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Groningen grows its own f o o d 2050!
Een multischalige scenario-studie [provincie/stad/wijk/straat] naar de re-organisatie en verduurzaming van het water- en voedselsysteem van steden en de impact daarvan op de leefomgeving van stad & platteland.
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leeswijzer
Dit onderzoeks- & ontwerpverslag bestaat uit het verslag + bijlagen.
Het verslag geeft zo beknopt en begrijpelijk mogelijk in woord en
beeld mijn proces weer van een scenariostudie naar het verduurzamen
van stad en platteland geredeneerd vanuit het minimaliseren van onze
voedselvoetafdruk.
Ik heb hiervoor een eigen invulling aan de afstudeerfasen van de
opleiding gegeven waardoor mijn project hier en daar afwijkt van
deze fasen. Ik heb het verslag geordend volgens mijn invulling van het
afstuderen.
De bijlagen bevatten alle gegeven presentaties tijdens de afstudeerfase
chronologisch geordend volgens de fasen van de opleiding.
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Ik ben een nuchtere jongen, geboren
[1986] & opgegroeid in Wildervank
[Groningen] die zijn energie haalt uit door
in teamverband aan opgaven te werken.
Ik omschrijf mijzelf als een combinatie
tussen idealist & realist. Dit afstudeerproject
heeft persoonlijk meer met mij gedaan
dan ik had verwacht. Met het verdiepen in
ons voedselsysteem kom je veel ellende
en schandalen tegen, waarvan je denkt
waarom doen wij dit in vredesnaam zo?
Door deze ellende was ik des te meer
gebrand om een mogelijke toekomst te
schetsen die deze ellende minimaliseert.

Veel dank aan mijn begeleiding. Ik heb ontzettend veel van jullie
geleerd in deze afstudeerfase. Het project was niet zo ver gekomen
zonder jullie! Bedankt dat jullie zoveel geduld met mij hebben gehad!
Eigenlijk iedereen bedankt voor jullie geduld met mijn
temperatent, chagrijnigheid, lompheid en onmogelijkheden
die ik van nature al wel heb, maar extreem zijn geworden
tijdens deze studie. Vooral mijn vriendin Marjet Becherer die
ik in november 2017 heb leren kennen en mij gelijk op mijn
allerbest heeft moeten meemaken, mijn ouders Emma en
Huda Karabey en de rest van mijn familie die altijd voor mijn

klaar staan wanneer nodig, vrienden, voetbalteamleden en
trainers, medestudenten, collega’s en ex-collega’s. Bedankt
voor jullie begrip en geduld! Daarbij wil ik mede-studenten
Marcel van der Schuur, Mark Venema, Chris Pekel, Douwe
Drijfhout en Simone Poel extra bedanken voor de vele
gesprekken, tips, opmerkingen en sparringssessies t.a.v. dit
project.
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Met als case study de binnenstad van Groningen:

the vertical street farm
@ Gedempte Zuiderdiep Groningen:

Dit verslag is een zeer beknopte weergave van het totale proces met als doel om het proces inzichtelijk te
maken. Het is onmogelijk om een onderzoeks- en ontwerpproces tot in detail inzichtelijk te maken, vandaar dat
het een beknopte weergave betreft met bijlagen die alle presentaties bevat. [deze zijn tevens ook een selectie van het gedane
werk. Er speelt zich heel veel af voor een uiteindelijke presentatie en er moet heel veel geschrapt worden vanwege de beschikbare tijd van een half uur voor een presentatie.
Echter doet een half uur per presentatie doet geen recht aan het gedane werk tijdens een dergelijke complexe opgave.]
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doel project
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doel project
Dit afstudeerproject moet gezien worden als een ontwerpend
onderzoek/ruimtelijke studie naar een mogelijke toekomst van stad en
het platteland met als testgebied stad en provincie Groningen.
Het doel van dit project is een andere invalshoek delen t.a.v. de
verduurzaming van stad en platteland met de nadruk op de globale
impact van ons voedselsysteem en deze tot een minimum te beperken.
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samenvatting: WHY?
Wat kan de [ruimtelijke] impact van de verduurzaming van het
voedselsysteem van de stad Groningen zijn?
De combinatie van
• een groeiende wereldbevolking naar 10 miljard mensen in 2050 die
leidt tot een landbouw-grond tekort ter grootte van het land Brazilië;
• onze huidige grondstofvoorradenverslindende,
ecologievernietigende, bodemvervuilende, bodemuitputtende en
grondwatervervuilende manier van intensieve landbouw die zorgt
dat wij onze eigen leefomgeving en die van dieren vernietigen en
uiteindelijk onszelf als mensheid;
• de verbroken relatie tussen mens en het voedselsysteem vanwege
het bijna compleet verdwijnen van het systeem naar buiten de stad of
het buitenland;
• en de impact van onze consumptie elders op mens, klimaat en natuur;
Zorgde ervoor dat ik mijzelf de vraag stelde:
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Wat als
een complete voedselketen
in de binnenstad wordt geïntegreerd?

buitenland

18

Nederland

?!

provincie/ommeland

stadsrand + bedrijventerrein

stadswijk

?!

binnenstad

stadswijk

stadsrand + bedrijventerrein

samenvatting: WHY?
Wat als een complete voedselketen op een prominente plek in de
binnenstad zichtbaar en circulair wordt geïntegreerd met behulp van
verticale landbouw zodat de binnenstad [15.000 inwoners in 2050]
zelfvoorzienend kan zijn en de voedselcultuur wordt verduurzaamd?
Dit leidt tot een fundamentele verandering van onze invulling van
ruimte op het platteland en in de stad en een verandering van
stedenbouw, landschap, infrastructuur en architectuur en heeft een
disruptieve [sociaal maatschappelijke, economische, voedselculturele
en ruimtelijke] impact die grensoverschreidend is.
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zichtbaar & circulair
de voedselvoetafdruk
minimaliseren m.b.v.
verticale landbouw

voedselvoetafdruk binnenstad 2018
25.000 hectare
= 11.000 inwoners
1 persoon = 2.1 hectare p.p.p.j.
bron: bosatlas

voedselvoetafdruk is geprojecteerd in de provincie waar dit in
werkelijkheid over de gehele wereld is verspreid

