans, 2003).  

Een dergelijke transitie vraagt van de overheid een andere manier van handelingswijze. Er is meer 

behoefte aan kennis- en netwerksturing. ‘Government’ heeft plaatsgemaakt voor ‘governance’. 

Governance houdt in dat verschillende actoren samen tot een consensus komen om een beleid te bepalen 

en te legitimeren, zoals de overheid en de burger. Bij government wordt dit beleid alleen door de overheid 

bepaald. In dit geval is het bij governance van belang dat de overheid het zoekproces coördineert naar een 

duurzaam regionaal voedselsysteem in plaats van het proces te controleren en te beheersen. Om vat te 

krijgen op het zoekproces wordt transitiemanagement gebruikt. Het transitiemanagement kent vier 

aspecten interactiviteit, pluralisme, multi-level focus en sociaal leren.  

In het geval van een transitie richting een duurzaam regionaal voedselsysteem zijn de aspecten 

interactiviteit en sociaal leren van belang. Interactiviteit is van belang, omdat het een transitieproces is 

waarin vele actoren participeren, zoals overheid, bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties 

betrokken zijn. Sociaal leren tussen deze verschillende actoren is van belang om te leren over het huidige 

voedselsysteem en kennis op te doen voor een nieuwe wensbare situatie (Fontein et al. 2011). Ook een 

niche is van belang voor een transitie richting een duurzaam voedselsysteem. Een niche staat tegenover 

de dominante regel van de samenleving. In een niche is er ruimte voor experimenten die bedacht zijn door 

de verschillende actoren van de samenleving. Een niche biedt bescherming en mogelijkheden voor 

verschillende experimenten om met duurzame voedselproductie te experimenteren en daar vervolgens 

kennis van op te doen (Fontein et al. 2011). 

Zoals al eerder besproken is een transitie mogelijk voor een regio wanneer een bepaald systeem 

wordt gereorganiseerd. Een systeem wordt georganiseerd wanneer er een crisis plaatsvindt (Chaffin & 

Gunderson, 2016). Demografische groei wordt niet gezien als een crisis, omdat dit fenomeen gepaard gaat 

met financiële kapitaal investeringen en deze kunnen op hun beurt zorgen voor het verduurzamen van de 

stad. Demografische krimp wordt daarentegen wel gezien als een crisis. Demografische krimp zorgt voor 

een verlies van sociaal en financieel kapitaal en het maakt het onderhouden van infrastructuur onmogelijk 

(Ryan, 2012; Fernandez, et al., 2012). Een krimpregio kan een pionier zijn op het gebied van duurzame 

transities. Volgens Jansma (2011) kan een stad een bepaalde problematiek omzetten in de mogelijkheid 

om kansen te creëren. Een voorbeeld van een stad die dit heeft gedaan is Detroit. Detroit heeft te maken 

met demografische krimp en hoge cijfers van werkloosheid. Een aantal vrouwen hebben hier geleerd om 

voedsel te verbouwen en te verkopen op de braakliggende gronden. 
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2.7 Voedsel in de belangstelling 

2.7.1 Voedsel als integraal thema 
In Nederland staat voedsel steeds meer in de belangstelling als een integraal thema (Ministerie van 

Economische zaken en Klimaat, 2015). In 2015 presenteerde het kabinet een nationale voedselagenda, 

waarin het belang van het streven van het huidige voedselsysteem naar een duurzaam regionaal 

voedselsysteem naar voren komt. In de Kamerbrief over de nationale voedselagenda staat het volgende: 

 

Het karakter van de voedselproductie en -consumptie is in de afgelopen decennia ingrijpend 

veranderd. De landbouw- en voedselproductie is verder geïntensiveerd, geïndustrialiseerd en 

geglobaliseerd door de toegenomen handel en investeringen. De machtsverhoudingen in de 

ketens zijn gewijzigd. Eetpatronen veranderen wereldwijd naar meer samengestelde producten, 

meer vlees en zuivel, meer suiker en suikerhoudende dranken. Intussen is er sprake van groei van 

de biologische landbouw, opkomst van kortere ketens, regionaal geproduceerd voedsel en 

bewuster eten. (p.1) 

2.7.2 Het huidige voedselsysteem 
In Nederland kun je bij elke supermarkt een 

groot aanbod aan voedsel vinden. Achter het eten 

wat de consument eet, gaat een keten van 

verschillende partijen schuil (zie figuur 2.3). 

Partijen zoals consumenten, retailers, 

transporteurs, handelaren, voedselfabrikanten en 

boeren. Deze gehele keten, van producent tot 

consument vormt het voedselsysteem. Deze weg 

van grond tot mond is lang en complex. 75 

procent van de landbouwgrond die wordt 

gebruikt om de Nederlandse bevolking te voeden 

ligt in het buitenland. Nederland exporteert 

daarentegen een groot deel van de hier 

geproduceerde producten weer uit naar andere 

landen. Dit grote en complexe voedselsysteem 

heeft grote effecten op de leefomgeving 

(Planbureau voor de Leefomgeving, 2018). De 

effecten op de leefomgeving van het huidige 

voedselsysteem komen voort uit de afhankelijkheid van fossiele energie die nodig is om voedsel te 

produceren, de afstand die moet worden afgelegd tussen producent en consument en de verspilling van 

voedsel (Fontein et al., 2011). 

2.7.2.1 Productie  
Tijdens de laatste vijftig tot tachtig jaar is het huidige voedselsysteem aan verandering onderhevig 

geweest. Het voedselsysteem ging van een kleinschalige productie, met korte regionale ketens naar een 

complex systeem van massaproductie en -consumptie om de groeiende wereldbevolking te kunnen 

voeden (Sukkel et al., 2014). De grootschalige productie werd mogelijk gemaakt door intensivering, 

schaalvergroting en mechanisatie, maar ook door een hoge kwaliteit van zaden, moderne apparatuur en 

het gebruik van pesticiden om gewassen te beschermen. Deze ontwikkelingen hebben nadelige effecten 

voor het milieu, natuur en biodiversiteit (Sarens, 2016; Sukkel et al., 2014).  Zo zorgt de grootschalige 

monoproductie voor bodemerosie, vervuiling van grondwater, uitstoot van broeikasgassen en het verlies 

   Figuur 2.3 Voedselsysteem 

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving, 2018 
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van biodiversiteit (Cleveland, Carruth & Mazaroli, 2015; Dagevos, 2014). De huidige productie leidt tot 

druk op het milieu, waardoor het lastig wordt om biodiversiteit en kwaliteit voor milieu en natuur te 

verwezenlijken (Brouwer, et al., 2003). Verder wordt het huidige landbouwsysteem gezien als een 

mondiaal, anti-transparant en complex systeem dat uiteindelijk leidt tot wantrouwen en onredelijke eisen 

van supermarkten voor boeren. 

2.7.2.2 Distributie 
Toen tijdens de industriële revolutie de relatie afnam tussen de stedelijke bevolking en de plek van 

voedselproductie, nam het belang van transport toe. Door de huidige intensivering en de toenemende 

specialisatie is de agrarische sector steeds mondialer geworden. Het grootste gedeelte van ons voedsel 

wordt tegenwoordig via distributiecentra naar verschillende supermarkten vervoerd, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van vrachtwagens tot een afstand van 2000 kilometer (Sukkel et al., 2014). Het 

energieverbruik hangt niet alleen af van de afstand die een product aflegt, maar hangt ook af van de 

manier waarop het voedsel wordt verwerkt, bewerkt, verpakt en gedistribueerd (Sukkel et al., 2014).  

2.7.2.3 Consumptie 
Ook de manier van consumptie heeft invloed op de leegomgeving. Met consumptie wordt het gehele 

proces van het doen van boodschappen tot en met het consumeren van het eten bedoeld. Het 

energieverbruik dat nodig is om met de auto boodschappen te doen wordt vaak vergeten en onderschat. 

In Nederland gebruikt 47 procent van de consument zijn of haar auto om boodschappen te doen. Ook de 

bewaring en de bereiding van voedsel kost energie (Sukkel et al., 2014).  

De consument is met 33 procent de grootste voedselverspiller in de voedselketen. Per persoon 

wordt er 41 kilo voedsel per jaar verspild (Dooren & Mensink,  2018). Voedselverspilling en afval zijn 

aansprakelijk voor een groot deel van de totale emissie van broeikasgassen in het voedselsysteem. 

Wanneer er minder voedsel wordt verspild en minder afval wordt weggegooid, heeft dit positieve 

uitkomsten voor het milieu (Sukkel et al., 2014).  

2.7.3 Duurzaam regionaal voedselsysteem 

2.7.3.1 Transitie naar een duurzaam regionaal voedselsysteem 
Een duurzamer voedselsysteem heeft volgens het ministerie van Economische zaken en Klimaat positieve 

effecten op onze gezondheid, de kosten voor de gezondheidszorg en voor het klimaat en ecologie. Om deze 

duurzame voedselsystemen op te richten, houden sinds 2017 verschillende gemeenten, ministeries en de 

provincie Gelderland zich bezig met de City Deal ‘Voedsel op de stedelijke agenda’. Gemeenten spelen een 

belangrijke rol bij deze transitie naar een duurzaam regionaal voedselsysteem, omdat zij in staat zijn om 

de plannen van de nationale voedselagenda op lokaal niveau uit te voeren (Ministerie van Economische 

zaken en Klimaat, 2015).  

2.7.3.2 Definitie duurzaam regionaal voedselsysteem 
Bij een regionaal voedselsysteem worden de producten, in tegenstelling tot het huidige voedselsysteem, 

in de thuisregio geproduceerd. De weg van grond tot mond is korter, omdat de schaal van de betrokken 

partijen niet de (inter)regionale schaal overschrijdt. Een regionaal voedselsysteem is echter pas 

duurzaam wanneer het rekening houdt met de Triple Bottom Line. De Triple Bottom Line bestaat uit drie 

pijlers: ‘People’, ‘Planet’ en ‘Profit’ (Elkington, 1998). Dit houdt in dat er in een duurzaam regionaal 

voedselsysteem gestreefd moet worden naar een gelijkmatig evenwicht tussen sociale, ecologische en 

economische belangen bij het produceren en het consumeren van voedsel (Fontein et al., 2011). Op het 

gebied van ‘People’ moet er ten eerste worden gezorgd dat er duurzaam en gezond voedsel verkrijgbaar 

is voor alle Nederlandse consumenten. Ten tweede moet er worden gezorgd dat er goede productie 

omstandigheden zijn voor de producenten. Ten derde moet er worden gezorgd dat de productie en de 
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verkoop van voedsel verdere ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor de samenleving. Als laatste moet de 

consument in staat zijn om een duurzame keuze te maken, hiervoor moet er voldoende informatie 

aanwezig zijn over het product. Op het gebied van ‘Planet’ moet er worden gezorgd dat het eten op een 

milieuvriendelijke wijze wordt geproduceerd, zodat het ecosysteem en de biodiversiteit niet worden 

aangetast. Op het gebied van ‘Profit’ moet er worden gezorgd dat de producten die op de markt komen 

winst genereren om financieel gezond te blijven (Fontein et al., 2011). Fontein et al. (2011) beschrijft een 

duurzaam regionaal voedselsysteem als 

Een systeem waarbij producten worden geproduceerd in de thuisregio of in een regio die deel 

uitmaakt van een collectief van thuisregio’s. Het systeem sluit aan op de voedselbehoefte van 

mensen in het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen 

voedselbehoeften te voorzien in gevaar te brengen. (p.9).  

2.7.3.3 Stadslandbouw 
Een veel gebruikte methode voor duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel is stadslandbouw. 

Stadslandbouw is een mogelijkheid om de groeiende stedelijke bevolking te voeden, het milieu te 

ontlasten en  leefbare structuren in de stad te creëren. De behoefte naar herkenbaar voedsel en lokaal 

geproduceerd voedsel neemt toe, waardoor het platteland en de stad steeds meer met elkaar verbonden 

raken (WeMakeThe.City, 2018; Fontein et al., 2011 ; Wageningen UR, z.j.).  

Stadslandbouw wordt door Ackerman et al. (2014) omschreven als ‘horticultural, agricultural, 

and farming activities carried out on small plots of land in and around urban centres, however some 

definitions also include animal husbandry’ (Ackerman et al., 2014. p. 190). Stadslandbouw vindt plaats op 

kleine intensieve stadsboerderijen, in woonwijken, daktuinen, volkstuinen en andere initiatieven. 

Stadslandbouw is sterk verbonden met het stedelijk systeem. Dit houdt in dat 

stadslandbouwontwikkelingen worden bepaald door stedelijke wetgeving (Tornaghi, 2014). De stad 

profiteert van stadslandbouw. Volgens Wageningen UR (z.j.) geeft stadslandbouw vorm aan behoefte van 

stedelijke bewoners door lokale voedselproductie. Lokale voedsel – en energieproductie worden namelijk 

gekoppeld met maatschappelijke doelen, zoals zorg voor de omgeving, educatiemogelijkheden, 

ontspanning en groen in de stad (Wageningen UR, z.j.; Engelen, 2009). De stadslandbouw kan op zijn beurt 

weer profiteren van de stad. Zo zorgt de stad voor afzet en erkenning (Engelen, 2009).  

Stadslandbouw heeft op zijn beurt weer voordelen voor het milieu en de leefbaarheid van de stad. 

Ten eerste neemt de biodiversiteit toe bij stadslandbouw, omdat deze manier van landbouw meestal geen 

gebruik maakt van chemische bestrijdingsmiddelen. Ten tweede nemen de ‘food miles’ af, waardoor de 

luchtvervuiling op macroniveau afneemt (Howe & Wheeler, 1999). Ten derde zorgt stadslandbouw voor 

minder voedselverspilling. Dit komt doordat er minder partijen betrokken zijn in de keten van 

stadslandbouw. Hoe minder partijen er in een keten zitten, hoe minder voedselverliezen er zijn (Sukkel, 

van Dijk & van Wijk, 2014). De voedseloverschotten die toch nog ontstaan bij stadslandbouw kunnen 

worden gebruikt voor compostering (Howe & Wheeler, 1999; Wiskerke, 2014). Volgens het rapport van 

Jansma en de Jong (2013) helpt stadslandbouw het leefklimaat van de stad te verbeteren en heeft het 

positieve effecten op het imago van de stad.  

2.7.3.4 Belemmeringen voor stadslandbouw 
Stadslandbouw is een steeds vaker voorkomend fenomeen in de stad. Zowel de bewoners als de 

bestuurders van een stad richten hun peilen op het organiseren van stadslandbouw. Vooral in grote 

steden, zoals Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam stimuleren politici dergelijke initiatieven. 

Volgens Kuypers (2012) en Jansma (2011) kan een stedelijke bevolking echter niet in zijn behoeften 

voorzien door middel van stadslandbouw. In een stad zitten namelijk meestal zware metalen in de grond 
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en de grond is over het algemeen meer vervuild in stedelijke gebieden dan in perifere gebieden. Deze 

zware metalen worden opgenomen door verschillenden bladgroenten die in een stadstuin worden 

gekweekt, zoals spinazie en sla. Ten tweede zitten er grote hoeveelheden stikstof in de lucht. Deze stoffen 

worden opgenomen door het groen en door ons geconsumeerd. Ten derde is de productie van 

stadslandbouw nog te laag om een grote hoeveelheid mensen te voeden (Kuypers, 2012; Richardson & 

Moskal, 2016). 

Stadslandbouw staat nog in het begin van de ontwikkeling en is nu nog niet in staat om een gehele 

stedelijke bevolking te voeden (Schlingmann, 2017). De vraag naar duurzaam en lokaal geproduceerd 

voedsel komt vooral van de hogere stedelijke middenklasse (Fresco, 2009). Verder blijkt dat de 

consument enkele barrières ervaart bij het kopen van producten die lokaal zijn geproduceerd. Zo kost het 

meer moeite om bij de boer langs te gaan en de prijs van de lokale producten liggen relatief hoger dan in 

de supermarkt (Vijn, Schoutsen & van Haaster, 2013). Als laatste blijkt ook dat er belemmeringen liggen 

op het gebied van beleid. De baten van stadslandbouw zijn versnipperd, waardoor het moeilijk is voor 

gemeenten om stadslandbouw onder één wethouder te laten vallen. Dit gebrek aan voedselbeleid en 

tegenwerkende regelgeving is een belemmering voor agrarische initiatieven. Wanneer er een 

voedselstrategie wordt ontwikkeld kunnen gemeenten meer ruimte geven aan deze initiatieven (Jansma, 

2011; Candel & Pereira, 2017). 

Het fenomeen stadslandbouw nadert echter een kantelpunt. Wanneer afzet en logistiek goed 

worden georganiseerd kan stadslandbouw een belangrijkere rol spelen in de maatschappij. Ook de vraag 

naar duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel gaat in de komende decennia toenemen (Schlingmann, 

2017; Fresco, 2009).  
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2.9 Conceptueel model 
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2.9.1 Toelichting conceptueel model 
De blauwe vakjes geven het proces van demografische krimp weer. Heerlen is een van de steden in 

Nederland waar de demografische krimp het sterkste is. Door het wegtrekken van de bevolking en het 

overaanbod van vastgoed in Heerlen ontstaat er leegstand. Deze leegstand heeft effect op de leefbaarheid 

van een stad. Er wordt geprobeerd om op een duurzame manier de vrije stukken grond en de lege 

gebouwen her in te richten. Doordat een krimpstad verlies van financieel kapitaal kent, gaat de overheid 

op zoek naar andere strategieën om met krimp om te gaan en de leefbaarheid in een stad te behouden of 

te verbeteren. Dergelijke strategieën zijn onder andere de burgerinitiatieven. De overheid probeert in dit 

geval de initiatieven te steunen (Meijer, 2018). 

De groene vlakken geven de behoefte aan reorganisatie aan in het voedselsysteem. Het huidige 

voedselsysteem zorgt voor nadelige effecten voor het milieu. Er is behoefte aan een andere manier van 

voedsel produceren om de groeiende stedelijke bevolking te blijven voeden en het milieu te ontlasten. 

In dit onderzoek wordt er gekeken in hoeverre een stad die te maken heeft met demografische 

krimp mee kan doen met een transitie richting een duurzaam regionaal voedselsysteem. 
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Bron: Boeren & Buren (z.j.) 



 

 

 

26 

3. Methoden 
In dit hoofdstuk worden de methoden van dit onderzoek beschreven. Er wordt toegelicht en verantwoord 

hoe het onderzoek is uitgevoerd. In de eerste paragraaf worden de hoofd- en deelvragen besproken en de 

afbakening van het onderzoeksgebied. In de tweede paragraaf wordt de onderzoeksmethode 

verantwoord. In de derde paragraaf wordt de manier van dataverzameling besproken en als laatste wordt 

er aandacht besteed aan de ethische aspecten van het onderzoek. 

