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Commentaar

De boer op

S

tadslandbouw leeft in Maastricht. Opgetogen riep wethouder Gerdo van Grootheest dat gisteren na afloop
van de tweedaagse Groenconferentie in Centre Céramique. Hij was rijkelijk gevoed met allerlei plannen en
projecten om met stadslandbouw in Maastricht aan de
slag te gaan. Het enthousiasme was inderdaad groot, alom kwam
de gewenste kruisbestuiving van plannenmakers op gang. Maar
om nu te stellen dat Maastricht warm loopt voor stadslandbouw
is te veel van het goede.
Naast tal van spontane en originele ideeënspuiers waren
er overwegend ambtenaren, studenten en ‘duurzaamheidsprofessionals’ aanwezig. Te weinig Maastrichtse burgers van wie het
toch allemaal moet komen om van de lokale stadslandbouw
meer dan een kansrijk kasplantje te maken.
Wil Maastricht stadslandbouw geen zielig stekje blijven,
dan moet de gemeente meer elan en ambitie tonen. ‘Faciliteren’ ,
‘een digitaal platform creëren’ en ‘initiatieven met elkaar verknopen’, het klinkt fraai. Zoals ook: ,,het initiatief moet van onderop
moet komen”. Maar dat is allemaal wat mager en timide. Zeker
als de stad er prat op gaat niet alleen de oudste stad van Nederland te zijn, maar ook de stad met de langste ervaring me stadslandbouw: 4000 jaar. Dat schept verplichtingen.
Voorbeelden uit andere steden, die al verder zijn met
stadslandbouw dan Maastricht, tonen aan dat een gemeentelijke
overheid meer dan een volger van interessante initiatieven moet
zijn. De gemeente dient een actieve, voortrekkende rol te spelen.
Vrijwilligers en ondernemers hebben de handen vol aan het bewerken van hun moestuin en landerijen. De gemeente moet de
boer op: naar de burgers om die te overtuigen om ook de handen uit de mouwen te steken en zo Maastricht ‘groener’ te maken. Geen handschepje maar een flinke spade moet de grond in.
De kritiek dat het weren van stadslandbouw van het centraal gelegen Sphinxpterrein een gemiste kans vormt, is begrijpelijk en terecht. Met stadslandbouw en een marktplaats voor de
producten ervan in het hart van de stad had Maastricht kunnen
aantonen dat het haar ernst is met haar idealen.

