Van Amsterdamse bodem
Lokale boer zoekt afzetmarkt, beginnende tuinier
zoekt hulp, bioloog biedt
een goed idee, buren zoeken
buren om groenten mee te
kweken, composteermachine
zoekt GFT-afval. Van Amsterdamse Bodem is een handig
digitaal platform voor alles
wat met voedsel te maken
heeft in groot-Amsterdam.
Overzichtelijk ingedeeld per
wijk en in categorieën: boer,
verwerking, de markt, eten
en recycle.
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n deze tijd van deeleconomie en doe-hetzelfcultuur vliegen de initiatieven voor
buurttuinen je om de oren. Postzegeltuintjes en straatbakken met groenten en kruiden
zie je nu overal. Ook zijn er volop initiatieven
om ons te leren oogsten in onze stadse omgeving. We kunnen een goedkope maaltijd eten
van onverkoopbare groenten en fruit van winkels en ons eigen afval op allerlei manieren recyclen en upcyclen.
Op www.vanamsterdamsebodem.nl word je
wegwijs gemaakt in het woud aan mogelijkheden.

Samenwerken voor voedsel

Mara van der Kleij werkt bij de gemeente Amsterdam in het team Duurzaamheid. In die
hoedanigheid is zij betrokken bij de totstandkoming van dit online platform over voedsel.
‘Vanuit de stad hoorden we regelmatig geluiden dat het voedsellandschap erg versnipperd

is. Er bestond behoefte aan een plek waar de
vele initiatieven zichtbaar zijn. En waar initiatiefnemers met elkaar in contact kunnen komen en kennis uitwisselen.’
Samen met een aantal partners is daarom
vanamsterdamsebodem.nl ontwikkeld. De
gemeente maakte dit mogelijk en zorgt het
eerste jaar voor beheer en voortbestaan, bijvoorbeeld door een redacteur te betalen die de
site bijhoudt. Na dit jaar moet het platform op
eigen benen staan.
Naast de website biedt de gemeente intussen
ook een subsidie voor duurzame voedselinitiatieven. Ook daar geeft de site informatie over.

Wie staan erop

De initiatieven op de site lopen erg uiteen.
Waarom staat de Dappermarkt er bijvoorbeeld bij, de handelaren daar verkopen toch
nauwelijks lokaal geproduceerd eten? Mara:
‘Alle initiatieven die iets met duurzaam voedsel en Amsterdam te maken hebben, kunnen
op de site. Markten zijn voor duurzaamheid
belangrijk. Het voedsel is niet voorverpakt en
heel zichtbaar.’
Verder staat onder het kopje ‘Oost’ natuurlijk een aantal tuinen: de proeftuin op IJburg,
Oost-Indisch Groen. Nieuw is Anna’s Tuin &
Ruigte aan de rand van het Science Park. Hier
nam ik een kijkje tijdens de opening op 20 mei.
En verder zocht ik uit hoe je aanrechtagrariër
wordt.

Ruige tuin

Anna’s Tuin & Ruigte is groot en bij de eerste
aanblik vooral ruig. Heel groen, met veel planten waarvan ik, als leek, niet meteen weet of
het kruid of onkruid is. Tussendoor stukjes
kale aarde, opschietende bonenplanten, proefjes met compost. Het oogt en voelt als een prettige, onaangeharkte plek. Tijdens een wandeling op de openingsmiddag laat ‘onkruidenier’
Ronald Boer bloemen proeven van zwarte
mosterd en blaadjes van hondsdraf, ‘het meest
ondergewaardeerde kruid van Nederland’,
aldus Ronald. Hij graaft ook een klitwortel
uit: bij ons onkruid, in Japan een delicatesse.

Het groeit er allemaal in overvloed.
De tuin is een initiatief van een aantal jonge
ecologen en heeft meerdere doelen. Voor studenten is het een proeftuin, voor kinderen een
ontdekplek en voor buurtbewoners mogelijk
een plek om samen groenten te kweken en
meer te leren over biodiversiteit en permacultuur. Buurtbewoners zijn dan ook van harte
uitgenodigd om te komen meedoen.

Begin op je aanrecht

‘Aanrechtagrariër’ is een term van RotterZwam, pionier in het kweken van oesterzwammen op koffiedik. Het idee is op kleine schaal
iets nuttigs te doen met de enorme hoeveelheid
vruchtbaar koffieafval en tegelijk een lekkere
vleesvervanger te kweken. Bioloog en tuinarchitect Rudy Klaassen werkt op veel fronten
aan het vergroenen van leefomgevingen. Je
afvalafgifte verkleinen en voedsel kweken in
eigen huis passen helemaal in zijn straatje, dus
promoot hij het idee en verkoopt de benodigde
startkit voor oesterzwammen.
Deze heerlijke zwammen groeien uitstekend
op koffiedik. Je begint met een mayonaise-emmertje en een starter, van waaruit je eindeloos
opnieuw zwammen oogst. Het koffiedik kun je
uiteindelijk als mest gebruiken voor je tuin of
balkon.
Andere ideeën om in en rond je huis bij te dragen aan vermindering van afval en verbetering van je leefomgeving, heeft Rudy ook. Zo
kun je zelf gemakkelijk een klein wormenhotel
maken, waarmee je GFT-afval composteert en
alle chemische Pokon overbodig maakt. Naast
composteren kun je sommig GFT-afval ook fermenteren. Dit heet bokashi, Japans voor goed
gefermenteerd organisch materiaal. Hiermee
verbeter je de bodem van bijvoorbeeld de
kruidenplanten op je aanrecht.
Kijk op vanamsterdamsebodem.nl voor nog
meer inspirerende ideeën, in heel groot-Amsterdam!
www.vanamsterdamsebodem.nl
www.annastuinenruigte.nl
www.rudyklaassen.nl
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