3.1 Aanpak van het onderzoek 
Dit onderzoek heeft als doel om te kijken in hoeverre krimpregio Heerlen in staat is om mee te doen met 

de trend richting een duurzaam voedselsysteem. In dit onderzoek wordt er gekeken naar zowel de rol van 

de gemeente Heerlen als de burgers van Heerlen bij deze transitie richting een duurzaam regionaal 

voedselsysteem. 

Voor dit onderzoek is de volgende hoofdvraag opgesteld: 

In hoeverre biedt krimpstad Heerlen mogelijkheden om een duurzaam regionaal voedselsysteem 

tot stand te laten komen?  

Om de centrale vraag te beantwoorden zijn de volgende vier deelvragen opgesteld. 

Deelvragen: 

1. In welke mate zijn er al initiatieven en projecten zichtbaar richting een duurzaam regionaal 

voedselsysteem in Heerlen? 

2. Welke rol speelt de gemeente Heerlen bij de transitie richting een duurzaam regionaal 

voedselsysteem? 

3. Welke rol spelen de burgers van Heerlen bij de transitie richting een duurzaam regionaal 

voedselsysteem? 

4. Welke belemmeringen en kansen kent de stad Heerlen om een duurzaam regionaal 

voedselsysteem tot stand te laten komen? 
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3.1.2 Onderzoeksgebied 
Om te onderzoeken of een krimpstad in staat is om mee te doen 
met de transitie naar een duurzaam regionaal voedselsysteem 
is de stad Heerlen gekozen (zie figuur 3.1).  

De stad en de gemeente Heerlen is als onderzoeksgebied 

gekozen, omdat het een van de gebieden is waar de 

bevolkingskrimp het sterkst is (Rijksoverheid, z.j.). 

3.1.2.1 Heerlen vroeger en nu 
In 1896 werd de spoorlijn Sittard-Heerlen-Herzogenrath 

aangelegd. Deze spoorlijn maakte een groei mogelijk van de 

mijnbouw. Heerlen telde in 1900 7000 inwoners. Dit aantal 

groeide door de stijgende werkgelegenheid in de mijnbouw. In 

1965 had Heerlen 75.000 inwoners. Dit aantal groeide door tot 

96.000 inwoners in het jaar 2000. In 1974 sloten de mijnen in 

Heerlen en de tienduizenden kolenmijnwerkers moesten op 

zoek naar ander werk. Europa en Den Haag probeerden een 

heterogene economie en meer werkgelegenheid te creëren in 

Heerlen door de hoofdkantoren van onder andere het CBS en de 

Belastingdienst naar Heerlen te verplaatsen ( Aalbers, Heutinck 

& Visschedijk, 2011). 

Vandaag de dag is er echter nog steeds sprake van 

een beperkte werkgelegenheid. De bevolkingsgroei die 

Heerlen ooit kende is mede hierdoor tot een einde gekomen 

en gaat in de toekomst ook nog verder afnemen (zie figuur 

3.2) ( Aalbers, Heutinck & Visschedijk, 2011). Heerlen is 

momenteel een bekend schoolvoorbeeld van een stad die te 

maken heeft met demografische krimp. Door de afname van 

de bevolking is er een groot overaanbod van vastgoed in 

Heerlen. De gemeente geeft aan deze leegstaande gebouwen 

een nieuwe bestemming of sloopt deze gebouwen.  

3.2 Kwalitatief onderzoek 
Om te onderzoeken of een krimpstad mogelijkheden biedt om mee te doen met de transitie naar een 

duurzaam regionaal voedselsysteem, is er gekozen voor de stad Heerlen. Doordat de consequenties van 

bevolkingskrimp en de dynamiek van een krimpstad nog onbekend zijn, is het onderzoek exploratief. Om 

antwoord te krijgen op deze vraag is er gebruik gemaakt van een kwalitatief onderzoek aan de hand van 

beleidsanalyses en interviews. Dit gebruik van ‘mixed methods’ bevordert de betrouwbaarheid en 

validiteit van het onderzoek (Scheepers et al., 2016). Voor deze methode is gekozen, omdat er in dit 

onderzoek is gezocht naar een antwoord op de rol van de gemeente Heerlen en de burgers bij een transitie 

naar een duurzaam regionaal voedselsysteem. Verder is er geprobeerd gebruik te maken van de methode 

‘triangulation’. Dit houdt in dat de interne validiteit wordt gecontroleerd door bij het interview met 

burgers gebruik te maken van de uitkomsten van de andere interviews (Scheepers et al., 2016).

 Voor de eerste deelvraag: ‘In welke mate zijn er al initiatieven en projecten zichtbaar richting een 

duurzaam regionaal voedselsysteem in Heerlen? is er gebruik gemaakt van semigestructureerde 

interviews. Tijdens de interviews met expert A en de burgers, die betrokken zijn bij verschillende 

Bron: Google Maps (2018) 

Figuur 3.2 Verwachte ontwikkeling aantal inwoners 

Heerlen 

Bron: Gemeente Heerlen, z.j. 

Figuur 3.1 Onderzoeksgebied Gemeente Heerlen 
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projecten op het gebied van lokale voedselproductie in Heerlen, is er geprobeerd antwoord te vinden op 

deze vraag. 

Voor de tweede deelvraag: ‘Welke rol speelt de gemeente Heerlen bij de transitie richting een 

duurzaam regionaal voedselsysteem?’ is er gebruik gemaakt van een beleidsanalyse van 

beleidsdocumenten van de gemeente Heerlen en semigestructureerde interviews met de wethouder, oud-

wethouder en beleidsmedewerker van gemeente Heerlen. De kennis over de rol en de visie van de 

gemeente Heerlen, die is opgedaan bij de beleidsanalyse, is gebruikt bij de interviews met de gemeente 

Heerlen. In deze tweede deelvraag is er gekeken welke rol de gemeente heeft op het gebied van een 

transitie naar een duurzaam regionaal voedselsysteem. Verder is tijdens de interviews met de burgers 

gevraagd naar de rol van de gemeente in de bottom-up initiatieven.  

Voor de derde deelvraag: ‘Welke rol spelen de burgers van Heerlen bij de transitie richting een 

duurzaam regionaal voedselsysteem?’ is er gebruik gemaakt van een beleidsanalyse van 

beleidsdocumenten van de gemeente Heerlen en semigestructureerde interviews met de wethouder, oud-

wethouder en beleidsmedewerker van gemeente Heerlen. Verder is tijdens de interviews met de burgers 

gevraagd welke rol zij zelf spelen bij deze transitie. 

Voor de vierde deelvraag: ‘Welke belemmeringen en kansen kent de stad Heerlen om een 

duurzaam regionaal voedselsysteem tot stand te laten komen?’ is er gebruik gemaakt van 

semigestructureerde interviews met de wethouder, oud-wethouder en beleidsmedewerker van de 

gemeente Heerlen. Verder is tijdens de interviews met de burgers gevraagd naar de belemmeringen en 

kansen die zij ervaren bij het initiatief. 

3.3 Dataverzameling  

3.3.1 Beleidsanalyse en interviews 
De data is verzameld aan de hand van een beleidsanalyse en semigestructureerde interviews. Door middel 

van een beleidsanalyse is er een beter beeld geschetst van de plannen van de gemeente Heerlen op het 

gebied van een duurzaam regionaal voedselsysteem. Door het analyseren van de beleidsstukken die 

betrekking hebben op het produceren van lokaal voedsel, kon er een basis worden gelegd voor de 

interviews die voor dit onderzoek zijn afgenomen. De gemeente Heerlen heeft nog geen beleidsstukken 

die specifiek over de productie van lokaal voedsel gaan. Dit komt doordat voedsel een nieuw onderwerp 

is dat nog niet volledig is opgenomen in beleidsstukken. Gemeente Heerlen benoemt in haar structuurvisie 

echter wel het belang van de duurzame herinrichting van lege stukken grond en gebouwen. In deze 

duurzame herinrichting is een rol weggelegd voor lokale voedselproductie volgens de gemeente Heerlen. 

In deze beleidsstukken wordt de rol van de gemeente Heerlen aangeduid op het gebied van 

burgerinitiatieven. 

 

 

 

De beleidsanalyse heeft een basis gelegd voor het opstellen van een topiclijst waarvan de vragen aan de 

geïnterviewden voorgelegd werden. Er is gekozen voor semigestructureerde interviews, omdat tijdens 

een dergelijk interview de punten niet vaststaan, zodat er ruimte is om verder door te vragen naar diepere 

betekenissen (Scheepers et al., 2016). Door middel van ‘triangulation’ is het mogelijk om de interne 

Beleidsplan Schrijver 

Structuurvisie Heerlen 2035, vastgesteld in 2015 Barry Braeken, Wethouder Ruimte, Mobiliteit en 
Wonen 

Tabel 3.1 Beleidsdocumenten gemeente Heerlen 

Bron: Gemeente Heerlen, 2015 
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validiteit te controleren. De interviews zijn opgenomen door middel van een microfoonfunctie op een 

smartphone. De interviews hebben plaatsgevonden in november en december 2018. Voor dit onderzoek 

zijn negen diepte-interviews afgenomen met twee experts, een wethouder van de gemeente Heerlen, een 

oud-wethouder van de gemeente Heerlen en vijf burgers die zich bezig houden met projecten op het 

gebied van lokale voedselproductie. Tijdens één interview zijn twee respondenten tegelijkertijd 

geïnterviewd. Hierbij moet worden stilgestaan omdat dit zou kunnen betekenen dat de antwoorden van 

de beide respondenten elkaar hebben beïnvloed. Tijdens het interview bleek dat de respondenten over 

de gevraagde thema’s dezelfde opinies hadden, waardoor er door de onderzoeker is gekozen om ze 

voortaan als één respondent te benoemen. Na het afnemen van deze negen interviews bleek dat er 

verzadiging was opgetreden in de data waardoor er geen andere interviews meer zijn afgenomen 

(Scheepers et al., 2016). De beleidsdocumenten die zijn geanalyseerd zijn verkregen via de site van de 

gemeente Heerlen in oktober 2018.  

3.3.2 Participanten 
Om de deelvragen te beantwoorden zijn er zowel interviews met de provincie Limburg, de gemeente 

Heerlen, als met verschillende burgers die betrokken zijn bij projecten op het gebied van lokale 

voedselproductie afgenomen. Een interview met deze actoren geeft een duidelijk beeld over de 

betrokkenheid van de actoren en hoe de samenwerking verloopt tussen deze actoren. Via het 

sneeuwbaleffect is geprobeerd om zoveel mogelijk interviews met belanghebbenden af te nemen. 

3.3.2.1 Gemeente Heerlen 
Om antwoord te krijgen op de deelvragen zijn interviews afgenomen met de wethouder Sociale zaken, 

Welzijn en Zorg. Deze wethouder is al lange tijd werkzaam bij de gemeente Heerlen en houdt zich onder 

andere bezig met centrumontwikkeling en herstructurering, dat interessant is voor dit onderzoek. Ten 

tweede is er een interview afgenomen met oud-wethouder Ruimte, Wonen en Cultuur die zich een paar 

jaar terug onder andere bezig heeft gehouden met demografische krimp. Ten derde heeft er persoonlijke 

communicatie plaatsgevonden met de beleidsmedewerker Energie en Duurzaamheid, om de informatie 

op het gebied van duurzaam regionale voedselsystemen te verkrijgen. De wethouder van gemeente 

Heerlen is benaderd via het telefoonnummer van de gemeente Heerlen en vervolgens is met de 

secretaresse contact gelegd via de mail over een afspraak betreffende het interview. De oud-wethouder is 

benaderd via social media en de beleidsmedewerker is benaderd via de mail. 

3.3.2.2 Initiatiefnemers 
Om antwoord te krijgen op de deelvragen zijn er ook interviews afgenomen met verschillende burgers die 

zich actief bezig houden met verschillende projecten op het gebied van lokale voedselproductie. Er is 

wanneer dit uitkwam, gekozen om de interviews af te nemen met de initiatiefnemers van het project, 

omdat zij het meeste zicht hebben op hoe het project is opgericht en hoe het project zich heeft ontwikkeld. 

De burgers die betrokken zijn bij een burgerinitiatief betreffende lokale voedselproductie zijn benaderd 

via social media en secundaire bronnen, zoals Facebook en sites van de desbetreffende burgerinitiatieven. 

3.3.2.3 Experts 
Als laatste zijn er ook twee interviews afgenomen met experts. De eerste expert was een werknemer 

binnen de methode Gebrookerbos, een gezamenlijk project van Gemeente Heerlen, Open Universiteit en 

Neimed. Neimed is een Limburgs kennisknooppunt voor demografisch omdenken. De rol van de expert is 

om de initiatieven binnen dit netwerk te ondersteunen bij het realiseren van het initiatief. De tweede 

expert is de beleidsmedewerker Agrofood bij de provincie Limburg. De expert houdt zich bezig met het 

beleid vorm te geven rondom korte ketens, nieuwe verdienmodellen en streekproducten. De eerste expert 

is benaderd voor een afspraak via de mail. Tijdens het contact met de eerste expert zijn de gegevens 
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verkregen van de tweede expert. De tweede expert is uiteindelijk ook via de mail benaderd voor een 

afspraak. 

3.3.3 Dataverzameling en operationalisaties  

3.3.3.1 Operationalisatie interviews gemeente Heerlen 
Er zijn verschillende thema’s besproken tijdens de interviews Als eerste werd er een korte introductie 

gegeven over het onderwerp van het onderzoek. Ten tweede werden algemene vragen gesteld over de rol 

van de wethouder en zijn rol bij de initiatieven/projecten met betrekking tot lokale voedselproductie. Ten 

derde werd de ambitie van klimaatneutraal Heerlen besproken naar aanleiding van de beleidsanalyse. Zo 

werd gevraagd wat de wethouder verstond onder een klimaatneutraal Heerlen en wat de rol van de 

gemeente is bij de duurzame ambities die de gemeente heeft. Ten vierde werden er vragen gesteld over 

de rol van de gemeente bij de initiatieven/projecten met betrekking tot duurzame voedselproductie. Er 

werd gevraagd op welke manier de gemeente deze initiatieven/projecten steunt of stimuleert. Ten vijfde 

werd de rol van de burger besproken. Er werd gevraagd of de initiatieven en projecten van burgers op het 

gebied van lokale voedselproductie belangrijk zijn voor Heerlen en de ambitie van Heerlen om een 

klimaatneutrale stad te worden. Ten zesde werd het thema belemmeringen besproken. Hier werd 

gevraagd welke belemmeringen Heerlen kent om een duurzaam regionaal voedselsysteem tot stand te 

laten komen. Als laatste werd het thema kansen besproken. Hier werd gevraagd of Heerlen kansen kan 

bieden voor het tot stand brengen van een duurzaam regionaal voedselsysteem. De topiclijst is te 

raadplegen in bijlage I. 

3.3.3.2 Operationalisatie interviews burgers 
Tijdens de interviews met de burgers van Heerlen zijn grotendeels dezelfde thema’s aanbod gekomen, 

maar met andere vraagstellingen. Zo werd als eerste een korte introductie gegeven over het onderwerp 

van het onderzoek. Ten tweede werden er vragen gesteld over het initiatief of project waar de burger 

betrokken bij is. Zo werd gevraagd wanneer het initiatief/project was opgericht, wat de rol van de 

respondent is binnen het initiatief/project, waar het initiatief/project vooral op was gericht en welk 

voedsel er werd verbouwd. Ten derde werden er vragen gesteld over de rol van de burger. Zo werd er 

gevraagd of het desbetreffende initiatief/project van de burger een belangrijke rol kan spelen in een 

transitie naar een duurzaam regionaal voedselsysteem en of de transitie tot stand kan worden gebracht 

door burgers of dat deze mogelijkheid meer bij de gemeente ligt. Ten vierde werden er vragen gesteld 

over de rol van de gemeente aan de hand van de beleidsanalyse. Er werd gevraagd wat de rol van de 

gemeente is bij het betreffende initiatief/project en hoe deze rol naar voren kwam. Ten vijfde werd het 

thema belemmeringen besproken. Hier werd gevraagd welke belemmeringen Heerlen kent om een 

duurzaam regionaal voedselsysteem tot stand te laten komen. Als laatste werd het thema kansen 

besproken. Hier werd gevraagd of Heerlen kansen kan bieden voor het tot stand brengen van een 

duurzaam regionaal voedselsysteem. De topiclijst is te raadplegen in bijlage I. 

3.3.3.3 Interviews met experts 
Operationalisatie expert A 

Tijdens het interview met expert A zijn ook grotendeels dezelfde thema’s aangehouden. Zo werd als eerste 

een korte introductie gegeven over het onderwerp van het onderzoek. Ten tweede werden algemene 

vragen gesteld over de rol van de expert binnen de Neimed en de methode Gebrookerbos. Ten derde is er 

gevraagd naar algemene informatie over de methode Gebrookerbos. Zo werd gevraagd naar het ontstaan 

van de methode Gebrookerbos en het functioneren van de methode. Ten vierde werd ook gevraagd naar 

de rol van de burger. Zo werd gevraagd of de initiatieven/projecten van burgers een rol kunnen spelen bij 

de transitie naar een duurzaam regionaal voedselsysteem. Ten vijfde werd de rol van de gemeente bij de 
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methode Gebrookerbos besproken Ten zesde werd het thema belemmeringen besproken. Hier werd 

gevraagd welke belemmeringen Heerlen kent om een duurzaam regionaal voedselsysteem tot stand te 

laten komen. Als laatste werd het thema kansen besproken. Hier werd gevraagd of Heerlen kansen kan 

bieden voor het tot stand brengen van een duurzaam regionaal voedselsysteem. De topiclijst is te 

raadplegen in bijlage I. 

Operationalisatie expert B 
Tijdens het interview met expert B zijn ook grotendeels dezelfde thema’s aangehouden. Zo werd als eerste 

een korte introductie gegeven over het onderwerp van het onderzoek. Ten tweede werden algemene 

vragen gesteld over de rol van de expert binnen de provincie Limburg. Ten derde werd het thema 

voedselbeleid en de provincie Limburg besproken. Hier werd naar de rol van de provincie op het gebied 

van lokale voedselproductie gevraagd. Ten vierde werd het thema belemmeringen besproken. Hier werd 

gevraagd welke belemmeringen Heerlen kent om een duurzaam regionaal voedselsysteem tot stand te 

laten komen. Als laatste werd het thema kansen besproken. Hier werd gevraagd of Heerlen kansen kan 

bieden voor het tot stand brengen van een duurzaam regionaal voedselsysteem. De topiclijst is te 

raadplegen in bijlage I. 