20

samenvatting: HOW?
Door middel van het lokaal, zichtbaar en circulair minimaliseren van
de voedselvoetafdruk van de binnenstad van Groningen van 25.000
hectare [12.500 voetbalvelden] akkerland naar een volume van 1000 meter
lang, 20 meter breed en 15 meter diep [= het Gedempte Zuiderdiep] dankzij
verticale landbouw [gestapeld voedsel produceren in een geconditioneerde ruimte
en tegelijkertijd kringlopen te sluiten
krijgt de stad de mogelijkheid om zelfvoorzienend en circulair te zijn
in zijn voedselvoorziening en kan tegelijkertijd vrijgespeeld akkerland:
in natuur te herstellen, gebruiken voor ecologische zonnevelden.
materiaalgewassen telen en gebruiken voor recreatie.

onder kunstlicht op water zonder bodem]
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bron: bosatlas

voedselvoetafdruk is geprojecteerd in de provincie waar dit in
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samenvatting: WHAT?
Een multischalige [provincie, stad, wijk, straat] ruimtelijke
scenario-studie naar de re-organisatie en verduurzaming van het
water- en voedselsysteem van Groningen. Met als case-study de
binnenstad van Groningen met de op stromenanalyse beredeneerde
locatie: het Gedempte Zuiderdiep.
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samenvatting: WHAT?
The vertical street farm & urban food chain Gedempte Zuiderdiep is de
inpassing van een complete voedselketen [van productie-verwerkingconsumptie tot afvalverwerking] in de bodem van de stad ten plaatse
van de huidige busbaan in het straatprofiel van het Gedempte
Zuiderdiep.
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bakkerscafe

broodketen
datacenter
vertical farm [tarwe]
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samenvatting: WHAT?
Doorkijken naar de voedselketens , aangeschakelde series van
pleinen op verschillende hoogteniveaus, een semi-ondergrondse
foodexperience route, een open source flow academy in
combinatie met behoud van de huidige gebouwen, zichtlijnen
en stedenbouwkundige structuur van de stad zorgen naast
een aantrekkelijke nieuwe groene publieke verblijfsruimte voor
bewustwording ten aanzien van ons voedselsysteem waardoor onze
voedselcultuur wordt verduurzaamd.
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fasen opleiding vs. mijn invullng
Vanwege de ongewone thematiek voor een architectuuropleiding heb
ik een eigen invulling aan de afstudeerfase gegeven waarin de nadruk
ligt op [ontwerpend] onderzoek en niet op het ontwerp.
Een ruimtelijk scenario maken van een wereldproblematiek vergt veel
onderzoek naar kennis ver buiten het vakgebied + verdieping in een
[voedsel]systeem. Dit is ongewoon voor een architectenopleiding. Het
doel van het onderzoek is het leren begrijpen waarom het huidige
systeem is zoals het is en te achterhalen wat veranderd zou moeten
worden om van linear systeem een circulair systeem te maken. Wat
is de huidige problematiek, waarom is het systeem zoals het is en
hoe geven wij nu invulling aan het systeem? Het is alles behalve een
klassieke architectuuropgave. Het is een samenkomst van landschap,
stedenbouw, civiele techniek/infrastructuur en architectuur.
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| KETENKAART KOOPMANS MEEL B.V.
* per 1 ton tarwe
Aandeel in tarwe-inname in maalderij: 14 % uit Nederland (NL) + 53% uit Duisland (D) + 33% uit Frankrijk (FR)
Koopmans Meel B.V. levert tarwebloem voornamelijk aan relatief kleine industriële bakkerijen en aan grootambachtelijke bakkers . Ze
bedienen dus vooral het midden segment . In de berekeningen is uitgegaan dat 69% van de tarwebloem van Koopmans Meel B.V. naar
industriële bakkers gaat; 26% naar grootambachtelijke bakkers en slechts 5% naar kleine bakkers.

1

2

TRANSPORT 1: TARWE

PRODUCTIE
Vanwege de hoeveelheid gluten die
NL broodmeel moet bevatten, zijn
er slechts bepaalde tarwerassen
geschikt. NL tarwe is vooral gericht
op zo hoog mogelijke opbrengst
per hectare. (10‐12 ton/ha/jr op
kleigrond), waarvoor relatief veel
kunstmest nodig is. Tarweproductie
in Frankrijk en Duitsland ligt
gemiddeld rond de 7 á 8 ton
tarwe/ha/jr , maar bevat wel meer
hoogwaardige eiwitten (gluten).

graan wordt met combine
van land gehaald, waarbij de
tarwekorrels in een meerijdende
tractor wordt geblazen. -->
opslagsilo op de boerderij
of indien graancollecteur
dichtbij genoeg is naar silo
graancollecteur.
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4

TRANSPORT 2: TARWE

GRAANCOLLECTEUR
Zowel de boeren als de
graancollecteurs slaan
tarwe tijdelijk op, waardoor
mogelijkheid bestaat om op
meest gunstige moment het te
verkopen. De opslag van tarwe
vereist ventilatie (het is levend
materiaal) waarvoor elektriciteit
en aardgas of stookolie (warmte)
nodig is.

