Maastricht was in het verleden een vestingstad met tientallen stadsboerderijen, moestuinen en
bongerds binnen de stadsmuren. Zelfs in tijden van beleg kon het zo lange tijd zelfvoorzienend
blijven. In de vorige eeuw zijn deze levendige, groene open plekken binnen de stad geleidelijk aan
veranderd in parkeer- , bouwterreinen en kijkgroen. En werd agrarische grond buiten de stad zo
duur, dat ook daar de boer tenslotte moest verdwijnen.
De recente belangstelling voor de streekgebonden gastronomie biedt nieuwe kansen voor de boer
om terug te keren naar de stad. En de aanleg van moes- en recreatietuinen door buurtbewoners,
vormt een uitdaging voor de stedenbouw om door particulier initiatief meer levendigheid in de
woonwijken te brengen. Over deze onderwerpen en meer, zal gedurende twee dagen worden
gediscussieerd met regionale groene ondernemers en lokaal startende bedrijfjes.

De Groenconferentie - en met name het debat op de woensdagavond - gaat over voedselproductie
als instrument voor verstedelijkingsvraagstukken van vandaag; over de toepassing van lokale,
kleinschalige, maar ook effectieve en haalbare oplossingen.
Meer dan 50 procent van de wereldbevolking woont momenteel in stedelijke agglomeraties (en in
2050 zal dat zelfs 75 procent zijn). En we kampen met ernstige problemen voor wat betreft het
aantal transportkilometers, de ecologische voetafdruk en de CO2-uitstoot van onze (wereld)
voedselindustrie. Maar velen van ons hebben dit verhaal al vaak gehoord en vinden de mondiale
opgaven te abstract, te ver weg en te moeilijk om op te lossen op een praktische, haalbare wijze.

Vandaar dat de stedelijke samenleving op zoek gaat naar nieuwe haalbare en betaalbare
oplossingen in de directe leefomgeving. Hoe kunnen we het voedsel productieproces zo inrichten en
opnieuw vormgeven, dat onze lokale voedselvoorziening verbetert, waar het onze woonwijken,
buurtgemeenschappen en lokale politiek betreft?
Het is tijd om onze blik te verleggen en die te richten op wat realistisch is en vandaag, morgen of
uiterlijk volgend jaar uitvoerbaar. Kortom, om met elkaar nieuwe duurzame oplossingen te gaan
verkennen.
De huidige trend van stadslandbouw, vergroening en burgerparticipatie onderzoekt de impact van
lokale initiatieven op braakliggende terreinen in de directe woonomgeving. Projecten die op een
overzichtelijke, transparante economische grondslag en binnen de vertrouwde sociale context tot
stand komen. Het gaat over wat burgers nu zelf kunnen doen, op weg naar een vitale lokale
economie en een meer duurzame samenleving.
Op donderdag 25 april vindt de nationale dag van de stadslandbouw plaats in Rotterdam, zie:
http://www.dagvandestadslandbouw.nl/ De resultaten van de Maastrichtse Groenconferentie zullen
hier worden gepresenteerd en ingebracht.

Afbeelding van de maquette Vestingstad Maastricht, die tijdens de Groenconferentie in het Centre
Céramique zal worden tentoongesteld. Hier de situatie nabij de Tongerse Poort met diverse
boomgaarden, nuts- en moestuinen binnen de muren.