3.3.4 Data-analyse 
De interviews zijn opgenomen met een mobiele telefoon. Vervolgens is er geprobeerd om zo snel mogelijk 

na het afnemen van de interviews, deze te transcriberen. Het coderen is in eerste instantie geprobeerd 

met het computerprogramma Nvivo. Uiteindelijk is er door de onderzoeker voor gekozen om via Word 

verder te coderen, aangezien dit voor de onderzoeker overzichtelijker was. De codeboom die na het 

coderen van de interviews is ontstaan is weergegeven in bijlage II. De resultaten in het 

resultatenhoofdstuk (zie hoofdstuk 4) worden besproken aan de hand van de structuur van de codeboom. 

De interviews zijn opvraagbaar bij de onderzoeker. 

3.4 Ethiek 
Op het gebied van ethiek is er geprobeerd om zo goed mogelijk rekening te houden met de belangen van 

de respondenten en de verwerking van de gegevens uit de interviews. De deelname van de respondenten 

was vrijwillig en aan het begin van elk interview is aangegeven dat het op elk moment mogelijk was om 

te stoppen met het interview. Aan het begin van elk interview is gevraagd voor toestemming betreffende 

het opnemen van het interview. De interviews zijn getranscribeerd aan de hand van de opnames. Er is 

geprobeerd alles zo letterlijk mogelijk te noteren. De gesproken woorden zijn echter wel omgezet in 

schrijftaal. Dit houdt in dat er interpunctie is toegevoegd en dat halve zinnen volledig zijn uitgeschreven 

om de citaten zo begrijpelijk mogelijk te maken voor de lezer. Het audiomateriaal en de transcripties 

worden niet aan derden verstrekt. Wat betreft de transparantie over het onderzoek naar de respondenten 

toe is geprobeerd om aan het begin van de interviews te vermelden wat het doel is van het onderzoek en 

wat de verwachtingen waren van de onderzoeker over het interview. Om de anonimiteit van de 

respondenten te waarborgen, is geprobeerd om deze zo anoniem mogelijk te benoemen. Wanneer de 

respondent interesse heeft om op de hoogte gehouden te worden, wordt dit gedaan (Baarda, Bakker & 

Julsing, 2013). 

  



 

 

 

32 

4. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken die uit dit onderzoek zijn gebleken. Ten eerste wordt er 

gekeken of er al initiatieven en projecten zichtbaar zijn richting een duurzaam regionaal voedselsysteem 

in Heerlen. Ten tweede wordt de rol van de gemeente Heerlen bij een transitie naar een duurzaam 

regionaal voedselsysteem besproken. In de derde paragraaf wordt gekeken naar de rol van de burger bij 

een duurzaam regionaal voedselsysteem en als laatste wordt er gekeken naar de verschillende kansen en 

belemmeringen waarmee de transitie naar een duurzaam regionaal voedselsysteem in Heerlen te maken 

heeft. 

4.1 Initiatieven en projecten op het gebied van lokale voedselproductie 
In deze paragraaf worden de verschillende initiatieven en projecten op het gebied van lokale 

voedselproductie in Heerlen besproken. De resultaten zijn gebleken uit de semigestructureerde 

interviews met de burgers die betrokken zijn bij een initiatief of projecten op het gebied van lokale 

voedselproductie. 

 

  

Figuur 5.1 Voedselinitiatieven in Gemeente Heerlen 

Bron: Faculteit Geowetenschappen, 

Universiteit Utrecht (2018), eigen gegevens 

voedselinitiatieven (2018) 
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4.1.1 Projecten 

Farm2Future 
 

Ontstaan 
Carbon6 is gevestigd in het voormalige CBS-

kantoor in Heerlen (zie figuur 5.1 en figuur  

5.2). Na de sluiting van de mijnen vestigde het 

CBS zich in Heerlen om de heterogene 

economie te stimuleren en om 

werkgelegenheid te creëren. In 2009 verhuisde 

het CBS naar een nieuw kantoor op steenworp 

afstand van het voormalige CBS-gebouw, dat 

moest worden gerenoveerd in verband met 

een verkeerde indeling van ruimtes en de 

aanwezigheid van asbest. De Rijksoverheid 

was de eigenaar van het voormalige CBS-

gebouw en wilde dat er kantoren of woningen werden gemaakt. Heerlen had op dat moment al met krimp 

te maken, waardoor kantoorruimtes en woningen volgens de gemeente geen goed idee was. De gemeente 

Heerlen was genoodzaakt om ‘out of the box te denken’. Het idee ontstond om verticale stadslandbouw te 

ontwikkelen in het voormalige CBS-gebouw. Dit idee is uitgewerkt door oud-wethouder Ruimte, Wonen 

en Cultuur en verschillende ambtenaren (oud-wethouder, 2018). Door de verschillende belangen van 

betrokken partijen is dit idee niet tot uitvoering gekomen. 

Nadat het gebouw een aantal jaar lang leegstond, werd het in 2012 onder een ABC-constructie 

verkocht aan World of Walas, waarbij de tussenpersoon de gemeente Heerlen was. World of Walas begon 

aan de herinrichting (Carbon6, z.j.). Walas is een organisatie die zich bezig houdt met het verduurzamen 

van steden. In de regio Heerlen werkten ze aan de aanpak van leegstand en krimp.  

Denk- en werkwijze 
Het programma ‘EcoGrowth Centre Heerlen’ van World of Walas staat voor een geleidelijke manier 

herbestemmen en herontwikkelen van panden met een balans tussen economie en ecologie.  Het 

EcoGrowth programma heeft ervoor gezorgd dat nog maar een klein gedeelte van het gebouw dient als 

kantoorruimte. De overige ruimte is bestemd voor de creatieve industrie, kleinschalige productie en 

‘urban farming’. Het ‘EcoGrowth Centre Heerlen’ heeft ook een belangrijke voorbeeldfunctie (Respondent 

B, 2018):  

 

“Met het ‘EcoGrowth Centre Heerlen’ willen we aanzetten tot nieuwe ideeën en nieuw 

ondernemerschap. Niet alleen op het gebied van stadslandbouw, maar ook op het gebied van 

meerdere clusters, zoals ICT en muziek.” 

 

Oorspronkelijk was het idee om het stadslandbouwproject groter op te zetten, dan wat er nu te vinden is 

in Carbon6. Dit is niet doorgegaan doordat het oorspronkelijke concept er al in had voorzien dat het 

gebouw niet volledig gevuld kon worden met stadslandbouw. Daarnaast is het plan niet gelukt, omdat het 

moeilijk was om investeerders te vinden voor agrofood, aangezien dit niet een sector is die van huis uit 

hier wordt bedreven (Respondent B, 2018): “Er moesten investeerders worden aangetrokken. Dat was 

moeilijk op deze plek omdat agrofood hier niet breed is uitgemeten, zoals in het Westland.” 

 

Figuur 5.2 Voormalig CBS gebouw 

Bron: Heerlen vertelt, 2014 



 

 

 

34 

Op dit moment is er onder de noemer Farm2Future een kleinschalige forellenkwekerij aanwezig en een 

project dat zich richt op het verbouwen van oesterzwammen op koffiedik. De oesterzwammen kweek ligt 

op dit moment stil door een gebrek aan mankracht. Farm2Future richt zich op productontwikkeling en 

prototypes aldus respondent B. (Heerlen.NieuwsNL, 2018; Respondent B, 2018). In het project 

Farm2Future wordt er nagedacht over nieuwe productiesystemen voor voedsel en afval. Verder 

stimuleert Farm2Future de werkgelegenheid in een gebied en de duurzame sociaal-economische 

ontwikkeling (World of Walas, 2017).  

Belang project voor Heerlen 
Een project als Farm2Future in een leegstaand gebouw, kan een voorbeeldfunctie hebben voor andere 

lege gebouwen in steden. Deze stadslandbouwsystemen in leegstaande gebouwen kunnen een aanvulling 

zijn voor de al bestaande lokale voedselsystemen, waardoor de afzet van lokaal voedsel kan worden 

vergroot en een gedeelte van de inwoners van een stad kan worden voorzien van voedsel (Respondent B, 

2018). 

Belemmeringen 
Door gebrek aan mankracht ligt de productie van oesterzwammen op dit moment stil. Verder is het eerste 

idee van verticale stadslandbouw niet door gegaan door een gebrek aan investeerders en een verandering 

van het concept, dat nu ook meer is gericht op andere clusters dan alleen stadslandbouw. Deze 

kleinschalige uitvoering van stadslandbouw werd door verschillende respondenten als jammer bevonden 

(Expert A, 2018): “Leegstand is een kans voor voedselproductie. Dit was ook gedacht voor het CBS 

gebouw, maar dit is mondjesmaat uitgedacht. Er zitten nu meer creatieve bedrijfjes in dan wat anders. 

Deze hadden ook in andere kantoren terecht gekund.” 

Buurderij Heerlen 
 

Ontstaan 
Buurderij Heerlen is een project van Boeren & Buren. De Buurderij is ook 

gevestigd in Carbon 6 (zie figuur  5.1) en is een plek waar consumenten lokale 

producten kunnen kopen van boeren uit de buurt. Boeren en Buren is een 

concept uit Frankrijk, maar is sinds 2016 ook te vinden in Nederland. Op dit 

moment zijn er 16 buurderijen in Nederland (Respondent B, 2018). 

Denk- en werkwijze 

Boeren en Buren is een concept dat zich richt op het verkorten van 

voedselkilometers. Het doel van Boeren & Buren is dat boeren en producenten 

een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Consumenten moeten online 

aangeven hoeveel en welke producten ze willen kopen en op basis van deze aanvraag wordt geproduceerd 

door de boeren. Op deze manier is er geen sprake van voedselverspilling en tussenhandel, waardoor het 

proces transparant is (Bras, 2017). Boeren leveren een assortiment van vlees, groente, zuivel. Ook zijn er 

producenten die producten leveren als chocola, home-made soepen, confituren, glutenvrije crackers, wijn 

en streekbier. Buurderij Heerlen probeert het assortiment zo groot mogelijk te maken, maar ze zijn plaats- 

en seizoensgebonden (Respondent B, 2018):“We proberen ons assortiment zo groot mogelijk te maken, 

maar het principe geldt hier: wat groeit is beschikbaar. Producten die niet in het seizoen groeien, kunnen 

wij niet leveren. De mindset van mensen is hier belangrijk.”  

Figuur 5.3 Boeren & 

Buren 

Bron: Facebook, z,j 
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Belang concept voor Heerlen 
Volgens Respondent B is Buurderij Heerlen opgezet om te laten zien aan de burgers dat er al veel lokaal 

voedsel wordt geproduceerd in Heerlen en omstreken en om de lokale boeren te verbinden met de lokale 

bevolking (Respondent B, 2018): ‘Met deze lokale productie zou je een klein gedeelte van de bevolking 

van Heerlen zeker kunnen voeden.’ 

Belemmeringen 
Volgens Respondent B (2018) liggen de prijzen van de producten die verkocht worden op de Buurderij 

iets hoger dan bij de supermarkt. De verklaring hiervoor is dat de boeren een eerlijke prijs moeten krijgen 

voor hun productie. Door deze hogere prijzen is te merken dat vooral mensen die meer te besteden 

hebben producten kopen bij de Buurderij.  

Hoeve Corisberg 

Ontstaan 
Hoeve Corisberg is een kleinschalige gemeenschap gericht op zorg, wonen en werk en is gelegen in het 

zuiden van gemeente Heerlen (zie figuur 5.1). Mensen met een verstandelijke beperking krijgen bij Hoeve 

Corisberg onderdak en werken mee op het land. Naast deze woon- en werk gemeenschap beschikt Hoeve 

Corisberg over een Boerderijwinkel waar producten worden verkocht die worden verbouwd op het 

terrein.  

Denk- en werkwijze 
In de boerderijwinkel van Hoeve Corisberg worden kleinschalige en biodynamische producten verkocht. 

Deze producten horen bij de antroposofische instelling van Hoeve Corisberg. Biodynamische landbouw is 

een vorm van landbouw die lijkt op biologische landbouw. Deze biodynamische aanpak komt volgens 

Respondent E (2018) voort uit de antroposofische principes. Biodynamische boeren kijken in 

tegenstelling tot biologische boeren meer met een holistische kijk op de natuur en het boerderijleven.  

Belang boerderij voor Heerlen 

Volgens Respondent E  (2018) heeft de Boerderijwinkel van Hoeve Corisberg alles wat men nodig heeft. 

Een stadsboerderij zoals Hoeve Corisberg kan een rol spelen bij de ambitie van de gemeente Heerlen om 

lokaal voedsel te produceren. Er is op dit moment echter geen mogelijkheid om in de winter voedsel te 

verbouwen. Vanuit de boerderij is er daarom behoefte aan een kas om groenten en fruit in te verbouwen, 

zodat ook de supermarkt in de winter gevuld kan worden. 

Bron: Eigen foto, 2018 Bron: Eigen foto, 2018 

Figuur 5.4 Hoeve Corisberg. Figuur 5.5 Vee 
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Belemmeringen 
Er zijn plannen om een kas van circa vier tot zeshonderd vierkante meter aan te leggen, zodat de winkel 

ook in de winter bevoorraad kan worden. Verder zijn er wensen om het oude bakhuis te restaureren en 

te gaan gebruiken. Door belemmeringen van het bureaucratische systeem en bestemmingsplannen 

worden deze plannen nog niet uitgevoerd. Respondent E (2018): “Ik wil van alles oppakken, maar ik moet 

er wel de ruimte voor krijgen.” 

Gebrookerbos 

Ontstaan 

Neimed is het Limburgs kennisknooppunt voor het 

demografische omdenken. Sinds mei 2016 is door 

Neimed de methode Gebrookerbos in Heerlen-Noord 

van start gegaan voor een periode van vier jaar. En kan 

eventueel ook als oplossing dienen voor andere regio’s die ook met de negatieve gevolgen van 

demografische krimp te maken hebben of krijgen. In 2016 is er voor gekozen om de methode 

Gebrookerbos in Heerlen-Noord toe te passen. Hiervoor is gekozen, doordat het wegtrekken van de 

mijnen op economisch en sociaal gebied veel sporen heeft achtergelaten op deze plek (Neimed, 2017):  

 

Vroeger, vroeger toen was alles beter. Toen liep je in de oostelijke mijnstreek nog langs beekjes 

met helder stromend water en prachtige kastelen in de oude dorpen die het decor vormden voor 

de ontwikkeling van de mijnbouw. Toen die mijnbouw wegviel, vielen er ook gaten in de identiteit 

van Heerlen. Met in het bijzonder Heerlen Noord. (p. 3) 

 

In maart 2018 is er door de nieuwe coalitie besloten dat de methode Gebrookerbos ook in de andere delen 

van Heerlen een plek krijgt (Expert A, 2018): “De nieuwe coalitie heeft uitgesproken: ‘Elk stadsdeel 

verdient een Gebrookerbos.” 

Denk- en werkwijze 
Gebrookerbos is de verzamelnaam voor projecten van verschillende groottes om de ‘verloren’ ruimtes 

weer te herinrichten op een duurzame manier. De methode Gebrookerbos wil het de initiatiefnemers zo 

makkelijk mogelijk maken om een burgerinitiatief op te zetten. Zo krijgt een burgerinitiatief een 

Figuur 5.8 Gebrookerbos logo 

Bron: Neimed, 2017 

Bron: Eigen foto, 2018 Bron: Eigen foto, 2018 

Figuur 5.6 Kruiden en fruit. Figuur 5.7 Groenten.  
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accountmanager toegewezen. Dit is een ambtenaar van de gemeente Heerlen, die probeert te zorgen dat 

de initiatieven zo min mogelijk belemmering ervaren van de bureaucratie. Verder is er een ‘Brooker’. Dit 

is een onafhankelijke functionaris die de initiatieven ondersteunt in hun ontwikkeling en die andere 

burgers stimuleert om hun ideeën te ontwikkelen (Neimed, 2017). 

De initiatieven die onder de noemer ‘Gebrookerbos’ vallen richten zich op drie thema’s. Ten eerste 

richten de initiatieven zich op natuur en wildernis. Ten tweede op stadslandbouw en als laatste op 

recreatie en toerisme. Inmiddels zijn er 57 ideeën op de lijst van Gebrookerbos. 26 van deze 

burgerinitiatieven zijn al gerealiseerd en 17 initiatieven wachten nog op ondersteuning. De overige 14 

initiatieven zijn initiatieven die niet zijn uitgevoerd door verschillende redenen (Expert A, 2018). 

Onder de noemer Gebrookerbos vallen de initiatieven: MSP Stadslandbouw, De Dobbeltuin en de 

Stadsboerderij (Neimed, 2017).  

Belemmeringen 
Volgens Expert A (2018) blijkt dat vooral de initiatieven op het gebied van stadslandbouw tegen 

belemmeringen aanlopen waarbij de Gebrookerbosmethode niet kan helpen. Dit heeft te maken met de 

landbouwvoorschriften waar deze initiatieven rekening mee moeten houden, maar ook met het politieke 

systeem, de kleine afzet en een slechte connectie met de omgeving. 

4.1.2 Burgerinitiatieven 

De Dobbeltuin 

Ontstaan 
De Dobbeltuin is gevestigd in Meezenbroek op een stuk grond van 1225 m2 (zie figuur  5.1). Deze plek 

werd toebedeeld door een woningbouwvereniging aan een perma-cultuur werkgroep. De drie ethische 

principes van perma-cultuur zijn: ‘Zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen’. Deze drie 

principes komen samen in deze tuin. Op de plek waar nu de Dobbeltuin is gevestigd stonden voorheen zes 

huizen, na een brand is er voor gekozen om de huizen af te breken. De plek werd toen gebruikt als opslag 

plaats voor verschillende machines en als plek waar mensen hun puin achter lieten. De werkgroep van 

Parksjtad in Transitie die zich bezig houdt met perma-cultuur heeft op deze voormalige opslagplek in 

2013 een perma-cultuur-proeftuin aangelegd. 2014 was het eerste groeijaar voor de Dobbeltuin. De basis 

voor het tuinieren in een perma-cultuur-tuin gaat uit van samenwerken met de natuur. Zo worden er 

bijvoorbeeld geen schadelijke chemicaliën gebruikt om gewassen te verbouwen.  

Denk- en werkwijze 

In eerste instantie was het streven van de werkgroep om de mogelijkheid te geven aan de buurtbewoners 

en de belangstellenden om op een duurzame wijze groenten, fruit, kruiden en bloemen te verbouwen. Bij 

het hek van de Dobbeltuin zijn er door de medewerkers van de Dobbeltuin extra veel fruitbomen 

aangeplant, om het voor de buurtbewoners makkelijk te maken om fruit te plukken. Verder wordt er met 

het fruit wat niet wordt opgegeten door de medewerkers langs de deuren gegaan van de wijk. De 

Dobbeltuin richt zich tegenwoordig steeds meer op de sociale functie. Zo zijn er verschillende plekken in 

de tuin waar de bewoners van de wijk elkaar kunnen ontmoeten en is Respondent D van plan om een keer 

per maand een ontmoetingsavond te organiseren onder het genot van zelf gemaakte pizza, brood en vlaai. 