7

5

8

TRANSPORT 2: BLOEM

MAALDERIJ

NL =
D=
FR =

5a: ontvangst & eerste reiniging

NL = vrachtwagen/binnenvaart
D = binnenvaart
FR = coaster + binnenvaart

5c: speciale reiniging en bevochting

5b: opslag & melangeren

5d: malen & zeven

5e: opslag in bloemsilo’s en mengen
van tarwebloem
5f: overige energieverbruik
meelfabriek

gem. =
1.786 g MJ/ton tarwe
2.194 g MJ/ton bloem

Energiegebruik
25 MJ/ton tarwe
31 MJ/ton bloem

Energiegebruik
63 MJ/ton tarwe
77 MJ/ton bloem

CO2 emissie
2.115 g CO2 eq./ton tarwe
2.598 g CO2 eq./ton bloem

CO2 emissie
6.100 g CO2 eq./ton tarwe
7.500 g CO2 eq./ton bloem

Energiegebruik
NL = 86 MJ/ton tarwe
D=
288 MJ/ton tarwe
FR = 413 MJ/ton tarwe
gem. =
301 g MJ/ton tarwe
370 g MJ/ton bloem

CO2 emissie
NL = 200 g CO2 eq./ton tarwe
D=
235 g CO2 eq./ton tarwe
FR = 250 g CO2 eq./ton tarwe

CO2 emissie
NL = 7.292 g CO2 eq./ton tarwe
D = 24.438 g CO2 eq./ton tarwe
FR = 35.012 g CO2 eq./ton tarwe

gem. =
235.000 g CO2 eq./ton tarwe
289.000 g CO2 eq./ton bloem

gem. =
25.544 g CO2 eq./ton tarwe
31.382 g CO2 eq./ton bloem

bron(nen): ketenkaart Koopmans meel B.V.
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fasen opleiding vs. mijn invullng

6

TRANSPORT 4: BROOD

BAKKERIJ

Het grootste deel van de bloem
van Koopmans Meel B.V. (92%)
wordt bij de bakkerijen afgeleverd
in bulk; slechts 8% gaat in zakken.
Het transport van tarwebloem
in bulk wordt verzorgd met
eigen vrachtwagens (Figuur
33). De vrachtwagens voor
bulktransport hebben verschillende
compartimenten; daarmee kan in 1
rit bloem voor verschillende klanten
worden meegenomen.

Energiegebruik
92 MJ/ton bloem

CO2 emissie
139.000 g CO2 eq./ton bloem

CO2 emissie
7.792 g CO2 eq./ton bloem

De meeste Nederlanders halen
2 x per week vers brood bij de
bakker of bij de supermarkt. Soms
lopend of met de fiets, maar vaak
ook met de auto; vooral als dit
gecombineerd wordt met andere
boodschappen.

‘NAAR AFVALVERWERKING’

Energiegebruik
industr. = 4.258 MJ/ton bloem
gr. amb. = 7.420 MJ/ton bloem
kl. amb. = 10.200 MJ/ton bloem

Energiegebruik
industr. = 531 MJ/ton bloem
gr. amb. = 361 MJ/ton bloem
kl. amb. = 0 MJ/ton bloem

Energiegebruik
super. = 3.130 MJ/ton bloem
MKB = 5.896 MJ/ton bloem

Energiegebruik
industr. = 531 MJ/ton bloem
gr. amb. = 361 MJ/ton bloem

Energiegebruik
2.497 MJ/ton bloem (incl. 10%
‘verspilling’)

CO2 emissie
industr. =
316.000 g CO2 eq./ton bloem
gr. amb. =
591.000 g CO2 eq./ton bloem
kl. amb =
801.000 g CO2 eq./ton bloem

CO2 emissie
industr. =
45.044 g CO2 eq./ton bloem
gr. amb. =
30.667 g CO2 eq./ton bloem
kl. amb =
0 g CO2 eq./ton bloem

CO2 emissie
supermarkt =
324.000 g CO2 eq./ton bloem
MKB =
577.000 g CO2 eq./ton bloem

CO2 emissie
146.045 g CO2 eq./ton bloem

CO2 emissie
307.000 g CO2 eq./ton bloem

Consumenten kopen hun brood bij
voorkeur vers. Een beperkt deel van
het brood (naar schatting 5%) wordt
via supermarkten als voorgebakken
broodjes verkocht. Die moeten
thuis in de eigen oven worden
afgebakken. De Nederlandse
consument bewaart het verse brood
in een broodtrommel en daarnaast
meestal enkele broden in de
vriezer. Het ingevroren brood wordt
ontdooit in de magnetron of in de
oven van het gasfornuis of in een
elektrische oven. Een deel van het
brood gaat in een broodrooster of
tostiapparaat.

ONDERZOEK: SCENARIO’S

Over het algemeen kan men zeggen
dat vers brood, mits goed verpakt,
3 dagen houdbaar is. Vele gezinnen
halen tegenwoordig 1 maal per
week brood bij de bakker om het
vervolgens in de diepvriezer te
bewaren.

Hoe ziet een duurzame lokale circulaire
voedseleconomie eruit voor stad en ommeland
op het gebied van graan/brood?
‘ONDERZOEK’ | BROOD | PRODUCTIEPROCES/KETEN

TRANSPORT6

CONSUMENT

‘BOODSCHAPPEN DOEN’

In de broodwinkel wordt energie
verbruikt voor ruimteverwarming,
verlichting, elektrische apparaten
zoals een broodsnijmachine en
een magnetron / elektrische
oven voor het opwarmen van
broodjes. Tevens verbruiken
koelelementen in de winkel
elektriciteit.

ONDERZOEK

Energiegebruik
1.186 MJ/ton bloem

TRANSPORT 5: BROOD

VERKOOPPUNT

Voor zover de
grootambachtelijke bakkerijen
geen eigen winkel aan huis
hebben, wordt het brood en
de overige bakkerijproducten
naar verkooppunten gebracht
d.m.v. een bestelbusje of kleine
vrachtwagen. Er wordt dagelijks
vers brood bezorgd.
De industriële bakkerijen
brengen hun brood (en
overige bakkerijproducten)
met vrachtwagens naar een
supermarkt of groothandel.
Vandaar uit wordt de detailhandel
beleverd.

Mineralen/Grondstoffen
wintertarwe hec/jaar =
200 kg stikstof
80 kg fosfaat
100 kg kalium

Energiegebruik
NL = 14,0 MJ/ton tarwe
D=
16,5 MJ/ton tarwe
FR = 17,5 MJ/ton tarwe

9

Energiegebruik
?? MJ/ton bloem
CO2 emissie
?? g CO2 eq./ton bloem

‘onderzoek’
& scenario’s
‘onderzoek’
& scenario’s
horizontale
landbouw
verticale
landbouw
horizontale
landbouw
verticale
landbouw
‘ONDERZOEK’ | BROOD | PRODUCTIEPROCES/KETEN

bron(nen): ketenkaart Koopmans meel B.V.

Welke scenario’s zijn hiervoor denkbaar?
Welke mogelijke impact [ruimtelijk, metabolistisch, sociaal maatschappelijk]
kan een verduurzaming van onze voedselvoorziening hebben op stad &
ommeland en wat kan dit betekenen voor een prominente plek in de stad
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geproduceerd?

•

Wie transporteren het?

Waarom wordt het zo

•

Van waar naar waar wordt het

•

geproduceerd?

•

transport 3

opslag

Wat wordt er

•

Wat wordt er opgeslagen? 1

getransporteerd?

•

Hoe wordt het opgeslagen?

Hoe wordt er

•

Door wie wordt het

•

31

getransporteerd?

Mineralen en nutrienten

4 2 wordt er
Wat

53

64

75

86

97

108

Wie transporteren het?

•

Waar wordt het opgeslagen?

•

Wie transporteren het?

•

Van waar naar waar wordt het

•

Waarom wordt het zo

•

Van waar naar waar wordt het

•

•

1210

verwerkt?

Waarom wordt het zo
•

getransporteerd?

•

Waarom wordt het zo

Waarom wordt het zo
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Waar wordt het
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•

getransporteerd?
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AANZET-’SCENARIO’S’

1

Waarom wordt het zo

10

in de stad

BROODKETEN GRONINGEN 2035?

1,4 hectare tarwe1,4
= hectare tarwe =
70 m strekkende 70
meter
m strekkende meter
6 m hoog/diep 6 m hoog/diep
2

TRANSPORT 1: TARWE

3

GRAANCOLLECTEUR

4

5

TRANSPORT 2: TARWE

MAALDERIJ

6

7

8

9

TRANSPORT 3: BLOEM

BAKKERIJ

TRANSPORT 4: BROOD

VERKOOPPUNT +
DISTRIBUTIECENTRUM

10

TRANSPORT 4:

11

CONSUMENT

B(R)OODSCHAPPEN

| GRONINGEN 2035: |A| STAD & OMMELAND
Nederland

provincie/ommeland

Koopmans Meel B.V. levert tarwebloem voornamelijk aan relatief kleine industriële bakkerijen en aan
grootambachtelijke bakkers . Ze bedienen dus vooral het midden segment . In de berekeningen is uitgegaan dat
69% van de tarwebloem van Koopmans Meel B.V. naar industriële bakkers gaat; 26% naar grootambachtelijke
bakkers en slechts 5% naar kleine bakkers.

360 hec =
360 hec =
0 hec tarwe
0 hec tarwe
10 hec pv
10 hec pv
350 hectare ecologie
350 hectare ecologie

stadsrand + bedrijventerrein

stadswijk

binnenstad

stadswijk

stadsrand + bedrijventerrein

stadsrand + bedrijventerrein

stadswijk

binnenstad

stadswijk

stadsrand + bedrijventerrein

stadsrand + bedrijventerrein

stadswijk

binnenstad

stadswijk

stadsrand + bedrijventerrein

getransporteerd?

* per 1 ton tarwe
Aandeel in tarwe-inname in maalderij: 14 % uit Nederland (NL) + 53% uit Duisland (D) + 33% uit Frankrijk (FR)

108

in de stad

gedistribueerd?

Waarom wordt het zo
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buitenland

bewerkt/verwerkt?
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360 hec
360 hec
waarvan 60 hec tarwe
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geproduceerd?
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T

Pro

br

•

Hoe wordt het bewerkt/
verwerkt?

getransporteerd?
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verwerkt?

•

Hoe wordt er

p or t 1
daenl s
an r

g
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transport 2

verwerking/bewerking

•

Wat wordt er
getransporteerd?

•
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Fysiek geclusterd in/aan stadsrand

1

2

PRODUCTIE

TRANSPORT 1: TARWE

3

GRAANCOLLECTEUR

4

5

6

7

8

9

TRANSPORT 2: TARWE

MAALDERIJ

TRANSPORT 3: BLOEM

BAKKERIJ

TRANSPORT 4: BROOD

VERKOOPPUNT +

TRANSPORT 5:

DISTRIBUTIECENTRUM

THUISBEZORGING

10

11

CONSUMENT

BRON: KETENKAART KOOPMANS MEEL B.V.

3

1

2

PRODUCTIE

TRANSPORT 1: TARWE

GRAANCOLLECTEUR

Vanwege de hoeveelheid gluten die NL
graan wordt met combine van land gehaald,
broodmeel moet bevatten, zijn er slechts
waarbij de tarwekorrels in een meerijdende
bepaalde tarwerassen geschikt. NL tarwe is
tractor wordt geblazen. --> opslagsilo op de
vooral gericht op zo hoog mogelijke opbrengst boerderij of indien graancollecteur dichtbij
per hectare. (10 a 12 ton/ha/jr op kleigrond),
genoeg is naar silo graancollecteur.
waarvoor relatief veel kunstmest nodig is.
Tarweproductie in Frankrijk en Duitsland ligt
gemiddeld rond de 7 á 8 ton tarwe/ha/jr ,
maar bevat wel meer hoogwaardige eiwitten
(gluten).