Ook is het plan om een keer in de week een ontmoetingsmiddag te laten plaatsvinden onder leiding van 

een gastvrouw. Als laatste is een oud medewerker van het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie 

geïnteresseerd om een jeugdnatuurclub op te starten waardoor de tuin ook een educatieve functie gaat 

krijgen (Respondent D, 2018). 
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Belang burgerinitiatief voor Heerlen 
Respondent D is van mening dat de Dobbeltuin potentie heeft om een verschuiving richting een duurzaam 

regionaal voedselsysteem waar te maken, maar hij zegt ook dat dit maar voor een enkeling opgaat, door 

de omvang van de Dobbeltuin en door een gebrek aan aandacht (Respondent D, 2018): “In Heerlen is veel 

grond beschikbaar voor een eventuele verschuiving, maar doordat er nog weinig mensen aandacht aan 

besteden heeft het nog geen grote impact”.  

Belemmeringen 
Door een gebrek aan mankracht is het voor de medewerkers moeilijk om zich zowel op de verkoop als het 

onderhoud van de tuin te richten. Er is een verloop van mensen. Op dit moment zijn er twee vrijwilligers 

die allebei een paar uur per week in de tuin werken. Op het moment dat de gewassen rijp zijn, is ook de 

tuin erg vruchtbaar waardoor ook dit veel werk vraagt. Verder zijn de bewoners van de wijk 

terughoudend als het gaat om het aannemen van de verschillende producten die worden verbouwd in de 

tuin, waardoor er geen grote afzet is van de producten (Respondent D, 2018): 

 

“We bieden het fruit dat hier wordt verbouwd aan bewoners van de wijk aan, maar ze vinden het 

moeilijk om aan te nemen omdat het gratis is. Wanneer de gewassen rijp zijn is ook de tuin erg 

vruchtbaar en vraagt veel onderhoud. […] We hebben te weinig mankracht om ons dan te focussen 

op het onderhoud van de tuin en het aanbieden van het fruit aan de bewoners.” 

 

 

 

 

MSP-Stadslandbouw 

Ontstaan 
MSP-Stadslandbouw staat voor Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig. Dit zijn drie buurten in 

Noord-Heerlen. In 2015 hebben een groep bewoners van de drie buurten een stuk land in Meezenbroek 

in beheer gekregen van de gemeente Heerlen en bewerkt tot een akker onder leiding van Boer Peter 

Erkens. MSP-Stadslandbouw is gelegen op een voormalig sportveld (zie figuur 5.1 en figuur 5.12). 

Figuur 5.9 De Dobbeltuin entree 

Bron: Eigen foto, 2018 

Figuur 5.10 De Dobbeltuin 

Bron: Eigen foto, 2018 
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Denk- en werkwijze 
MSP-Stadslandbouw wil op lokaal niveau en in samenwerking met wijkbewoners op een duurzame 

manier groenten verbouwen op braakliggend terrein in Heerlen. Momenteel worden er op de akker 

verschillende groenten en andere seizoensgebonden gewassen verbouwd. Het verbouwde voedsel wordt 

verkocht en hierdoor wil het initiatief zelfvoorzienend worden. Verder hebben verschillende restaurants 

aangegeven interesse te hebben in het koken met de streekproducten van MSP-stadslandbouw (Neimed, 

2017). Wanneer er een overschot aan producten is, worden deze aan de Voedselbank gedoneerd. De 

initiatiefnemers willen met het initiatief MSP-Stadslandbouw mensen met een kleine portemonnee 

toegang geven tot natuurlijke bemeste en onbespoten groenten. Dit doen ze door de prijs van de 

verbouwde gewassen zo laag mogelijk te houden.  

Belang burgerinitiatief voor Heerlen 

De initiatiefnemers zijn van mening dat het initiatief MSP-Stadslandbouw te kleinschalig is om een 

verschil te kunnen maken in de voedselvoorziening voor de Heerlenaren. Wel kan MSP-Stadslandbouw 

een voorbeeldfunctie zijn voor meerdere plekken in Heerlen die braak liggen: “MSP-Stadslandbouw zou 

een voorbeeldrol kunnen zijn. Een voorbeeldrol dat het mogelijk is om op leegstaande plekken 

stadslandbouw toe te passen. Er zijn genoeg lege plekken in Heerlen.”  

Belemmeringen 

Het initiatief MSP-Stadslandbouw is een goed voorbeeld van een initiatief, gericht op stadslandbouw dat 

tegen belemmeringen van het politieke systeem oploopt. Zo zorgt het politieke systeem dat er geen 

toegang mogelijk is tot een dichtbijgelegen grondwaterpunt. Hierdoor moesten de vrijwilligers in de 

zomer met de auto emmertjes water vervoeren naar het initiatief. Een andere belemmeringen is ook de 

slechte connectie met de omgeving (Respondent A, 2018):  

“Wij moeten het helemaal niet van onze wijk hebben. De mensen die al geïnteresseerd zijn in 

lokaal geproduceerd voedsel, hebben al een eigen volkstuintje. De rest gaat liever naar Lidl of Aldi. 

Mensen zijn hier meer bezig met overleven dan gezond leven.” 

 

Figuur 5.11 MSP- Stadslandbouw Figuur 5.12 Voormalig voetbalveld 

Bron: Site MSP-Stadslandbouw, z.j. Bron: Site MSP-Stadslandbouw, z.j. 



 

 

 

40 

De Stadsboerderij Heerlen 

 

 

Ontstaan 
De Stadsboerderij Heerlen is gelegen in de wijk Palemig (zie figuur 5.1). Er wordt op deze plek al dertig 

tot veertig jaar geboerd. De bestaanszekerheid van de Stadsboerderij was een tijd niet zeker door 

dreigende woninguitbreiding van de stad Heerlen. De woninguitbreiding op deze plek is uiteindelijk niet 

tot uitvoering gekomen door de demografische krimp en doordat de gemeente geen grondpositie had over 

de betreffende bestemming.  

Denk- en werkwijze 
Het doel van de Stadsboerderij Heerlen is om voedsel op een duurzame manier te verbouwen dichtbij de 

burger. Verder hoopt de boer dat het belang van gezond en duurzaam voedsel hierdoor zichtbaar wordt. 

De boer heeft zich in het verleden bezig gehouden met het verbouwen van gewassen en bloemen, zoals 

graan en zonnebloemen, op braakliggende gronden in Parkstad. Tegenwoordig zijn er minder stukken 

grond die hij gebruikt voor projecten in verband met de meerdere stemmen in de gemeente over de 

invulling van de grond (Respondent C, 2018): 

 

“Binnen de gemeente zijn er meer stemmen die gaan over de invulling van grond en dan blijkt dat 

de gemeente een grotere vinger in de pap wil houden qua beheer en onderhoud. Ze durven het 

toch niet zo goed vrij te geven.” 

 

Respondent C houdt zich momenteel vooral bezig met 

melkproductie, de melk zet hij af bij Syrische vluchtelingen 

die hier vervolgens kaas van maken. De Plus supermarkt 

heeft aangegeven melk te willen afnemen, wat zijn afname 

kan vergroten. De Stadsboerderij is hier op dit moment nog 

niet klaar voor, maar volgens respondent C wordt hier naar 

toe gewerkt.  

Omdat de Stadsboerderij vrij kleinschalig is, probeert 

respondent C zich ook te focussen op andere 

verdienmodellen. Zo is hij bezig met het regelen van een 

Figuur: 5.15 De koeien van de Stadsboerderij 

Bron: Eigen foto, 2018 

Figuur 5.13 De Stadsboerderij Figuur 5.14 Terras in aanleg 

Bron: Eigen foto, 2018 Bron: Eigen foto, 2018 
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terrasvergunning om toerisme aan te trekken (zie figuur 5.14). Deze vergunning werd in eerste instantie 

geweigerd. Respondent C is op het moment van schrijven bezig met het opstellen van een nieuwe 

aanvraag. 

Belang burgerinitiatief voor Heerlen 
Respondent C denkt dat de Stadsboerderij een rol kan spelen bij de voedselvoorziening voor de 

Heerlenaren. Maar dat het aantal boeren dat in Heerlen gevestigd is, te klein is om dit te kunnen 

bewerkstelligen (2018): 

“Grootschalige landbouwinitiatieven zijn nodig om alle Heerlenaren van voedsel te kunnen 

voorzien. Het type landbouwers dat in Zuid-Limburg gevestigd zitten, zijn niet de landbouwers 

die rechtstreeks aan de consument willen produceren. Dit willen ze niet omdat ze dan meer 

rekening moeten houden met de consument en een nichemarkt moeten opzoeken. […] Als je 

kleinere hoeveelheden gaat produceren van verschillende dingen [producten], wordt de prijs 

duurder en de consument moet bereid zijn om dit te betalen. Dit willen ze nog vaak niet doen.” 

Verder is hij van mening dat de burgerinitiatieven op het gebied van stadslandbouw hier niet aan bij 

kunnen dragen (2018):“De burgerinitiatieven zetten geen zoden aan de dijk.”. 

Belemmeringen 
Het initiatief loopt tegen de belemmeringen van landbouwvoorschriften aan. Zo heeft de boer nu 24 

koeien. Dit aantal is niet rendabel voor zijn bedrijf. Maar door bepaalde voorschriften is hij wettelijk niet 

in staat om meer koeien aan te schaffen. Het initiatief loopt ook tegen belemmeringen aan van het 

politieke systeem. De toestemming voor de terrasvergunning werd geweigerd en werd door Respondent 

C (2018) verklaard als: “Pure willekeur door de betreffende ambtenaar.” 

4.1.3 Meer aandacht uit naar de initiatieven 
Er is er een interview afgenomen met een expert op het gebied van Agrofood van de provincie Limburg. 

Die zich bezig houdt met het vormgeven van het beleid rondom korte ketens, nieuwe verdienmodellen en 

lokaal voedsel.  

De visie van de provincie Limburg 
Uit het interview met expert B (2018) kwam naar voren dat voedsel een thema is dat nog niet voldoende 

aandacht verdiend zowel op rijk-, provinciaal- en gemeentelijk niveau. Wel denkt de expert dat hier 

binnenkort verandering in komt: 

 

“We zitten in een cyclus van vier jaar. Dit heeft te maken met de coalitie periode. Deze eindigt in 

maart 2019. Het laatste jaar lag het beleid redelijk vast, waardoor verandering moeilijk was. Maar 

ik voel nu dat er vernieuwing zit aan te komen. […] Het woord transitie wordt al veel meer 

genoemd en er wordt meer integraal nagedacht over het thema voedsel. Het stukje van natuur en 

ecologisch wordt steeds meer meegenomen in de landbouw, maar het stukje van de sociale 

agenda blijft achter. Dit is erg belangrijk, ik denk dat dat nog wel vier jaar kan duren.” 

  

Het thema voedsel moet volgens expert B (2018) integraal benaderd worden. De expert is bezig met het 

verbinden van de landbouwagenda met de sociale agenda. De beleidsmedewerker kijkt positief naar het 

aanstellen van meerdere voedselcoördinatoren op alle drie de bestuursniveaus. Een voedselcoördinator 

op gemeentelijk niveau kijkt wat een gemeenschap nodig heeft en wat er nog ontbreekt. Dit kan 

uiteenlopen van producten tot natuurbeheer. Verder houdt deze voedselcoördinator zich bezig met de 

promotie en de markering van lokaal voedsel. Om een duurzaam regionaal voedselsysteem tot stand te 

laten komen is het volgens expert B (2018) belangrijk dat de gemeente de samenwerking op zoekt met de 
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provincie Limburg. Verder benadrukt de beleidsmedewerker het belang van pilots. De expert geeft in het 

interview aan dat de Gebrookerbosmethode een uitkomst is voor Heerlen (Expert B, 2018): 

 

“Heerlen is de eerste stad die ik ken, die door middel van een methode (Gebrookerbos) 

burgerinitiatieven aanjaagt. […] Ik zou zeggen, ga zo door, probeer mensen te stimuleren. Ik denk 

dat het belangrijk is dat er ook meer aandacht naar de initiatieven uitgaat. Heerlen zou hiermee 

een voorbeeld voor andere steden kunnen zijn die ook met demografische krimp te maken 

hebben.”  

Kortom, een systeemverandering waarbij het thema lokaal voedsel wordt opgenomen in het beleid is 

nodig om een duurzaam regionaal voedselsysteem tot stand te laten komen. Verder dienen de drie 

bestuursniveau op dit niveau samen te werken om een transitie te bewerkstelligen. Expert B (2018) raadt 

dan ook aan de gemeente Heerlen aan om het contact met de provincie Limburg op te zoeken. 

4.1.4 Conclusie verschuivingen richting een duurzaam regionaal voedselsysteem 
Op dit moment zijn er drie burgerinitiatieven in Heerlen die zich bezig houden met lokale 

voedselproductie. Dit zijn: De Stadsboerderij, MSP-Stadslandbouw en de Dobbeltuin. Verder beschikt 

Heerlen over een Buurderij. Dit is een platform dat probeert om lokale boeren en consumenten samen te 

brengen. In hetzelfde gebouw zit ook Farm2Future waar sprake is van een kleinschalige oesterzwammen- 

en forellenkwekerij. Als laatste heeft Heerlen de stadboerderij Hoeve Corisberg waar zorg, werk en wonen 

samenkomen.  

De respondenten geven aan allen tegen belemmeringen aan te lopen. De meeste belemmeringen 

ontstaan door de landbouwvoorschriften en het politieke systeem dat het moeilijk maakt om dingen te 

realiseren en voor elkaar te krijgen. Verder zijn ook de slechte connectie met de omgeving en de beperkte 

afzet belemmeringen voor de initiatieven en projecten. 

Expert B geeft aan dat het thema voedsel een steeds grotere rol speelt en dat dit thema steeds meer 

integraal benaderd wordt. De expert geeft aan dat een voorwaarde voor de transitie is dat het thema 

wordt opgenomen in het beleid.  

4.2 De rol van de gemeente Heerlen 
In deze paragraaf wordt besproken hoe de gemeente Heerlen over de demografische krimp denkt en 

welke rol de gemeente Heerlen inneemt bij een transitie naar een duurzaam regionaal voedselsysteem. 

De resultaten zijn gebleken uit een analyse van de structuurvisie van Heerlen die loopt tot 2035. Verder 

zijn de resultaten gebleken uit de interviews met een wethouder, een oud-wethouder en persoonlijke 

communicatie met een beleidsmedewerker van de gemeente Heerlen en met meerdere burgers die zich 

bezighouden met lokale voedselproductie. 

Uit bestaande literatuur bleek dat demografische krimp zich in elke regio anders uit. Dit heeft te 

maken met de mate van verstedelijking in de regio. Heerlen is gelegen in Parkstad Limburg en is hiermee 

een van de verstedelijkte gebieden van Nederland. Door deze hoge mate van verstedelijking, maar 

tegelijkertijd ook de aanwezigheid van demografische krimp, kent dit gebied een overaanbod van 

vastgoed met gevolgen als leegstand en verpaupering (Verwest & Van Dam, 2010; Pronk, 2011). De 

manier hoe een overheid hiermee omgaat is afhankelijk van beleidskeuzen en financiële middelen. De vier 

meest voorkomende bestuurlijke reacties zijn: het ontkennen, tegengaan, accepteren en benutten van 

demografische krimp (Verwest, 2011; Hospers, 2014). Wanneer een overheid te maken heeft met 

teruglopende inkomsten, gaat de overheid de burger betrekken bij het behouden of het verbeteren van 

de leefomgeving. De overheid zal deze burgerinitiatieven en projecten ondersteunen (Meijer, 2018).  
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4.2.1 Transities in Heerlen en ruimte voor lokale voedselproductie 
In de structuurvisie van Heerlen wordt het thema demografische krimp uitvoerig besproken. Gemeente 

Heerlen heeft echter nog geen beleidsstukken die specifiek over voedsel gaan. Wel is het thema lokale 

voedselproductie opgenomen in de structuurvisie van Heerlen die reikt tot 2035. In deze paragraaf wordt 

verder aandacht besteed aan deze structuurvisie. 

Structuurvisie Heerlen 2035 
Uit de structuurvisie van Heerlen, blijkt dat de gemeente Heerlen bezig is met een ingrijpende 

transitieopgave. Deze transitieopgave heeft betrekking op de gehele stad. Door de demografische krimp 

is er namelijk een groot overaanbod van vastgoed in Heerlen en dit leidt tot waardedaling van vastgoed 

en leegstand in de stad. Om de aantrekkelijkheid van Heerlen te behouden wordt er gebouwd aan een 

compactere stad met meer kwaliteit. De transitie richt zich op alle soorten vastgoed en richt zich vooral 

op de herbestemming en hergebruik, maar ook op sloop van vastgoed. Heerlen geeft in de structuurvisie 

aan op gepaste wijze om te willen gaan met de demografische krimp: “We accepteren deze veranderingen, 

maar zullen wel alles, wat binnen onze mogelijkheden ligt, aanwenden om Heerlen aantrekkelijk en 

leefbaar te houden.” (2015, p.10). 

Naast hergebruik is er ook plaats voor duurzame herinrichting van vrijgekomen ruimtes. Dit 

wordt tot stand gebracht in samenwerking met de bewoners van de betreffende buurt. Deze 

betrokkenheid wordt volgens de structuurvisie (2015) gestimuleerd door de gemeente: 

De gemeente zal processen vorm moeten geven waarbij instellingen, ondernemers en burgers 

worden verleid en in positie gebracht om initiatief te nemen. Dit vraagt om een gemeente die 

kansrijke initiatieven vanuit de samenleving signaleert en die externe partijen ondersteunt en 

faciliteert om die initiatieven verder uit te werken. Dat vergt een heel andere attitude van de 

gemeente en stelt randvoorwaarden aan de inrichting van de gemeentelijke organisatie. Maar dat 

betekent ook dat alle betrokken partijen vanuit de opgaven en de daarbij behorende kaders 

moeten gaan leren acteren. (p.12) 

In de structuurvisie (2015) wordt beschreven dat bij een transitie naar een duurzame herinrichting van 

braakliggende grond de overheid afstand neemt en alleen nog maar een adviserende en faciliterende rol 

in plaats van een toetsende rol inneemt. Daarnaast stemt de overheid de verschillende buurtinitiatieven 

in een buurt of wijk met elkaar af.   