Zowel de boeren als de graancollecteurs slaan tarwe
tijdelijk op, waardoor mogelijkheid bestaat om op
meest gunstige moment het te verkopen. De opslag
van tarwe vereist ventilatie (het is levend materiaal)
waarvoor elektriciteit en aardgas of stookolie (warmte)
nodig is.

5

8

4

MAALDERIJ

TRANSPORT 2: TARWE

NL =
D=
FR =

= binnenvaart + vrachtwagen
= binnenvaart
= coaster + binnenvaart

7

9

6

BAKKERIJ

TRANSPORT 3: MEEL/BLOEM

5a: ontvangst & eerste reiniging
5b: opslag & melangeren
5c: speciale reiniging en bevochting
5d: malen & zeven
5e: opslag in bloemsilo’s en mengen van
tarwebloem
5f: overige energieverbruik meelfabriek

Voor zover de grootambachtelijke bakkerijen geen
eigen winkel aan huis hebben, wordt het brood en
de overige bakkerijproducten naar verkooppunten
gebracht d.m.v. een bestelbusje of kleine vrachtwagen.
Er wordt dagelijks vers brood bezorgd.
De industriële bakkerijen brengen hun brood (en
overige bakkerijproducten) met vrachtwagens naar
een supermarkt of groothandel. Vandaar uit wordt de

•

Wat wordt er verkocht?

•

Hoe wordt dit verkocht?

•

Door wie wordt het verkocht?

•

Waar wordt het verkocht?

•

Wie transporteren het?

•

Waarom wordt het zo

•

Wie transporteren het?

•

Van waar naar waar wordt het

verkocht?

•

Van waar naar waar wordt het

•

•

•

‘ONDERZOEK’ | BROOD | BROOD IN DE BINNENSTAD
13,8
MJ

200 KG
CO2 eq

16,6
MJ

235 KG

17,5
MJ

CO2 eq

DUITSLAND

•

Wat wordt er geconsumeerd?

•

Hoe wordt dit

86
MJ

CO2 eq

7 KG
CO2 eq

288
MJ

NEDERLAND

24 KG
CO2 eq

DUITSLAND

413
MJ

•

•

stadswijk

•

•

Door wie wordt dit

•
stadswijk

Waar wordt het

•

Van waar naar waar wordt het

14,1%

2194

MJ
per ton bloem
[12,4%]

289

KG CO2
per 1000 kg bloem
[16,6%]

per ton bloem
[0,18%]

2

per 1000 kg bloem
[0,14%]

77

MJ per ton bloem
[0,44%]

7,5

KG CO2 per ton bloem
[0,42%]

370

MJ per ton bloem
[2,09%]

31,4

KG CO2 per ton bloem
[1,74%]

8,1%

7,7%

2,6%

1,74%

0,5%
1186

MJ per ton bloem
[6,7%]

139,2

KG CO2 per ton bloem
[7,7%]

91,8

MJ per ton bloem
[0,52%]

7,8

5377

MJ per ton bloem
[30,4%]

412,2

KG CO2 per ton bloem
[22,9%]

6
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9

TRANSPORT 3: BLOEM

BAKKERIJ

TRANSPORT 4: BROOD

VERKOOPPUNT +

TRANSPORT 5:

DISTRIBUTIECENTRUM

THUISBEZORGING

10

11

CONSUMENT

Nederland

provincie/ommeland

getransporteerd?
•

Wie transporteren het?

verwerkt & geproduceerd?

•

Van waar naar waar wordt het

Waar wordt het afval verwerkt

•

geproduceerd?
•

Waarom wordt het afval zo

Waarom wordt het zo
getransporteerd?

652.500.500
liter water

ecologie
opname zichtbaarheid
CO2 opnameCO2zichtbaarheid
landgebruik landgebruik
water
- 13.500
ton CO2

2,2%

0,4%
KG CO2 per ton bloem
[0,43%]

5

MAALDERIJ

Hoe wordt er

Door wie wordt dit afval

360 hectare
360 hectare
652.500.500
(zonder
(zonder
liter water
duurzame energie
duurzame energie
opwekking) opwekking)

9,72%
6,7%

2,09%

provincie/ommeland

4

TRANSPORT 2: TARWE

Wat wordt er

| BROOD | OPZET BROODCULTUUR
landgebruik
water
landgebruik ‘ONDERZOEK’
water
ecologie
20,9%

12,4%

0,42%

Nederland

3

GRAANCOLLECTEUR

verwerkt & geproduceerd?

17%

0,44%

2

TRANSPORT 1: TARWE

getransporteerd?
•

& geproduceerd?

Waarom wordt het zo
getransporteerd?

23,2%

23,9%

energieverbruik & CO2 uitstoot per 1000 kg tarwe

0,14%
2,6 KG CO

•

geproduceerd?

stadsrand + bedrijventerrein

16,6%

0,18%
31 MJ

•

Wie transporteren het?

•

•

Hoe wordt het afval verwerkt
& geproduceerd?

•

Waarom wordt het zo

Wat wordt er aan afval
verwerkt & geproduceerd?

•

Hoe wordt er

geconsumeerd?

geconsumeerd?

binnenstad

•

Wat wordt er

getransporteerd?

geconsumeerd?

Waarom wordt het zo

35 KG
CO2 eq

FRANKRIJK

1

PRODUCTIE

buitenland

30,4%

250 KG

FRANKRIJK

energieverbruik & CO2 uitstoot per 1000 kg tarwe

buitenland

Fysiek geclusterd in 1 gebouw

transport 3

afval(verwerking)

getransporteerd?

geconsumeerd?