Kansen met deze herinrichting van leegstaande ruimtes liggen vooral op het gebied van het 

ontwikkelen van groen, een plek om ontmoetingen te realiseren en het toevoegen van een nieuwe waarde. 

Een voorbeeld is het inzetten op lokale voedselproductie (Structuurvisie Heerlen, 2015):  

 

Door lokale voedselproductie kan nieuwe waarde en betekenis worden toegevoegd aan transitie-

gebieden. Dat stimuleert de werkgelegenheid en koopkrachtverbetering in transitiegebieden en 

draagt dus bij aan economische groei. Door de productie van voedsel voor een deel in de eigen 

stad te organiseren worden tevens onnodige transportkosten en verbruik van fossiele 

brandstoffen voorkomen. Lokale voedselproductie kan bovendien worden gekoppeld aan 

maatschappelijke doelen, zoals zorg voor de omgeving, een schonere leefomgeving, 

educatiemogelijkheden en het bieden van ruimte voor rust en ontspanning. Dat draagt bij aan de 

sociale cohesie. Hierdoor ontstaat een bepaalde synergie tussen functies: lokale productie van 

voedsel gaat samen met het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. (p. 57) 

De gemeente Heerlen noemt het voormalig kantoor van het CBS en het projectgebied ‘Gebrookerbos’ 

plekken in Heerlen waar met de productie van lokaal voedsel wordt geëxperimenteerd. Ook op andere 
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plekken binnen een buurt is er de mogelijkheid om op een kleinere schaal aan de slag te gaan met lokaal 

geproduceerd voedsel. De gemeente Heerlen wil mogelijkheid bieden voor stadslandbouw en meewerken 

aan deze initiatieven van burgers. 

In de Structuurvisie (2015) worden echter geen concrete plannen beschreven hoe de gemeente 

een lokale voedselproductie tot stand wil laten komen of op welke manier de gemeente de initiatieven en 

projecten van burgers wil ondersteunen. 

4.2.2 De gemeente faciliteert en moedigt aan 
Om de beleidsanalyse aan te vullen is er gebruik gemaakt van een interview met huidig wethouder Sociale 

zaken, Welzijn en Zorg. Verder heeft er persoonlijke communicatie plaatsgevonden met de 

beleidsmedewerker Energie en Duurzaamheid van de gemeente Heerlen.  

Uit bestaande literatuur is gebleken dat transities binnen een stad mogelijk zijn wanneer een 

systeem binnen een stad toe is aan reorganisatie. Deze behoefte is het grootst wanneer er is een stad 

sprake is van crisis, zoals demografische krimp. Demografische krimp wordt gezien als een crisis, omdat 

er sprake is van verlies van sociaal en financieel kapitaal (Ryan, 2012). Uit dit onderzoek blijkt echter dat 

verlies van financieel kapitaal ook belemmeringen kan bieden voor het doorvoeren van een transitie. Zo 

heeft de gemeente Heerlen niet de financiële middelen om beleid te voeren op het thema: ‘Voedsel’. 

Zoals al eerder beschreven, heeft de gemeente Heerlen in haar structuurvisie de doelstelling 

aangehaald om in 2040 een klimaat neutrale stad te zijn. De gemeente Heerlen wil op lokaal niveau 

energie en voedsel produceren. Op het gebied van lokale energieproductie heeft de gemeente al 

vorderingen gemaakt met het Mijnwater project.  

Onder Heerlen bevinden zich de mijngangen die zijn volgelopen met grondwater. Uit de 

diepgelegen mijngangen wordt warm water opgepompt om gebouwen te verwarmen en uit de ondiepere 

gelegen mijngangen wordt koud water opgepompt voor de koeling van gebouwen.  Het mijnwater is een 

manier waarop de gemeente probeert duurzame energie op te wekken en energie te besparen. Uit het 

interview blijkt dat gemeente Heerlen het Mijnwaterproject heeft opgestart en zich hier tot september 

2018 mee bezig heeft gehouden. In september 2018 is het bedrijf Mijnwater BV verkocht aan het Limburgs 

Energiefonds (LEF) om verdere investeringen en innovaties te stimuleren (Gemeente Heerlen, 2018). De 

energietransitie wordt gezien als een kwestie van hoge urgentie. Het ontstaan van een lokale 

voedselproductie wordt daarentegen toegeschreven aan de samenleving (Gemeentelid C, 2018):  

 

“Keuze voor energietransitie is op regionaal niveau georganiseerd en afgestemd omdat hier een 

hoge urgentie en prioriteit ligt. Lokale voedselproductie zien wij meer vanuit de samenleving 

ontstaan. De gronden die vrijkomen vanwege de krimp zijn hier mogelijk geschikt voor. 

Initiatieven op dat vlak zullen wij dan ook ondersteunen.”  

Uit persoonlijke communicatie met gemeentelid C (2018) blijkt dat de gemeente Heerlen door de 

beperkte financiële middelen en capaciteit op dit moment geen ruimte heeft om actief bezig te zijn met 

een transitie naar een duurzaam regionaal voedselsysteem en beleid te ontwikkelen op dit gebied.  

Ook uit het interview met de wethouder bleek dat de gemeente zich niet bezig houdt met de 

duurzame ambitie van lokale voedselproductie en dit vooral aan de burgers uit te besteedt. Zo zegt 

gemeentelid A (2018): 

 

“Voedselproductie gebeurt op bescheiden schaal. Voedselproductie vindt plaats in de wijk MSP en 

op een aantal andere plekken waar grond vrijkomt vanwege de krimp. Deze grond geven wij in 

gebruik als mensen lokale initiatieven willen ontplooien. Dit is de Gebrookerbosmethode. 

Voedselproductie is een van de gebruiksmogelijkheden die aan de orde is en waar mensen op 
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inspringen. En dit varieert van meer volkstuintjes-achtige aanpak, naar een groter initiatief als 

MSP.” 

 

Uit het interview blijkt dat de gemeente geen actieve en bepalende rol speelt in lokale voedselproductie 

‘wij trekken of propageren dit niet’ (Gemeentelid A, 2018). De gemeente geeft aan niet van bovenaf te 

willen sturen. Dit werkt volgens de gemeente eerder ontmoedigend dan aanmoedigend. De gemeente zegt 

de burgers wel de ruimte te geven voor hun initiatieven en deze te faciliteren. Uit persoonlijke 

communicatie gemeentelid C (2018) blijkt dat: 

 

“Daar waar projecten of initiatieven passen binnen de lopende projecten/herstructureringen 

kunnen wij deze ondersteunen en stimuleren. Ook in onze Gebrookerbos aanpak zijn dit soort 

initiatieven van harte welkom. De rol van de gemeente is echter slechts beperkt vanwege 

capacitieve redenen.”  

 

Gemeentelid A noemt de Gebrookerbosmethode een manier waarop de gemeente ruimte faciliteert voor 

burgerinitiatieven (2018): 

 

“Wanneer we vanuit het negatieve redeneren, maar wel deel van de werkelijkheid. Zien we dat als 

mensen met een initiatief naar de gemeente komen, dit initiatief langs een aantal criteria wordt 

gelegd. Bij deze criteria moet allemaal een groen vinkje verschijnen. Wanneer dit het geval is, 

wordt met de nodige traagheid gezegd dat iets mag en iets kan. In de praktijk is het echter zo dat 

als één gemeentelijke afdeling roept dat het in strijd is met regel x, het einde oefening is. De 

Gebrookerbosmethode zorgt dat er wordt afgerekend met deze manier van benaderen en dat er 

in principe ‘ja’ wordt gezegd tegen initiatieven.” 

 

Een ander voorbeeld van de faciliterende rol komt terug bij het bespreken van de stadslandbouw in het 

voormalige CBS-kantoor (Gemeentelid A, 2018): ‘Door het veranderen van bestemmingsplannen en het 

verlenen van vergunningen kunnen we een faciliterende rol spelen bij het tot stand laten komen van 

verschillende initiatieven’.  

Uit de bestaande literatuur blijkt dat er bij een transitie een andere handelingswijze van de lokale 

overheid wordt gevraagd. ‘Government’ moet plaatsmaken voor ‘Governance’. Governance houdt op het 

gebied van een transitie naar een duurzaam regionaal voedselsysteem in dat de lokale overheid het 

zoekproces naar een dergelijk duurzaam regionaal voedselsysteem moet coördineren en niet moet 

controleren en beheersen. Dit wijst naar een verschuiving van verantwoordelijkheid van de lokale 

overheid naar andere actoren, zoals bijvoorbeeld de burger, zoals ook in dit onderzoek naar voren is 

gekomen. Om als lokale overheid een zoekproces naar een duurzaam regionaal voedselsysteem te 

bewerkstelligen zijn twee aspecten van transitiemanagement van belang. Dit zijn interactiviteit en sociaal 

leren (Fontein et al,. 2011). Deze twee aspecten zijn terug te zien bij de Gebrookerbosmethode. 

Gebrookerbos is een samenwerking van de inwoners van Heerlen en wordt ondersteund door de 

gemeente Heerlen, Open Universiteit, Neimed en IBA Parkstad. De Brooker zorgt voor een verbinding 

tussen deze verschillende actoren. Hieruit blijk de interactiviteit. Het aspect sociaal leren is terug te zien 

in de kennis en ideeën die onderling worden uitgewisseld tijdens conferenties van 

Gebrookerbosmethode. Gemeentelid A ziet de Gebrookerbosmethode als een voorbeeld voor andere 

steden die met krimp te maken hebben (Gemeente Heerlen, 2018). 
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4.2.3 De ontbrekende ondersteunende rol van de gemeente Heerlen 
Om de rol van de gemeente in perspectief te plaatsen is er ook gebruik gemaakt van interviews met 

burgers die zich bezighouden met initiatieven en projecten op het gebied van lokale voedselproductie in 

Heerlen. Om de anonimiteit te waarborgen van de respondenten, worden deze zo anoniem mogelijk 

benoemd.  

Uit de vijf interviews met verschillende burgers die zich bezig houden met lokale 

voedselproductie komt de passieve rol van de gemeente naar voren. Ze zeggen niet of nauwelijks in 

contact te zijn met de gemeente of benoemen herhaaldelijk het bureaucratische systeem waar ze tegenaan 

lopen, waardoor hun ideeën geen doorgang vinden en hun problemen niet worden opgelost. Zo zegt 

respondent A (2018):  

 

“Ik probeer al vijf maanden een wethouder te spreken om te zorgen dat wij toegang krijgen tot 

grondwater voor de gewassen, maar hij laat niks horen. Dit zie ik als weigeren. […] De gemeente 

is niet in staat om te bewerkstelligen wat ze uitdragen.” 

 

Respondent E (2018) geeft aan wel veel contact te hebben met de gemeente Heerlen, maar geeft aan dat 

procedures alsnog lang duren door het politieke systeem: 

 

“We willen het oude bakhuis ,dat deel uitmaakt van de boerderij, opknappen. Dit duurt lang want 

de bestemmingsplannen kloppen niet. De ambtenaren willen wel, maar lopen zelf ook tegen het 

politieke systeem aan.” 

 

Drie van de vijf lokale voedselinitiatieven zijn aangesloten bij de Gebrookerbosmethode. Uit de interviews 

met twee van deze drie initiatieven blijkt dat de respondenten positief zijn over deze methode en dat de 

methode het makkelijker maakt voor burgers om een initiatief op te zetten. Respondent D (2018) 

benoemt dat het burgerinitiatief wordt gesteund door de Gebrookerbosmethode na het wegvallen van de 

steun van de gemeente Heerlen (2018):  

 

“Door de Gebrookerbosmethode worden we gesteund met verschillende workshops. Binnenkort 

is er ook een conferentie waar je verschillende initiatiefnemers ontmoet die ook met dergelijke 

projecten bezig zijn. Hier kun je kennis uitwisselen. […] Ook kunnen we geld putten uit het 

Gebrookerbosfonds voor het initiatief.” 

 

Tegelijkertijd wordt ook benoemd dat de Gebrookerbosmethode niet bij alles kan helpen, omdat ook de 

methode tegen de belemmeringen van het politieke systeem aanloopt. Zo geeft respondent A aan: 

 

“Gebrookerbos is een goede methode. Alleen wordt er door de gemeente van de burgers verwacht 

dat ze initiatief nemen en dat er een heleboel gebeurt. Als je gaat kijken naar gemeentelijk niveau, 

zie je echter dat veel ideeën of wensen betreffende het initiatief daar geen doorgang vinden.”  

4.2.4 Conclusie rol gemeente 
Uit de structuurvisie van de gemeente Heerlen blijkt dat de gemeente de demografische krimp accepteert 

en hier op gepaste wijze mee om wil gaan om de stad aantrekkelijk en leefbaar te houden. De gemeente 

gaf in de structuurvisie aan dat er groot belang wordt gehecht aan lokale voedselproductie in de stad. 

Tijdens de interviews en de persoonlijke communicatie gaf de gemeente Heerlen echter duidelijk aan niet 

actief bezig te zijn met een transitie naar een duurzaam regionaal voedselsysteem. Ze geven aan hier de 

capaciteit en de financiële middelen niet voor te hebben. De gemeente Heerlen stelt de burger 
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verantwoordelijk voor deze transitie, maar zeggen wel de initiatieven die van onderop komen te 

faciliteren en te steunen. Dit doen ze door middel van de Gebrookerbosmethode en het veranderen van 

bestemmingsplannen en het verlenen van vergunningen, zodat initiatieven en projecten kunnen 

plaatsvinden. 

De respondenten geven aan dat het contact met de gemeente Heerlen minimaal is en dat het 

bureaucratische systeem ervoor zorgt dat sommige ideeën geen doorgang vinden die het initiatief of 

project ten goede komen. Wel geven de meeste respondenten aan dat de Gebrookerbosmethode het 

makkelijker maakt om een burgerinitiatief op te zetten en subsidie aan te vragen.  

4.3 Rol van de burger 
In deze paragraaf wordt besproken welke rol de burger inneemt bij een transitie naar een duurzaam 

regionaal voedselsysteem. De resultaten zijn gebleken uit interviews met de gemeente Heerlen en met 

meerdere burgers die zich bezighouden met initiatieven en projecten op het gebied van lokale 

voedselproductie. 

4.3.1 Samenwerking tussen overheid en burger 
In deze paragraaf wordt er nogmaals gekeken naar de Structuurvisie Heerlen 2035. Hier wordt besproken 

welke rol de overheid van de burger verwacht binnen een transitie naar een duurzaam regionaal 

voedselsysteem. 

Structuurvisie Heerlen 2035 
Uit de structuurvisie van Heerlen blijkt het grote belang van de burger bij de transitie naar een duurzaam 

regionaal voedselsysteem. Al eerder werd duidelijk dat de overheid geen actieve rol heeft bij deze transitie 

en in paragraaf 4.2.1 kwam naar voren dat de duurzame herinrichting van vrijgekomen ruimtes alleen tot 

stand kan komen wanneer er wordt samengewerkt door de overheid en de burger. De betrokkenheid van 

de bewoners van de buurt is bepalend voor een bepaalde inrichting en de burgers moeten hier zelf 

verantwoordelijkheid voor dragen. Verder is de betrokkenheid van burgers van belang om draagvlak te 

creëren in de buurt voor de herinrichting. Deze betrokkenheid van de burger zal de sociale cohesie en de 

leefomgeving ten goede komen. 

Verder blijkt uit de structuurvisie Heerlen 2035 dat stadslandbouw op verschillende 

schaalniveaus kan plaatsvinden. Zo wordt gezegd dat burgers voor eigen gebruik voedsel kunnen 

verbouwen in hun tuin of in samenwerking met andere buurtbewoners aan de rand van hun wijk. Ook 

braakliggende gronden door de krimp zijn plekken waar voedsel kan worden verbouwd door burgers en 

ondernemers.  

4.3.2. De gemeente legt de rol bij de burger 
Om de rol van de burger uiteen te zetten is er gebruik gemaakt van een interview met huidig wethouder 

op het gebied van Sociale zaken, Welzijn en Zorg. Verder heeft er persoonlijke communicatie 

plaatsgevonden met de beleidsmedewerker op het gebied van Energie en Duurzaamheid van de gemeente 

Heerlen.  

Uit bestaande literatuur blijkt dat de gemeenten van krimpregio’s te maken hebben met 

teruglopende inkomsten. Doordat er een gebrek is aan financieel kapitaal, gaat de overheid op zoek naar 

andere methoden om met deze krimp om te gaan. Deze methode is vaak het betrekken van de burgers bij 

het verbeteren van de leefomgeving om de huidige inwoners te behouden (Huiskens, 2016). 

Uit het interview met de gemeente Heerlen (2018) blijkt ook dat deze overheid de 

verantwoordelijkheid bij de burger legt voor het tot stand komen van initiatieven op braakliggende 

gronden en bij de totstandkoming van een duurzaam regionaal voedselsysteem: 
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“Het is echt aan de burgers zelf om invulling te geven aan een initiatief en het tot stand laten 

komen van lokale voedselproductie. Het is niet zo dat wij (de gemeente) allemaal voorschriften 

gaan opstellen.” 

De reden voor het uitbesteden van deze taken. Heeft, zoals in de literatuur is besproken, te maken met de 

teruglopende inkomsten van de gemeente en de beperkte capaciteit van de overheid om zich hiermee 

bezig te houden. Zo zegt de beleidsmedewerker Energie en Duurzaamheid van de gemeente Heerlen 

(2018): “De gemeente Heerlen heeft in het kader van de beperkte financiële middelen en capaciteit op dit 

moment geen ruimte om hier actief mee bezig te zijn en beleid op te ontwikkelen.” 

4.3.3 Kleinschalige initiatieven hebben alleen een voorbeeldfunctie 
Om een antwoord te krijgen op de vraag wat de rol van de burger is bij de transitie naar een duurzaam 

regionaal voedselsysteem, is er ook gebruik gemaakt van verschillende interviews met burgers die zich 

bezighouden met initiatieven en projecten op het gebied van lokale voedselproductie in Heerlen.  

Er zijn verschillende meningen over de rol van de burger  
Uit de interviews met de respondenten blijkt dat er verschillende antwoorden komen op de vraag wat de 

rol van de burger is. Zo geeft respondent E (2018) aan dat de mogelijkheid om een transitie door te voeren 

naar een duurzaam regionaal voedselsysteem vooral bij de burger ligt:  

 

“In een krimpregio trekken mensen weg en ontstaan er lege plekken in een wijk waar mensen 

initiatieven gaan opzetten. […] De burger wilt in de eigen wijk de leefbaarheid vergroten. […] Een 

mogelijkheid tot een transitie ligt vooral bij de burger, maar er moet van bovenaf wel een basis 

gecreëerd worden waaruit je als burger kan werken.” 