Hoe wordt er

getransporteerd?
stadsrand + bedrijventerrein

14

| GRONINGEN 2035: |C| STAD

transport 2

getransporteerd?

geproduceerd?

provincie/ommeland

13

CONSUMENT
Consumenten kopen hun brood bij voorkeur vers. Een
beperkt deel van het brood (naar schatting 5%) wordt
via supermarkten als voorgebakken broodjes verkocht.
Die moeten thuis in de eigen oven worden afgebakken.
De Nederlandse consument bewaart het verse brood in
een broodtrommel en daarnaast meestal enkele broden
in de vriezer. Het ingevroren brood wordt ontdooit in
de magnetron of in de oven van het gasfornuis of in een
elektrische oven. Een deel van het brood gaat in een
broodrooster of tostiapparaat.

Wat wordt er

getransporteerd?

getransporteerd?
Nederland

12

| GRONINGEN 2035: |B| STADSRAND

Over het algemeen kan men zeggen dat vers brood, mits
goed verpakt, 3 dagen houdbaar is. Vele gezinnen halen
tegenwoordig 1 maal per week brood bij de bakker om het
vervolgens in de diepvriezer te bewaren.

getransporteerd?

Waarom wordt het zo

11

consumptie

Hoe wordt er

•

NEDERLAND

De meeste Nederlanders halen 2 x per week vers
brood bij de bakker of bij de supermarkt. Soms lopend
of met de fiets, maar vaak ook met de auto; vooral als
dit gecombineerd wordt met andere boodschappen.

transport 2

verkoop

geproduceerd?

bron(nen): pdok.nl + open street map + reach database

TRANSPORT 5: B(R)OODSCHAPPEN
DOEN

In de broodwinkel wordt energie verbruikt voor
ruimteverwarming, verlichting, elektrische apparaten
zoals een broodsnijmachine en een magnetron /
elektrische oven voor het opwarmen van broodjes.
Tevens verbruiken koelelementen in de winkel
elektriciteit.

getransporteerd?
•

11

10

Wat wordt er

•

buitenland

9

VERKOOPPUNT

TRANSPORT 4: BROOD

Het grootste deel van de bloem van Koopmans Zowel de boeren als de graancollecteurs slaan tarwe
tijdelijk op, waardoor mogelijkheid bestaat om op
Meel B.V. (92%)wordt bij de bakkerijen
meest gunstige moment het te verkopen. De opslag
afgeleverd in bulk; slechts 8% gaat in zakken.
van tarwe vereist ventilatie (het is levend materiaal)
Het transport van tarwebloem in bulk wordt
waarvoor elektriciteit en aardgas of stookolie (warmte)
verzorgd met eigen vrachtwagens. De
nodig is.
vrachtwagens voor bulktransport hebben
verschillende compartimenten; daarmee kan in
1 rit bloem voor verschillende klanten worden
meegenomen.

transport 1

10

8

460

MJ per ton bloem
[2,6%]

39

KG CO2 per ton bloem
[2,2%]

3693

MJ per ton bloem
[20,9%]

417,9

KG CO2 per ton bloem
[23,2%]

1721

MJ per ton bloem
[9,72%]

146

KG CO2 per ton bloem
[8,1%]

2497

MJ per ton bloem
[14,1%]

306,7

KG CO2 per ton bloem
[17%]

13.500
productie
& vertical
productie &
1.4 hectare
vertical
1.4 hectare
380.000.000
ton CO2
verwerking buiten
verwerking
buiten
farm
+ water
farm +
liter
de stad
de stad
10 hectare
10 hectare
t.b.v. energie t.b.v. energie
opwekking
opwekking
t.b.v. licht
t.b.v. licht

water
ecologie

ecologie
opname zichtbaarheid
CO2 opnameCO2zichtbaarheid

380.000.000
kg CO2 *ton 1.050.000
ton en productie en
300.000 kg CO2300.000
*
1.050.000
productie
liter
bos =
CO2
opname in de
verwerking in de
350water
hectare bos350
= hectare
CO2 opname
verwerking
stad
stad
ton bos
dankzij bos
1.050.000 ton 1.050.000
dankzij
CO2 opname CO2 opname

8

2. Wat
is het
de doelstelling
van het gekozen scenario?
2. Wat is de doelstelling
van
gekozen scenario?

8

ONTWERPEND ONDERZOEK / RUIMTELIJK SCENARIO
plattegrond concept 1.0

proces

proces

proces
principe doorsneden NIEUW nav overleg Clemens

week 29 | 9

proces

proces

proces

3D
Teruel-Zilla - underground leisure centre - Teruel - Spanje - Mi5 Arquitectos + PKMN

3D langsdoorsnede + details
doorsneden schema’s varianten 1-500

'vrij'

'vrij'

'vrij'

'vrij'

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

A1

A2

'vrij'

'vrij'

B1

B1

'vrij'

-5.000

-10.000

-15.000

-15.000

'vrij'

-25.000

-25.000

C1

-25.000

C2

'vrij'

-20.000

-25.000

D1

D2

33

foodline:
the

metaboli c

URBAN
FOOD
CHAIN!
Groningen grows its own food 2050!

34

onderzoek

35

1A+B

problematiek + architectonische opgave

2

3

4

‘ONDERZOEK’

CONCEPT

ARCHITECTONISCHE UITWERKING

OVERSTIJGENDE CONCLUSIES

ONDERZOEK
ONDERZOEK: SCENARIO’S
CONCEPT + ONTWERP
ONTWERP + EVALUATIE

+
!?
+/-

!

--

++

-

?