 

Onder andere respondenten wordt gedacht dat hun initiatief een voorbeeldfunctie kan vervullen als 

Heerlen een transitie wil bewerkstelligen naar een duurzaam regionaal voedselsysteem. Ze hopen op deze 

manier te laten zien dat het mogelijk is om in leegstaande gebouwen of op braakliggende gronden aan de 

slag te gaan met stadslandbouw. Deze respondenten geven ook aan dat deze stadslandbouwinitiatieven 

niet in staat zijn om een gehele stedelijke bevolking te voeden. Zo zegt respondent D (2018): 

 

“Dit initiatief heeft potentie om een rol te spelen bij de ambitie van de gemeente Heerlen om een 

lokale voedselproductie tot stand te laten komen. […] Het initiatief is echter niet groot genoeg om 

een grote bijdrage te leveren aan het voedselvraagstuk. Er is meer grond beschikbaar, maar 

doordat nog niet voldoende mensen hier aandacht aan besteden heeft het nog geen grote impact.” 

Door respondent C wordt aangegeven dat initiatieven van burgers niet kunnen helpen bij een transitie 

naar een duurzaam regionaal voedselsysteem (2018): 

 

“Burgerinitiatieven die zich richten op stadslandbouw kunnen nog niet één procent van de 

bevolking voorzien van voedsel. Grootschalige landbouwinitiatieven zouden moeten worden 

opgestart om Heerlen te voorzien van voedsel. Het type landbouwers die in Zuid-Limburg 

gevestigd zijn, willen echter niet rechtstreeks aan de consument leveren. Dit willen ze niet omdat 

ze dan meer rekening moeten houden met de consument en ze een nichemarkt moeten opzoeken. 

[…] Als je kleinere hoeveelheden gaat produceren van verschillende producten, wordt de prijs 

duurder en de consument moet bereid zijn om dit te betalen. Dit wil de consument vaak nog niet.” 

 

Herhaaldelijk kwam deze onbereidheid van de bevolking van Heerlen in de interviews naar voren. Zo 

moet de houding van de burger veranderen om de afzet van de stadslandbouwinitiatieven te vergoten. De 



 

 

 

49 

burger moet bijvoorbeeld bereid zijn om meer te betalen voor zijn eten. Respondent B (2018) vertelt dat 

er in Vlaanderen 200 Buurderijen zijn die de het voor consumenten mogelijk maken om lokale producten 

te kopen. In Nederland hebben we er slechts 16. De respondent verklaart als volgt: 

 

“Het zit zich in de mentaliteit. Vlamingen zijn misschien meer met eten bezig en zijn bereid om 

meer te betalen. Je ziet ook dat restaurants in Vlaanderen hier meer mee bezig zijn. In Vlaanderen 

zoeken mensen naar een eerlijk verhaal achter het voedsel dat ze eten.” 

  

Expert A van Gebrookerbos (2018) sluit zich hierbij aan, maar denkt dat deze mentaliteit niet geldt voor 

heel Nederland, maar vooral voor de gemiddelde Hoensbroekenaar, inwoners van een wijk in Heerlen: 

 

“In heel Nederland heb je voedselcoöperaties. Dit zijn coöperaties waar je van tevoren voedsel 

kan bestellen. Dit zijn mensen die bewust omgaan met voedsel. Dat is een bewustzijn wat de 

gemiddelde Hoensbroekenaar niet heeft. Het is de vraag of het aantal bewuste mensen groot 

genoeg is in dit gebied om de landbouwprojecten groot te houden.” 

4.3.4 Conclusie over de rol van de burger 
De gemeente Heerlen geeft in de structuurvisie aan dat het van belang is om samen te werken met de 

burger om een transitie te bewerkstelligen. Uit de interviews met de gemeente bleek echter dat de burger 

verantwoordelijk is voor het tot stand laten komen van een duurzaam regionaal voedselsysteem. De reden 

voor het uitbesteden van deze verantwoordelijkheid heeft te maken met een gebrek aan financieel 

kapitaal en mankracht bij de gemeente. 

De burgers geven aan dat ze zelf vinden dat ze een voorbeeldfunctie hebben. Hun voedselinitiatief 

of project is een voorbeeld voor andere braakliggende stukken grond, maar de afzet is niet groot genoeg 

om een grote rol te kunnen spelen bij een duurzaam regionaal voedselsysteem. Ook komt er uit de 

interviews met de burgers naar voren dat de bevolking nog niet bezig is met het verhaal achter hun 

voedsel. Door het gebrek aan deze mentaliteit zijn mensen nog niet bereid om iets meer te betalen voor 

hun voedsel, wat volgens de burgers wel nodig is om dergelijke initiatieven te kunnen laten groeien. 

4.4 De belemmeringen en kansen die Heerlen kent 
In deze paragraaf wordt besproken welke belemmeringen en kansen Heerlen kent om een duurzaam 

regionaal voedselsysteem tot stand te laten komen. De resultaten zijn gebleken uit de interviews met de 

gemeente Heerlen en met meerdere burgers die zich bezighouden met lokale voedselproductie. 

Uit bestaande literatuur blijkt dat een stad die te maken heeft met krimp, beter in staat is om een 

transitie door te voeren dan een groeiende stad. Dit wordt verklaard doordat transities in een stad 

mogelijk zijn wanneer een systeem wordt gereorganiseerd in tijden van een crisis, zoals demografische 

krimp (Ryan, 2012). 

4.4.1 Belemmeringen 
In deze paragraaf worden de belemmeringen besproken die Heerlen kent om een duurzaam regionaal 

voedselsysteem tot stand te laten komen. 

4.4.1.1 Heerlense mentaliteit 
Uit dit onderzoek blijkt dat er in Heerlen genoeg ruimte beschikbaar is voor initiatieven op het gebied van 

lokale voedselproductie. Deze initiatieven lijken echter niet zomaar van de grond te komen. Respondent 

A en respondent B noemen de passieve houding van de Heerlenaren. Deze passieve houding wordt door 

respondent A verklaard door de volgzaamheid van de Heerlense burger aan de kerk in de tijd van de 
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mijnen en wordt gezien als een belemmering om een duurzaam regionaal voedselsysteem tot stand te 

laten komen: 

“Vroeger werden we bij de hand genomen door de kerk. Men hier is erg volgzaam geweest in de 

tijd van de mijnen, maar ook daarna. Deze mentaliteit zit wel ingebed in de voormalige mijnstreek. 

Mensen zijn volgzamer en vinden het moeilijk om voorop te lopen en nieuwe dingen te 

ondernemen.” 

Ook expert A spreekt zijn persoonlijke mening uit over de passieve mentaliteit van de Heerlenaren. Hij 

benoemt de frictie in de sociale cohesie en de passieve Heerlenaar en verklaart deze passieve mentaliteit 

ook door de tijd van de mijnen en dat men volgzaam was aan de kerk. De expert geeft wel aan dat hij 

verbaasd is dat er 57 burgers zich hebben aangemeld bij de Gebrookerbosmethode met verschillende 

ideeën. Deze hoeveelheid initiatieven verklaart hij als volgt:  

“In grote steden zoals Amsterdam en Utrecht floreren de stadslandbouwinitiatieven en in deze 

steden werkt en denkt het stadsbestuur mee. In sommige steden worden deze geluiden van 

burgers echter niet begrepen door het stadsbestuur. Heerlen is wel een voorloper voor deze 

steden Dit komt door de Gebrookerbosmethode. Sinds de Gebrookerbosmethode worden de 

burgers uitgedaagd om initiatief te nemen.” 

Uit bestaande literatuur blijkt ook dat de Heerlense bevolking een passieve mentaliteit kent. Deze 

passieve mentaliteit is in de 20ste eeuw gevormd door de kerk en de mijnindustrie. Volgens Rocak, et al., 

(2016) heeft de Heerlense bevolking, uitzonderingen daargelaten, het gevoel dat ze geen stem hebben, 

waardoor ze zich niet uitgedaagd voelen om dingen te ondernemen en hierdoor is er sprake van een lage 

formele participatie. Alleen als de bevolking de gevolgen van demografische krimp kan waarnemen in hun 

directe woonomgeving, zijn burgers gemotiveerd om in hun directe woonomgeving actie te ondernemen. 

Deze actie valt vaak onder de noemer informele participatie, omdat dergelijke activiteiten vaak gezien 

worden als dagelijkse activiteiten en dat er geen overheid aan te pas komt. De confrontatie met 

demografische krimp in de directe woonomgeving en het aanmoedigende karakter van de 

Gebrookerbosmethode kan de 57 initiatieven verklaren die zich hebben aangemeld bij de 

Gebrookerbosmethode. Dit omdat initiatieven zich niet hoeven te melden bij de gemeente maar bij een 

derde partij. Dit maakt het toegankelijker volgens Respondent D (2018). In paragraaf 4.2.3 werd genoemd 

dat de grootste opbrengst van de Gebrookerbosmethode het groeiende vertrouwen is tussen de overheid 

en de burger. Dit groeiende vertrouwen kan ook een verklaring zijn voor de 57 initiatieven. Hierbij moet 

wel worden vermeld dat uit de interviews met de burgers die zich bezig houden met projecten op het 

gebied van stadslandbouw dit groeiende vertrouwen niet duidelijk is terug te zien.  

4.4.1.2 Beperkte financiële middelen 
Uit onderzoek blijkt dat Heerlen te maken heeft met een tekort aan financiële middelen. Dit geldt zowel 

voor de gemeente Heerlen als voor de burgers (Kuhlman et al. 2012). Dit tekort aan financiële middelen 

is een belemmering voor het tot stand komen van een duurzaam regionaal voedselsysteem. Zo bleek uit 

de persoonlijke communicatie met de beleidsmedewerker Energie en Duurzaamheid dat de gemeente 

Heerlen in het kader van de beperkte financiële middelen en capaciteit op dit moment geen ruimte heeft 

om zich actief met deze transitie bezig te houden en op dit gebied beleid te ontwikkelen. Ook de wethouder 

Sociale zaken (2018) geeft aan: ‘het grote knelpunt is toch de financiën’.  

Ook uit de interviews met burgers die zich bezig houden met projecten op het gebied van lokale 

voedselproductie kwam dit tekort aan financiële middelen naar voren. Zo benoemt respondent E (2018): 
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“Er is niet iemand bij de gemeente die zegt tegen initiatieven van burgers: ‘we doen het gewoon!’. 

Dit moet eigenlijk een wethouder zijn, maar iedereen bij de gemeente is alleen maar aan het 

rekenen. Dit doen ze omdat ze al 20 miljoen in het rood staan. Dit geldtekort is ook een 

belemmering voor een transitie.” 

Uit de interviews met respondent A en C blijkt het tekort aan financiële middelen bij de burgers van 

Heerlen. Waardoor de burgers niet in staat zijn om duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel te kopen. 

Mensen zijn hier meer bezig met overleven dan gezond leven (Respondent A, 2018). Respondent C geeft 

aan (2018): 

“Mensen in Amsterdam hebben geld over voor duurzaam geproduceerd voedsel. […] Hier in de 

buurt, hebben veel mensen een bijstandsuitkering. Dan komt duurzaam geproduceerd voedsel 

niet op de eerste plaats denk ik.” 

Respondent B (2018) vertelt dat het project waarvoor de respondent werkt vooral mensen aantrekt die 

meer te besteden hebben. Hij geeft als verklaring dat veel mensen nog veel naar de prijs kijken van 

producten en niet naar de kwaliteit. Hierdoor kopen veel mensen nog bij de supermarkt. De respondent 

geeft aan te beseffen dat niet iedereen geld heeft voor duurzame producten.  

Uit bestaande literatuur kwamen deze bevindingen ook naar voren. Zo blijkt volgens Kuhlman et 

al., (2012) dat de regio Zuid-Limburg relatief armer is dan het gemiddelde voor Nederland. Door de krimp 

zijn in Heerlen minder financiële middelen beschikbaar, is er meer werkloosheid en zijn er relatief meer 

huishoudens met een bijstandsuitkering dan in de rest van Nederland (Kuhlman, et al., 2012). Deze 

minder financiële middelen kunnen er voor zorgen dat burgers ervoor kiezen om niet de duurdere 

duurzame producten te kopen. Zo zegt Fresco (2009) dat de vraag naar duurzaam en lokaal geproduceerd 

voedsel vooral komt van de hogere stedelijke middenklasse (Fresco, 2009).  

Respondent B geeft aan over dit onderwerp om de tafel te willen gaan met de wethouder van Sociale zaken 

(2018): 

“Ik denk dat een manier om de bewustwording bij de gezinnen met lagere inkomens aan te 

wakkeren via de kinderen is. Op school zou meer voorlichting moeten worden gegeven over 

voedsel en er zou eventueel gekookt kunnen worden. Als de producten die hiervoor worden 

gebruikt, zou de gemeente kunnen helpen om het betaalbaar te maken, een soort subsidie. Ik weet 

niet of de gemeente dit zou willen, maar het gaat wel over gezondheid en voeding.” 

4.4.1.3 Politiek systeem  
Een andere belemmering die Heerlen kent is het feit dat er nog geen beleid is ontwikkeld op het gebied 

van lokale voedselproductie waardoor de initiatieven en projecten tegen het politieke systeem aanlopen. 

Wensen en ideeën vinden geen doorgang, waardoor de initiatieven en projecten niet kunnen groeien. 

Respondent C (2018) vertelt een concept te hebben opgezet om toeristen aan te trekken om op deze 

manier een nieuw verdienmodel toe te voegen aan het bedrijf. Deze terrasfunctie werd tegengewerkt door 

de gemeente, terwijl het bij een collega een paar honderd meter verderop, wel was toegestaan. De 

respondent is van mening dat de Gebrookerbosmethode hierbij niet kan helpen: 

 

“In het begin liep ik tegen veel problemen aan. Toen heb ik een accountmanager gekregen van 

Gebrookerbos, die deze problemen moest oplossen. Toch zie je dat er in het gemeentehuis 

verschillende winden waaien. […] Iedereen probeert zijn eigen vakgebied te beschermen. […] Ik 

denk niet dat er voordelen aan de Gebrookerbosmethode zitten, in ieder geval niet voor mijn 

initiatief”.  
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Dat er in het gemeentehuis verschillende winden waaien is ook terug te zien in het verhaal van respondent 

A (2018). Dit stadslandbouw initiatief is gelegen op een voormalig voetbalveld. De respondent is al een 

lange tijd bezig met het regelen van een watertappunt om de gewassen te besproeien, zonder succes: 

 

“Wat ik zo treurig vind, is dat dit probleem in feite wordt veroorzaakt door één persoon. Één 

persoon bij de gemeente die beheerder is van sportvelden. Wij vallen hieronder omdat het 

initiatief gelegen is op een voormalig voetbalveld en het nog steeds valt onder het sportbeheer. 

Die persoon vindt het te moeilijk om ons toegang te geven tot grondwater. Dit gaat zover dat de 

gemeente heeft voorgesteld om een nieuwe waterleiding te laten aanleggen voor minstens tien 

duizend euro.” 

 

Expert A bij Gebrookerbos (2018) erkent dat vooral de initiatieven op het gebied van stadslandbouw 

tegen belemmeringen aanlopen die worden veroorzaakt door de landbouwvoorschriften en het politieke 

systeem. Hij vertelt dat de andere initiatieven die onder de methode Gebrookerbos vallen hier in mindere 

mate last van ervaren. Hij verklaart deze belemmeringen voor de initiatieven met de 

landbouwvoorschriften waarmee deze initiatieven te maken krijgen. Bij de vraag hoe dit kan worden 

opgelost geeft de expert aan dat de initiatieven op het gebied van stadslandbouw zich bij elkaar moeten 

pakken en kijken hoe ze sommige knelpunten kunnen aanpakken. Een aantal andere knelpunten zijn 

exclusief voor hen, zoals de belemmering van de bureaucratie, de slechte connectie met de omgeving en 

de afzet. Gebrookerbos wil hier ook aan bijdragen door het schenken van een partner.  

Volgens Expert A (2018) is de grootste opbrengst van de methode Gebrookerbos het vertrouwen 

dat groeit tussen de overheid en de burger. De ambtenaren die een initiatief begeleiden weten steeds beter 

hoe ze met een goede houding de burgerinitiatieven tegemoet kunnen treden. Deze houding en cultuur 

moet worden overgebracht naar meerdere ambtenaren zodat de uitvoerende ondersteuning groter 

wordt. Expert A benoemt dat wanneer dat gebeurt er een nieuwe relatie ontwikkelt in de relatie tussen 

de burger en de overheid. Dit vertrouwen van de initiatiefnemers, die bezig zijn met een project op het 

gebied van lokale voedselproductie, in de ambtenaren is echter niet terug te zien in de interviews die zijn 

afgenomen met de initiatiefnemers. Dit kan worden verklaard doordat de stadslandbouwinitiatieven 

vooral de initiatieven zijn die tegen de belemmeringen aanlopen die worden veroorzaakt door het 

politieke systeem. De ambtenaren die deze initiatieven begeleiden lopen vervolgens ook tegen dit 

politieke systeem aan. De andere initiatieven die aangesloten zijn bij de Gebrookerbosmethode hebben 

minder last van dit politieke systeem, waardoor hier het vertrouwen kan toenemen tussen de overheid 

en de burger, naar deze initiatieven is echter geen onderzoek gedaan, waardoor hier geen uitspraken over 

kunnen worden gedaan. 

 

4.4.2 Kansen 
In deze paragraaf worden de kansen besproken die Heerlen biedt om een duurzaam regionaal 

voedselsysteem tot stand te laten komen. 

4.4.2.1 Krimp biedt ruimte 
Uit het interview met zowel de wethouders als de beleidsmedewerker is gebleken dat de demografische 

krimp wordt gezien als een kans en niet als een bedreiging. Zo wordt gezegd (gemeente Heerlen, 2018): 

 

“Voor een stedelijke gemeente kunnen wij door de krimp letterlijk en figuurlijk meer ruimte 

bieden voor initiatieven van burgers, dan in gemeenten waar sprake is van groei. In een gemeente 

waar sprake is van groei, wordt elk stukje vrijstaande ruimte meteen bebouwd. In een 



 

 

 

53 

krimpgemeente heb je de ruimte om dingen te vergunnen. Zo is een voormalig voetbalveld nu een 

paardenparadijs waar jongeren die in een moeilijke situatie zitten met paarden kunnen werken.” 

 

Uit het interview met expert B komt naar voren dat de vrijkomende grond kansen biedt om een duurzaam 

regionaal voedselsysteem tot stand te laten komen (2018): 

 

“Demografische krimp biedt zeker kansen. Er zijn veel agrariërs die gaan stoppen en er komt 

hierdoor veel grond en gebouwen vrij. Voor ons zijn er dus veel kansen om nieuwe ondernemers 

aan te trekken die zich niet zozeer willen richten op voedselproductie van de wereldmarkt, maar 

die voedsel willen produceren voor de lokale markt of die zich meer met landschapsbeheer willen 

bezighouden. Krimp geeft de mogelijkheid om het systeem opnieuw in te richten. We kunnen weer 

vanaf nul beginnen.” 