LITERATUURONDERZOEK

SCENARIO’S + DESTILLEREN

CONCEPT + ARCHITECTONISCH

EVALUATIE + ARCHITECTONISCH

+ HISTORISCHE ANALYSE

RUIMTELIJKE OPGAVEN +

UITWERKEN

UITWERKEN

+ (RUIMTELIJKE) DATA

ARCHITECTONISCH OPGAVE

VERZAMELEN+MAPPING +

FORMULEREN + CONCEPT

SYSTEEMANALYSE BROOD +
+ RUIMTEBESLAG

36

onderzoek

• literatuuronderzoek
• historische analyse voedselsysteem
• [ruimtelijke] data verzamelen + mapping
• systeem- / ketenanalyse brood
• ruimtebeslag van broodketen

37

38

onderzoek: literatuuronderzoek
De ateliers energietransite [2015 & 2016] zijn een noodzakelijke inleiding
op de verschillende stromen. Zonder deze ateliers had ik dit project
nooit kunnen doen. Elke stroom heeft zo zijn eigen geschiedenis
die tevens ook nauw verbonden is met alle andere stromen. De
belangrijkste bron t.a.v. het voedselsysteem is De Hongerige Stad
[Carolyn Steele]. Een beknopte selectie van overige belangrijke bronnen
zijn: De Bosatlas van het voedsel, Cooked [Michael Pollan] t.a.v. brood
+ voedsel in relatie tot cultuur, Boer Zoek Voedselflat [Tegenlicht] t.a.v.
verticale landbouw, De Graanrepubliek [Frank Westerman] t.a.v. lokale/
regionale geschiedenis. Het literatuuronderzoek is onderdeel van de
historische analyse

39

1750 (1850 IN NL)
industriële revolutie

1930
‘Wonderbread era’

§
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6000 V. CHRISTUS
ontdekking brood in Egypte
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TRANSPORT 4

TRANSPORT 4

CONSUMENT

B(R)OODSCHAPPEN

B(R)OODSCHAPPEN
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TRANSPORT 1
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TRANSPORT 4

VERKOOPPUNT

TARWE
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MEEL

BROOD
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TRANSPORT 4

CONSUMENT

B(R)OODSCHAPPEN

$OLKFKDBK

MOLSFK@FB LJJBI>KA

30,4%

23,4%

22,9%

20,9%
17%

16,6%
14,1%

12,4%
6,7%

0,18% 0,14% 0,44% 0,42%
289

KG CO2 per ton bloem
[16,6%]

31

MJ per ton bloem
[0,18%]

?OLKKBKHBQBKH>>OQ(LLMJ>KP*BBI 3

40

2,6

KG CO2 per 1000 kg bloem
[0,14%]

77

MJ per ton bloem
[0,44%]

7,5

KG CO2 per ton bloem
[0,42%]

2,6%

2,09% 1,74%
370

MJ per ton bloem
[2,09%]

31,4
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[1,74%]
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0,52% 0,43%
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BEGIN 1900
gebruik van commerciele gist

| BROODKETEN GRONINGEN: TOEN
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1721

MJ per ton bloem
[9,72%]

146

KG CO2 per ton bloem
[8,1%]

2497

MJ per ton bloem
[14,1%]

306,7

KG CO2 per ton bloem
[17%]

+

+

ZOUT

+

+

!
#

%LLCAP>JBKPQBIIFKDJBBIT>QBOWLRQDFPQQLBSLBDFKDPJFAABIBK

%

*

X

onderzoek: historische analyse voedselsysteem
Door het maken van schematische doorsneden, tijdlijnen, het in kaart
te brengen van hoe voedsel bijvoorbeeld de stad in kwam en waar
het werd opgeslagen wordt de ruimtelijke impact beter begrepen.
De historische analyse heeft er onder andere ook voor gezorgd dat
ik weet wat de ‘gezondste’ wijze van broodproductie is en waarom
dit veranderd is sinds de industriele revolutie. [Zuurdesembrood vs
gistbrood].
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235.000 g CO2 eq./ton tarwe
289.000 g CO2 eq./ton bloem

25.544 g CO2 eq./ton tarwe
31.382 g CO2 eq./ton bloem
‘ONDERZOEK’ | BROOD | PRODUCTIEPROCES/KETEN

bron(nen): ketenkaart Koopmans meel B.V.

‘ONDERZOEK’ | BROOD | PRODUCTIEPROCES/KETEN

bron(nen): ketenkaart Koopmans meel B.V.

1

2

3

4

5

6

7

BROOD
Brood is een traditioneel product gemaakt uit graan, bestaande uit gekneed, gerezen en gebakken deeg (van meel met water
transport 1

productie
of melk), dat bestemd is om direct onbewerkt (als hoofdvoedsel) gegeten te worden en dat meestel dagelijks vers
bereid

wordt op cultureel verschillende manieren.
BROOD IN DE WERELD

•

Wat wordt er geproduceerd?

•

Hoe wordt er geproduceerd?

•

Wie produceren het?

•

Waar wordt het

•

•

•

Hoe wordt er

•

Wie transporteren het?

Waarom wordt het zo

•

Van waar naar waar wordt het

•

•

geproduceerd?
•

•

Hoe wordt het bewerkt/

•

verwerkt?

getransporteerd?

geproduceerd?

geproduceerd?

Wat wordt er bewerkt/
verwerkt?

getransporteerd?
•

transport 2

verwerking/bewerking

•

Wat wordt er

•

getransporteerd?

•

Wat wordt er opgeslagen?

getransporteerd?

•

Hoe wordt het opgeslagen?

•

Hoe wordt er

•

Door wie wordt het

•

getransporteerd?
•

opgeslagen?

getransporteerd?

distrubutie

Wat wordt er

Hoe wordt er

•

getransporteerd?

Wie transporteren het?

•

Waar wordt het opgeslagen?

•

Wie transporteren het?

verwerkt?

•

Van waar naar waar wordt het

•

Waarom wordt het zo

•

Van waar naar waar wordt het

opgeslagen?

geproduceerd?
•

Waarom wordt het zo

•

Waarom wordt het zo
•

bewerkt/verwerkt?

8

9

transport 1

•

Wat wordt er verkocht?

•

Hoe wordt dit verkocht?