 

Uit vier van de vijf interviews met de burger is gebleken dat krimp wordt gezien als een kans op het gebied 

van vrijkomende gronden en leegstaande gebouwen. De respondenten geven aan dat aan deze plekken 

waardevolle functies kunnen worden toegekend. De burgers moeten wel worden gestimuleerd om 

initiatief te nemen om projecten te ontwikkelen op deze vrijkomende gronden en leegstaande gebouwen 

(Respondent A, 2018): 

 “Heerlen moet niet perse de demografische krimp promoten, maar wel de mogelijkheden die 

meekomen met demografische krimp, zoals de vrijkomende grond. In de grote steden staan 

mensen te springen om dit soort stadlandbouw mogelijkheden. Hier in Heerlen is er mega veel 

grond waar dit allemaal kan, maar hier ontbreekt het juist aan de mensen die hier aan mee willen 

werken. […] Als je in Heerlen dergelijke initiatieven van de grond wil krijgen moet je mensen bij 

de hand nemen. Heerlenaren lopen niet zo voorop als het om nieuwe dingen gaat.” 

4.4.2.2 Gebrookerbosmethode 
Hoewel de stadslandbouwinitiatieven nog steeds tegen het politieke systeem aanlopen en zich moeten 

houden aan bepaalde landbouwvoorschriften, blijft de passieve Heerlenaar aangemoedigd om invulling 

te geven aan de braakliggende gronden door de Gebrookerbosmethode. Deze methode is hierdoor ook 

meteen een kans voor Heerlen om een duurzaam regionaal voedselsysteem tot stand te laten komen. Zo 

zijn er al 57 ideeën van burgers die zich hebben aangemeld bij de methode waarvan een drie bezig zijn 

met lokale voedselproductie. 

4.4.3 Conclusie belemmeringen en kansen 
De belemmeringen die Heerlen kent om een duurzaam regionaal voedselsysteem tot stand te laten komen, 

hebben ten eerste te maken met de Heerlense mentaliteit, door deze passieve mentaliteit voelen de 

burgers zich minder uitgedaagd om actie te ondernemen. Ten tweede zijn volgens de respondenten de 

beperkte financiële middelen van de gemeente en de burgers een belemmering voor het tot stand komen 

van een duurzaam regionaal voedselsysteem. Deze burgers zijn volgens respondent A (2018): ‘meer bezig 

met overleven, dan gezond leven’. Waardoor de duurdere lokaal geproduceerde producten voor hen vaak 

niet te betalen zijn. Als laatste is het politieke systeem een belemmering. Doordat er nog geen beleid is 

ontwikkeld op het gebied voedsel, kunnen veel plannen die het initiatief of project te goede komen geen 

doorgang vinden.  

Uit de interviews met de gemeente Heerlen, de experts en de burgers (2018) bleek dat het 

gegeven van de demografische krimp in Heerlen wordt gezien als een kans. Volgens de gemeente is er 

zowel letterlijk als figuurlijk meer ruimte om initiatieven of projecten van burgers te vergunnen en zorgt 

herinrichting vaak voor meer kwaliteit van de leefomgeving. Volgens expert B (2018) zorgt de 
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demografische krimp ervoor dat het voedselsysteem opnieuw kan worden ingericht, waardoor een 

duurzaam regionaal voedselsysteem tot stand kan komen. Als laatste is ook de Gebrookerbosmethode een 

kans voor Heerlen. Deze methode wordt als een kans gezien omdat de verantwoordelijk voor een 

duurzaam regionaal voedselsysteem vooral bij de burger ligt en deze methode de burger aanmoedigt om 

initiatief te nemen. Dit is echter niet alleen op het gebied van lokale voedselproductie, maar ook op andere 

gebieden. 

Heerlen biedt zowel kansen als dat de stad belemmeringen kent voor de totstandkoming van een 

duurzaam regionaal voedselsysteem. 
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5. Conclusie en discussie 
Het doel van dit onderzoek was te onderzoeken in hoeverre Heerlen mogelijkheden biedt om een 

duurzaam regionaal voedselsysteem tot stand te laten komen. In dit laatste hoofdstuk wordt er als eerste 

antwoord gegeven op de centrale vraag van dit onderzoek. In de tweede paragraaf wordt er in de discussie 

gereflecteerd op het onderzoek. In de laatste paragraaf worden er aanbevelingen gedaan aan de gemeente 

Heerlen. 

5.1 Conclusie 
Uit de conferentie ‘de Hongerige Stad’ van WeMakeThe.City (2018) kwam naar voren dat er een transitie 

moet plaatsvinden van het huidige voedselsysteem naar een duurzaam regionaal voedselsysteem om de 

groeiende stedelijke bevolking te kunnen voeden en het milieu te ontlasten (WeMakeTheCity, 2018; 

Fontein et al., 2011). Uit dit onderzoek is gebleken dat de gemeente Heerlen stadslandbouw ziet als een 

manier om de afstand tussen consument en producent te verkleinen, economische groei te stimuleren en 

het milieu te ontlasten. Stadslandbouw kan volgens de gemeente plaatsvinden op transitie-gebieden, 

waardoor verpaupering en leegstand kan worden tegengegaan en aan deze gebieden een nieuwe waarde 

en betekenis kan worden toegevoegd. Volgens het Ruimtelijk Planbureau (2006) komen de 

ontwikkelingen van groenvoorzieningen de leefomgeving ten goede. Verder moedigt de gemeente 

Heerlen met de Gebrookerbosmethode burgers aan om initiatief te nemen op deze braakliggende 

gronden. Door deze methode hebben al tientallen stukken grond een nieuwe bestemming gekregen, 

waarvan er drie zich bezighouden met stadslandbouw. Dit zijn De Dobbeltuin, MSP-Stadslandbouw en de 

Stadsboerderij. Ook zijn er een aantal projecten met betrekking tot stadslandbouw die zijn ontstaan 

zonder de Gebrookerbosmethode zijnde: Farm2Future, Buurderij Heerlen en de Stadsboerderij Hoeve 

Corisberg.  

Hoewel het belang van een beleid op het gebied van lokaal geproduceerd voedsel toeneemt 

(Candel & Pereira, 2017), heeft de gemeente Heerlen op dit gebied nog geen beleid ontwikkeld in verband 

met het gebrek aan mankracht en financiële middelen. De gemeente kiest er daarom voor om de 

verantwoordelijkheid bij de burger te leggen. Volgens Meijer (2018) is dit een kostenbesparende strategie 

die vaak wordt toegepast wanneer de gemeente een gebrek heeft aan financiële middelen. Tevens bleek 

uit deze literatuur dat de burgers in krimpregio’s vaak bezig zijn met initiatieven die aan de leefbaarheid 

ten goede komen. Deze actieve houding wordt verklaard doordat de burgers van deze wijken zich 

verbonden voelen met elkaar en met de wijk (Huiskens, 2016; Meijer, 2018). Dit kan de verklaring zijn 

voor 57 initiatieven die zich hebben aangemeld bij Gebrookerbos en de andere projecten die zijn ontstaan 

zonder de steun van de methode. De gemeente geeft aan de initiatieven en projecten van onderop aan te 

moedigen en te faciliteren door vergunningen te verlenen en bestemmingsplannen aan te passen. 

Hoewel uit de bestaande literatuur bleek dat een krimpregio een pionier kan zijn op het gebied 

van duurzame transities (Jansma, 2011; Ryan, 2012; Fernandez et al., 2012), bleek tijdens dit onderzoek 

dat er ook belemmeringen zijn, waardoor een transitie niet kan plaatsvinden. Zowel de gemeente Heerlen 

als de bevolking hebben te maken met beperkte financiële middelen, waardoor de gemeente Heerlen geen 

ruimte heeft op de begroting om op dit gebied beleid te ontwikkelen en de duurdere lokaal geproduceerde 

producten voor de burgers vaak niet te betalen zijn. Een andere belemmering is de passieve mentaliteit 

van de bevolking die is ontstaan in de tijd van de mijnen, waardoor burgers zich niet uitgedaagd voelen 

om initiatief te nemen. De laatste belemmering, gebleken uit dit onderzoek, is het politieke systeem. De 

burgers die zich bezighouden met de initiatieven en projecten op het gebied van lokale voedselproductie 

gaven aan dat het contact met de gemeente minimaal is en dat hun ideeën en wensen geen doorgang 

vinden door het bureaucratische systeem. Uit een rapport van De Nationale Ombudsman (2018) en 



 

 

 

56 

Boonsta en Boelens (2012) bleek dat het contact met de overheid als grootste belemmering wordt 

ervaren, waardoor initiatieven niet tot uitvoering komen en deze worden afgeremd en soms zelfs 

geblokkeerd (Boer & Lans, 2013). In Heerlen wordt het door de Gebrookerbosmethode makkelijker 

gemaakt voor burgers om een initiatief op te zetten, maar uiteindelijk lopen vooral de initiatieven en 

projecten op het gebied van stadslandbouw tegen belemmeringen van het politieke systeem aan. De 

meeste burgers geven aan minimaal contact te hebben met de gemeente over hun initiatief of project en 

dat er geen ondersteunende rol is vanuit de gemeente. De burgers zeggen over hun eigen rol dat hun 

initiatief of project meer een voorbeeld is voor andere braakliggende gronden, aangezien het initiatief of 

project volgens hen te kleinschalig is om een groot gedeelte van de bevolking te voeden. 

In dit onderzoek zijn ook een aantal kansen naar voren gekomen voor een transitie naar een 

duurzaam regionaal voedselsysteem in Heerlen. Zo is uit de interviews met de gemeente Heerlen en de 

burgers gebleken dat wanneer er in een stad sprake is van demografische krimp er letterlijk en figuurlijk 

meer ruimte vrijkomt om initiatieven en projecten te vergunnen op het gebied van stadslandbouw. Uit 

het interview met de provincie Limburg is gebleken dat door de demografische krimp er mogelijkheden 

zijn om het systeem opnieuw in te richten, waardoor er agrariërs aangetrokken kunnen worden die 

voedsel willen produceren voor de lokale markt. Een andere kans die in dit onderzoek naar voren is 

gekomen is de Gebrookerbosmethode. Door deze methode worden de passieve burgers aangemoedigd 

om initiatief te nemen en wordt het opstarten van een burgerinitiatief makkelijker. 

De gemeente Heerlen gaf tijdens dit onderzoek wel aan bezig te zijn geweest met de transitie op 

het gebied van lokale energieproductie. Hiermee geeft de gemeente toch blijk aan het belang van 

duurzame ambities, zoals beschreven in haar structuurvisie (2015). 

Nu de initiatieven en projecten in kaart zijn gebracht, de rol van de gemeente en burgers en de 

kansen en belemmeringen zijn besproken, is het mogelijk om de centrale vraag te beantwoorden. Deze 

luidde: 

 

‘In hoeverre biedt krimpstad Heerlen mogelijkheden om een duurzaam regionaal voedselsysteem tot 

stand te laten komen?   

 

Hoewel de gemeente Heerlen het belang noemde van lokale voedselproductie in de stad en de 

demografische krimp hier letterlijk en figuurlijk de ruimte voor biedt, heeft de gemeente op dit moment 

nog geen voedselbeleid ontwikkeld. Door het gebrek aan beleid is er geen basis van waaruit de burgers 

kunnen werken. De ideeën en wensen die het initiatief en project ten goede komen, vinden hierdoor geen 

doorgang en blijven kleinschalig. Hoewel de gemeente Heerlen de verantwoordelijkheid bij de burger legt, 

biedt de gemeente Heerlen nog niet geheel de mogelijkheid aan de burgers om een duurzaam regionaal 

voedselsysteem tot stand te laten komen.  

5.2 Discussie en reflectie 
Er is nog geen eerder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die krimpstad Heerlen biedt om een 

duurzaam regionaal voedselsysteem tot stand te laten komen. Verder is demografische krimp een relatief 

nieuwe trend, waardoor nog niet alle consequenties voor de desbetreffende stad in kaart zijn gebracht. 

Door dit gebrek aan onderzoek op dit gebied is voor dit exploratieve onderzoek gekozen voor een 

kwalitatieve methode met een beleidsanalyse en semi gestructureerde interviews. Op deze manier kon er 

antwoord worden verkregen op de verschillende deelvragen.  

De interviews, met uitzondering van één, hebben allemaal plaatsvonden in het korte tijdsbestek 

van ander halve week. Door deze planning was het voor de onderzoeker moeilijk om de methode 

triangulation toe te passen, omdat de onderzoeker tussentijds geen tijd had om op de interviews te 
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reflecteren. Wanneer de interviews verder uit elkaar waren gepland, was het voor de onderzoeker 

mogelijk geweest om op de interviews te reflecteren en ze aan te passen.  

Tijdens het verzamelen van de data voor de beleidsanalyse kwam de onderzoeker er achter dat 

alleen de Structuurvisie Heerlen 2035 van belang was voor de beleidsanalyse. Verder was er een 

Groenbeleidsplan uit 2012, maar door de verouderde informatie in dit beleidsdocument heeft de 

onderzoeker ervoor gekozen om hier geen gebruik van te maken. De onderzoeker heeft bij de gemeente 

Heerlen nagevraagd of er nog andere stukken waren met betrekking tot lokale voedselproductie, maar dit 

was niet het geval. De beperkte informatie over lokale voedselproductie in de beleidsplannen leek in 

eerste instantie een belemmering voor het onderzoek, maar werd uiteindelijk verklaard doordat de 

overheid zich niet bezig houdt met lokale voedselproductie. 

Om antwoord te krijgen op de verschillende deelvragen heeft de onderzoeker onder andere 

contact opgenomen met de wethouder op het gebied van Sociale zaken, Welzijn en Zorg en met de 

wethouder Duurzaamheid en Milieu. In eerste instantie was er alleen met de wethouder van Sociale zaken, 

Welzijn en Zorg een afspraak gemaakt en na dit interview was er de mogelijkheid om een afspraak te 

maken met de wethouder Duurzaamheid en Milieu. Na het eerste interview bleek echter dat het 

interviewen van de wethouder op het gebied van Duurzaamheid en Milieu niet mogelijk was in verband 

met de drukke agenda van de wethouder. De wethouder Sociale zaken, Welzijn en Zorg kon niet alle 

vragen over de duurzame ambities van Heerlen beantwoorden, al wist deze wethouder wel genoeg te 

vertellen over de demografische krimp en de ontwikkelingen in Heerlen. Om dit gebrek aan kennis te 

compenseren heeft er nog persoonlijke communicatie over de mail plaatsgevonden met de 

beleidsmedewerker Energie en Duurzaamheid. De overige respondenten bleken tijden de interviews veel 

informatie te kunnen geven over het initiatief of project waarbij ze waren betrokken en de eventuele 

koppeling met de demografische krimp. 

De uitkomsten die uit dit onderzoek blijken kunnen niet zomaar worden toegepast op andere 

regio’s in Nederland die met krimp hebben te maken. Dit komt doordat Heerlen ligt in een van de 

verstedelijkte gebieden van Nederland (Parkstad Limburg Bidbook, 2015). En de mate van verstedelijking 

van een gebied is van invloed op de gevolgen van demografische krimp in een gebied. Zo hebben de 

gebieden met een landelijke omgeving minder last van leegstand en verpaupering dan de verstedelijkte 

gebieden, waardoor er op een andere manier met krimp wordt omgegaan (Verwest en Van Dam, 2010; 

Pronk, 2011). 

5.3 Aanbevelingen aan de gemeente Heerlen 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de gemeente Heerlen zich niet actief bezig houdt met de 

transitie naar een duurzaam regionaal voedselsysteem. Dit heeft te maken met gebrek aan financiële 

middelen en capaciteit. Wel gaf de gemeente in dit onderzoek aan dat ze proberen om een faciliterende 

rol aan te nemen naar de initiatieven en projecten op het gebied van lokale voedselproductie en deze te 

steunen. Deze faciliterende rol uit zich in dit geval alleen op het veranderen van bestemmingsplannen en 

het verlenen van vergunningen aan de initiatieven en projecten, zodat deze doorgang kunnen vinden. 

Deze faciliterende rol is terug te zien bij de verschillende initiatieven en projecten. De 

ondersteunende rol ontbreekt echter volgens de respondenten die zich bezig houden met de initiatieven 

en projecten op het gebied van stadslandbouw. Hierdoor lopen deze initiatieven en projecten tegen 

belemmeringen aan en vinden bepaalde ideeën en wensen, die het initiatief of project ten goede komen, 

geen doorgang. De gemeente Heerlen zou het belang van lokaal voedsel meer moeten inzien en dit belang 

moeten uitstralen naar de burgers. Lokaal voedsel kan namelijk een belangrijke rol spelen voor de 

gemeente Heerlen. Zo kan het zorgen voor een betere gezondheid, meer sociale cohesie, meer 

werkgelegenheid en een verbetering van het kwaliteit groen in de stad.  
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Zowel de provincie Limburg als de gemeente Heerlen zouden in een nieuwe bestuursperiode geld 

kunnen vrijmaken om op elk bestuursniveau één of meerder voedselcoördinatoren aan te stellen die een 

beleid gaan opzetten op het gebied van lokale voedselproductie. Ook kunnen deze voedselcoördinatoren 

zorgen voor verbinding tussen de verschillende initiatieven en projecten, die zich bezighouden met de 

productie van lokaal voedsel. Verder kan een voedselcoördinator de marketing en de promotie op zich 

nemen in samenwerking met de Gebrookerbosmethode. Een dergelijke voedselcoördinator kan ook 

helpen bij het bewustzijn bij de burgers over lokaal voedsel. Wanneer burgers bewust zijn over de 

voordelen van lokaal geproduceerd voedsel, zou de afzet kunnen groeien van lokaal geproduceerd 

voedsel. 

Verder zou de gemeente de samenwerking moeten op zoeken met de provincie Limburg. Het is 

van belang dat op de verschillende bestuursniveau de visies op het gebied van lokale voedselproductie 

hetzelfde zijn om vooruitgang te maken.  

Tot slot is Heerlen een van de eerste gemeenten die door middel van de Gebrookerbosmethode 

probeert om initiatieven aan te jagen. Nu de Gebrookerbosmethode niet alleen in Heerlen-Noord wordt 

toegepast, maar ook in Heerlen-Zuid, is het denkbaar dat er nog meer initiatieven komen die kunnen 

zorgen voor een groei van lokale voedselproductie. Het is belangrijk dat de initiatieven die hier ontstaan 

bekendheid krijgen en op deze manier gestimuleerd worden. Het is echter ook van belang dat de projecten 

of initiatieven die niet zijn aangesloten bij de Gebrookerbosmethode ook gestimuleerd en gepromoot 

worden.  
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Bijlage I – Topiclijsten 
Topiclijst Gemeente Heerlen Wethouder Sociale zaken, Welzijn en Zorg 

Introductie interview 

• Gaat u ermee akkoord dat het interview wordt opgenomen? 

• Sociale Geografie en Planologie, geboren in Heerlen en interesses. 

• Uitleg over het onderzoek en het begrip duurzaam regionaal voedselsysteem 

• Als u wilt stoppen of u heeft vragen tijdens het interview, kunt u deze gewoon stellen. Het 

interview duurt ongeveer een half uur. 

Algemeen 

• U bent wethouder op het gebied van Sociale zaken, Welzijn en Zorg en bent al 16 jaar in dienst 

bij de gemeente Heerlen. Klopt dit? 

• Ik heb in verschillende artikelen die betrekking hebben op stadslandbouw en burgerinitiatieven, 

waaronder het artikel: ‘In Krimpstad Heerlen is ruimte genoeg’ in het Down to Earth magazine, 

uw naam voorbij zien komen. Wat is uw rol met betrekking tot stadslandbouw en 

burgerinitiatieven in Heerlen? 

Klimaatneutraal Heerlen 

• In de structuurvisie van Heerlen 2035 heb ik gelezen dat Heerlen in 2040 een klimaatneutrale 

stad wil zijn. Er staat hier dat een klimaatneutraal Heerlen zelf energie en voedsel produceert. 

• Wat verstaat u onder een klimaatneutrale stad? (energie/voedsel?) 

• Hoe probeert de gemeente Heerlen hier aan mee te werken? 

Voedselinitiatieven en de rol van de gemeente 

• Heerlen is een goed schoolvoorbeeld van een stad die te maken heeft met demografische krimp, 

is de gemeente Heerlen een overheid die demografische krimp tegengaat, accepteert of zelfs 

benut?  (voorbeelden?) 

• In de structuurvisie van Heerlen 2035 heb ik gelezen (p.57)  dat er in de toekomst door de 

demografische krimp regelmatig ruimte vrij zal komen ivm sloop van het overbodige vastgoed. 

Een duurzame herbestemming, zoals het verbouwen van eten, kan alleen tot stand komen in 

samenwerking met de inwoners van de wijk. De gemeente wil geen toetsende rol meer hebben 

maar een faciliterende en adviserende rol. Deze structuurvisie is vastgesteld in 2015. Is deze 

visie nog van toepassing? 

• Kunt u voorbeelden geven van burgerinitiatieven met betrekking op de productie van lokaal en 

duurzaam geproduceerd voedsel waarbij de gemeente een faciliterende en adviserende rol 

heeft? 

• Op welke manier probeert de gemeente Heerlen deze burgerinitiatieven te steunen of te 

stimuleren? Welke middelen? 

• Zijn er ook initiatieven van bedrijven waar de overheid probeert te helpen? (CBS?) 

• Vindt u burgerinitiatieven die gericht zijn op lokaal en duurzaam belangrijk voor de Heerlen? En 

de visie naar een klimaatneutrale stad? 
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Kansen 

• Denkt u dat in een krimpstad zoals Heerlen kansen liggen op het gebied van het tot stand komen 

van een duurzaam regionaal voedselsysteem? 

• Denkt u dat de kansen vooral liggen bij burgerinitiatieven of meer bij bedrijven of de gemeente? 

Belemmeringen 

• Denkt u dat er ook belemmeringen zijn voor een krimpstad zoals Heerlen op het gebied van een 

duurzaam regionaal voedselsysteem? 

Toekomst 

• Aangezien u al een lange tijd bij gemeente Heerlen in dienst bent, zijn er in deze tijd dat u in 

dienst bent al verschuivingen zichtbaar  naar een duurzaam regionaal voedselsysteem en hoe 

ziet de toekomst er uit van Heerlen op dit gebied? 

• Zijn er volgens u nog verbeterpunten voor de gemeente Heerlen op het gebied van het 

stimuleren van een duurzaam regionaal voedselsysteem? 

Afsluiting 

• Heeft u nog op- of aanmerkingen met betrekking tot dit interview? 

• Heeft u interesse om op de hoogte te worden gehouden over het onderzoek?  

• Bedankt voor je medewerking aan mijn onderzoek.  
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Gemeente Heerlen oud-wethouder Ruimte, Wonen en Cultuur 

Introductie interview 

• Gaat u ermee akkoord dat het interview wordt opgenomen? 

• Sociale Geografie en Planologie, geboren in Heerlen en interesses. 

• Uitleg over het onderzoek en het begrip duurzaam regionaal voedselsysteem, dit interview gaat 

vooral over de geschiedenis omtrent Heerlen en initiatieven op het gebied van stadslandbouw. 

• Als u wilt stoppen of u heeft vragen tijdens het interview, kunt u deze gewoon stellen. Het 

interview duurt ongeveer een half uur. 

Algemeen 

• U was in 2006  wethouder stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening. In 2010 werd u 

wethouder ruimte, wonen en cultuur klopt dit?  

Voormalig CBS-kantoor 

• Ik hoorde dat u betrokken was bij de herbestemming van het voormalig CBS-kantoor in Heerlen. 

Wat was uw rol toen der tijd? 

• Kunt u iets vertellen over de loop van dit project? 

Burgerinitiatieven  

• Heeft u zich toen der tijd nog bezig gehouden met andere (burger)initiatieven op het gebied van 

stadslandbouw? 

Gemeente Heerlen 

• In de structuurvisie van Heerlen 2035 heb ik gelezen (p.57)  dat er in de toekomst regelmatig 

ruimte vrij zal komen ivm sloop van het overbodige vastgoed. Een duurzame herbestemming, 

zoals het verbouwen van eten, kan alleen tot stand komen in samenwerking met de inwoners 

van de wijk. De gemeente wil geen toetsende rol meer hebben maar een faciliterende en 

adviserende rol. Deze structuurvisie is vastgesteld in 2015. Wat was de rol van de gemeente in 

uw tijd als wethouder op het gebied van burgerinitiatieven? 

• Op welke manier probeerde de gemeente Heerlen deze burgerinitiatieven te steunen of te 

stimuleren? Welke middelen? 

Kansen 

• Denkt u dat in een krimpstad zoals Heerlen kansen liggen op het gebied van het tot stand komen 

van een duurzaam regionaal voedselsysteem? 

• Denkt u dat de kansen vooral liggen bij burgerinitiatieven of meer bij bedrijven of de gemeente? 

 

Belemmeringen 

• Denkt u dat er ook belemmeringen zijn voor een krimpstad zoals Heerlen op het gebied van een 

duurzaam regionaal voedselsysteem? 

Toekomst 

• U bent vijf jaar in dienst geweest van gemeente Heerlen, waren er in die tijd verschuivingen 

zichtbaar naar een duurzaam regionaal voedselsysteem?  
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• Heeft u een idee hoe de toekomst er uit ziet van Heerlen op dit gebied? 

• Zijn er volgens u nog verbeterpunten voor de gemeente Heerlen op het gebied van het 

stimuleren van een duurzaam regionaal voedselsysteem? 

Afsluiting 

• Heeft u nog op- of aanmerkingen met betrekking tot dit interview? 

• Heeft u interesse om op de hoogte te worden gehouden over het onderzoek?  

• Bedankt voor uw medewerking aan mijn onderzoek.  
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Topiclijst burgers betrokken bij lokale voedselproductie 

Introductie interview 

• Gaat u ermee akkoord dat het interview wordt opgenomen? 

• Sociale Geografie en Planologie, geboren in Heerlen en interesses. 

• Uitleg over het onderzoek en het begrip duurzaam regionaal voedselsysteem 

• Als u wilt stoppen of u heeft vragen tijdens het interview, kunt u deze gewoon stellen. Het 

interview duurt ongeveer een half uur. 

Algemeen 

• Wat is uw rol binnen het burgerinitiatief …..  

• Kunt u iets vertellen over het ontstaan van het burgerinitiatief en het functioneren van het 

initiatief (vorige bestemming van de locatie, wanneer opgericht, door wie, is het initiatief 

gegroeid of niet? Kansen en belemmeringen) 

• Waar is het initiatief vooral op gericht (voedsel/ontmoeten)? 

• Wat wordt hier verbouwd?  

• Wat wordt gedaan met het voedsel dat hier wordt verbouwd? 

Klimaatneutraal Heerlen 

• In de structuurvisie van Heerlen 2035 staat dat Heerlen in 20140 klimaatneutraal wil zijn. Zo 

zeggen ze tegen die tijd zelf voedsel en energie te willen produceren. Denk je dat een 

burgerinitiatief, gericht op lokaal produceren van voedsel, hier een belangrijke rol bij kan 

spelen? 

Rol gemeente Heerlen 

• In de structuurvisie van Heerlen 2035 heb ik gelezen (p.57)  dat er in de toekomst regelmatig 

ruimte vrij zal komen ivm sloop van het overbodige vastgoed. Een duurzame herbestemming, 

zoals het verbouwen van eten, kan alleen tot stand komen in samenwerking met de inwoners 

van de wijk. De gemeente wil geen toetsende rol meer hebben maar een faciliterende en 

adviserende rol. Deze structuurvisie is vastgesteld in 2015. Ziet u deze adviserende en 

faciliterende rol terug bij jullie burgerinitiatief? 

• Op welke manier probeert de gemeente Heerlen het initiatief te steunen of te adviseren en 

faciliteren? 

Kansen 

• Denkt u dat in een krimpstad zoals Heerlen kansen liggen op het gebied van het tot stand komen 

van een duurzaam regionaal voedselsysteem? 

• Denkt u dat de kansen vooral liggen bij burgerinitiatieven, zoals de Dobbeltuin of meer bij 

bedrijven of de gemeente?  
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Belemmeringen 

• Denkt u dat er ook belemmeringen zijn voor een krimpstad zoals Heerlen op het gebied van een 

duurzaam regionaal voedselsysteem? 

Toekomst 

• Wat zou de gemeente Heerlen volgens u moeten doen om burgerinitiatieven op het gebied van 

voedsel (nog beter) te steunen? 

• Hoe ziet u de toekomst van het burgerinitiatief voor zich? 

Afsluiting 

• Heeft u nog op- of aanmerkingen met betrekking tot dit interview? 

• Heeft u interesse om op de hoogte te worden gehouden over het onderzoek?  

• Bedankt voor je medewerking aan mijn onderzoek.  
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Topiclijst expert A bij de methode Gebrookerbos 

Introductie interview 

• Gaat u ermee akkoord dat het interview wordt opgenomen? 

• Sociale Geografie en Planologie, geboren in Heerlen en interesses. 

• Uitleg over het onderzoek en het begrip duurzaam regionaal voedselsysteem 

• Als u wilt stoppen of u heeft vragen tijdens het interview, kunt u deze gewoon stellen. Het 

interview duurt ongeveer een half uur. 

Algemeen 

• Wat is uw rol binnen de methode Gebrookerbos? 

• Kunt u iets vertellen over het ontstaan van Gebrookerbos en het functioneren van de methode 

(wanneer opgericht, door wie, is de methode gegroeid sinds de oprichting of niet? Kansen en 

belemmeringen) 

• Waar is de methode vooral op gericht (voedsel/ontmoeten/toerisme of vooral duurzaamheid)? 

• Kunt u iets vertellen over de initiatieven die onder de noemer Gebrookerbos vallen? 

• Zijn er projecten die uiteindelijk niet van de grond komen? Hoe kan dit? (rol van de overheid?) 

Klimaatneutraal Heerlen 

• In de structuurvisie van Heerlen 2035 staat dat Heerlen in 2040 klimaatneutraal wil zijn. Zo 

zeggen ze tegen die tijd zelf voedsel en energie te willen produceren. Denk je dat een 

burgerinitiatief, gericht op lokaal produceren van voedsel, hier een belangrijke rol kan spelen? 

Rol gemeente Heerlen 

• In de structuurvisie van Heerlen 2035 heb ik gelezen (p.57)  dat er in de toekomst regelmatig 

ruimte vrij zal komen ivm sloop van het overbodige vastgoed. Een duurzame herbestemming, 

zoals het verbouwen van eten, kan alleen tot stand komen in samenwerking met de inwoners 

van de wijk. De gemeente wil geen toetsende rol meer hebben maar een faciliterende en 

adviserende rol. Deze structuurvisie is vastgesteld in 2015. Geldt deze adviserende en 

faciliterende rol ook voor de methode Gebrookerbos? 

• Op welke manier probeert de gemeente Heerlen de methode te steunen of te adviseren en 

faciliteren? 

Kansen 

• Denkt u dat in een krimpstad zoals Heerlen kansen liggen op het gebied van het tot stand komen 

van een duurzaam regionaal voedselsysteem? 

• Denkt u dat de kansen vooral liggen bij burgerinitiatieven of meer bij bedrijven of de gemeente? 

Belemmeringen 

• Denkt u dat er ook belemmeringen zijn voor een krimpstad zoals Heerlen op het gebied van een 

duurzaam regionaal voedselsysteem? 

Toekomst 

• Wat zou de gemeente Heerlen volgens u moeten doen om burgerinitiatieven op het gebied van 

voedsel (nog beter) te steunen? 

• Hoe ziet u de toekomst van het burgerinitiatieven op het gebied van stadslandbouw voor zich? 
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• Tot nu toe is Gebrookerbos alleen in Noord-Heerlen actief. Zijn er ook plannen voor Zuid-

Heerlen of krijgt u hier wel eens aanvragen van? (waarom alleen in Noord-Heerlen? Door de 

mindere welvarendheid?) 

Afsluiting 

• Heeft u nog op- of aanmerkingen met betrekking tot dit interview? 

• Heeft u interesse om op de hoogte te worden gehouden over het onderzoek?  

• Bedankt voor uw medewerking aan mijn onderzoek. 
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Topiclijst Provincie Limburg Beleidsmedewerker Agrofood expert B 

Introductie interview 

• Gaat u ermee akkoord dat het interview wordt opgenomen? 

• Sociale Geografie en Planologie, geboren in Heerlen en interesses. 

• Uitleg over het onderzoek en het begrip duurzaam regionaal voedselsysteem 

• Als u wilt stoppen of u heeft vragen tijdens het interview, kunt u deze gewoon stellen. Het 

interview duurt ongeveer een half uur. 

Algemeen 

• U bent beleidsmedewerker Agrofood bij de Provincie Limburg. Klopt dit?  

• Ik heb in verschillende documenten die betrekking hebben op duurzaam regionale 

voedselsystemen uw naam voorbij zien komen. Wat is uw rol met betrekking tot regionale 

voedselsystemen in Limburg? 

Voedselbeleid en de provincie Limburg 

• Voedsel beleid krijgt steeds meer aandacht. Zijn er in de laatste jaren veranderingen te zien in 

het voedselbeleid van de gemeente Limburg? En welke veranderingen zijn dit dan? 

• Wat is de rol van de gemeente op het gebied van duurzaam regionale voedselsystemen, oftewel 

korte ketens in Limburg? 

• Kunt u voorbeelden geven van initiatieven met betrekking op de productie van lokaal en 

duurzaam geproduceerd voedsel waarbij de provincie een rol heeft gespeeld? 

(Burgerinitiatieven of meer vanuit bedrijven) 

• Op welke manier probeert de Provincie Limburg deze initiatieven te steunen of te stimuleren? 

Welke middelen? 

• Denkt u dat deze initiatieven vanuit burgers en bedrijven een grote rol kunnen spelen in de 

transitie naar een duurzaam regionaal voedselsysteem? Of is deze rol meer weg gelegd voor 

Provincie en gemeenten? 

Gemeente Heerlen 

Kansen 

• Bent u op de hoogte van de verschillende burgerinitiatieven die de gemeente Heerlen kent op 

het gebied van duurzame lokale voedselproductie? 

• Denkt u dat in een krimpstad zoals Heerlen kansen liggen op het gebied van het tot stand komen 

van een duurzaam regionaal voedselsysteem? Wat is de rol van krimp? 

• Denkt u dat deze kansen vooral liggen bij dergelijke burgerinitiatieven of meer bij bedrijven of 

de gemeente? 

• Wat zou de beste rol zijn voor de gemeente Heerlen om een duurzaam regionaal voedselsysteem 

te stimuleren? (nu adviserend en faciliterend, beter een meer actie rol?) 

• Is er een andere stad in Limburg die als voorbeeld kan dienen voor Heerlen? (welke stad? Welk 

proces heeft die stad doorlopen? Is daar ook sprake van krimp? 
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Belemmeringen 

• Denkt u dat er ook belemmeringen zijn voor een krimpstad zoals Heerlen op het gebied van 

een duurzaam regionaal voedselsysteem? 

Toekomst 

• Zijn er al vorderingen te zien de laatste jaren in provincie Limburg naar een duurzaam regionaal 

voedselsysteem en hoe ziet de toekomst er uit van  Limburg op dit gebied?  

• En de toekomst van Heerlen? 

• Zijn er volgens u nog verbeterpunten voor de provincie Limburg op het gebied van het 

stimuleren van een duurzaam regionaal voedselsysteem? 

• Zijn er volgens u nog verbeterpunten voor de gemeente Heerlen op het gebied van het 

stimuleren van een duurzaam regionaal voedselsysteem? 

 

Afsluiting 

• Heeft u nog op- of aanmerkingen met betrekking tot dit interview? 

• Heeft u interesse om op de hoogte te worden gehouden over het onderzoek?  

• Bedankt voor je medewerking aan mijn onderzoek.  
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Bijlage II - Codeboom 
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Bijlage III – Lijst respondenten 

  

 
 

Functie Anonieme vermelding Datum van interviewen/persoonlijke 
communicatie 

   

Huidig wethouder Sociale 
zaken, Welzijn en zorg 

Gemeentelid A 15 november 

Oud-wethouder Ruimte Wonen 
en Cultuur 

Gemeentelid B 13 november 

Beleidsmedewerker Energie en 
Duurzaamheid 

Gemeentelid C 10 december 

Burgers betrokken bij MSP-
Stadslandbouw 

Respondent A 20 november 

Burger betrokken bij 
Farm2Future en Buurderij 
Heerlen 

Respondent B 13 november 

Burger betrokken bij 
Stadsboerderij Heerlen 

Respondent C 20 november 

Burger betrokken bij De 
Dobbeltuin 

Respondent D 12 november 

Burger betrokken bij Hoeve 
Corisberg 

Respondent E 6 december 

Expert bij Gebrookerbos Expert A 14 november 

Expert Agrofood, provincie 
Limburg 

Expert B 15 november 