•

Hoe wordt er

Wat wordt er geconsumeerd?

•

Hoe wordt dit

•

Door wie wordt het verkocht?

getransporteerd?

•

Waar wordt het verkocht?

Wie transporteren het?

•

Waarom wordt het zo

•

Wie transporteren het?

Van waar naar waar wordt het

verkocht?

•

Van waar naar waar wordt het

geproduceerd?
•

•

getransporteerd?

•

•

getransporteerd?

•

Door wie wordt dit

•

Waarom wordt het zo

•

•

Wie transporteren het?
Van waar naar waar wordt het

•

geproduceerd?

Hoe wordt het afval verwerkt

•

•

getransporteerd?

Hoe wordt er
getransporteerd?

Door wie wordt dit afval

•

Wie transporteren het?

verwerkt & geproduceerd?

•

Van waar naar waar wordt het

Waar wordt het afval verwerkt
& geproduceerd?

Waarom wordt het zo

Wat wordt er
getransporteerd?

& geproduceerd?

getransporteerd?

•

geconsumeerd?

getransporteerd?

•

Hoe wordt er

•

•

transport 3

Wat wordt er aan afval
verwerkt & geproduceerd?

Waar wordt het

Waarom wordt het zo

14

afval(verwerking)

•

Wat wordt er

geconsumeerd?

geconsumeerd?

geproduceerd?

Waarom wordt het zo

•

getransporteerd?

geconsumeerd?

Hoe wordt er

13

transport 2

consumptie

•

getransporteerd?

•

•

12

Wat wordt er

•

•

GRONINGS BROOD

11

transport 2

verkoop

•

getransporteerd?

Waarom wordt het zo
getransporteerd?

10

Wat wordt er

Waar wordt het
gedistribueerd?

getransporteerd?

getransporteerd?

Door wie wordt het
getransporteerd?

•

geproduceerd?
•

Waarom wordt het zo

Hoe wordt het
getransporteerd?

•

Waar wordt het bewerkt/

Wat wordt er
getransporteerd?

Door wie wordt het bewerkt/

verwerkt?

Waarom wordt het zo

transport 3

opslag

Wat wordt er

geproduceerd?
•

Waarom wordt het afval zo

Waarom wordt het zo
getransporteerd?

verwerkt & geproduceerd?

bron(nen): pdok.nl + open street map + reach database

hardbrood

Olle Wife Kouk

Groninger
Roggebrood
Groninger Schoten
‘ONDERZOEK’ | BROOD | BROOD IN DE BINNENSTAD

‘ONDERZOEK’ | BROOD | OPZET BROODCULTUUR

‘ONDERZOEK’ | BROOD | WAT IS BROOD?

bron(nen): brood.net

‘ONDERZOEK’ | BROOD | BROOD IN GEMEENTE GRONINGEN

bron(nen): pdok.nl + open street map + reach database

‘ONDERZOEK’ | GEMEENTE GRONINGEN & VOEDSEL | BINNENSTAD & VOEDSELFOTOCOLLAGE

bron(nen):

| KETENKAART KOOPMANS MEEL B.V.
* per 1 ton tarwe
Aandeel in tarwe-inname in maalderij: 14 % uit Nederland (NL) + 53% uit Duisland (D) + 33% uit Frankrijk (FR)
Koopmans Meel B.V. levert tarwebloem voornamelijk aan relatief kleine industriële bakkerijen en aan grootambachtelijke bakkers . Ze
bedienen dus vooral het midden segment . In de berekeningen is uitgegaan dat 69% van de tarwebloem van Koopmans Meel B.V. naar
industriële bakkers gaat; 26% naar grootambachtelijke bakkers en slechts 5% naar kleine bakkers.

1

2

TRANSPORT 1: TARWE

PRODUCTIE
Vanwege de hoeveelheid gluten die
NL broodmeel moet bevatten, zijn
er slechts bepaalde tarwerassen
geschikt. NL tarwe is vooral gericht
op zo hoog mogelijke opbrengst
per hectare. (10‐12 ton/ha/jr op
kleigrond), waarvoor relatief veel
kunstmest nodig is. Tarweproductie
in Frankrijk en Duitsland ligt
gemiddeld rond de 7 á 8 ton
tarwe/ha/jr , maar bevat wel meer
hoogwaardige eiwitten (gluten).

graan wordt met combine
van land gehaald, waarbij de
tarwekorrels in een meerijdende
tractor wordt geblazen. -->
opslagsilo op de boerderij
of indien graancollecteur
dichtbij genoeg is naar silo
graancollecteur.

3

4

TRANSPORT 2: TARWE

GRAANCOLLECTEUR
Zowel de boeren als de
graancollecteurs slaan
tarwe tijdelijk op, waardoor
mogelijkheid bestaat om op
meest gunstige moment het te
verkopen. De opslag van tarwe
vereist ventilatie (het is levend
materiaal) waarvoor elektriciteit
en aardgas of stookolie (warmte)
nodig is.

7

5

8

MAALDERIJ

NL =
D=
FR =

5a: ontvangst & eerste reiniging

NL = vrachtwagen/binnenvaart
D = binnenvaart
FR = coaster + binnenvaart

5c: speciale reiniging en bevochting

5b: opslag & melangeren

5d: malen & zeven

5e: opslag in bloemsilo’s en mengen
van tarwebloem
5f: overige energieverbruik
meelfabriek

gem. =
1.786 g MJ/ton tarwe
2.194 g MJ/ton bloem

Energiegebruik
25 MJ/ton tarwe
31 MJ/ton bloem

Energiegebruik
63 MJ/ton tarwe
77 MJ/ton bloem

CO2 emissie
2.115 g CO2 eq./ton tarwe
2.598 g CO2 eq./ton bloem

CO2 emissie
6.100 g CO2 eq./ton tarwe
7.500 g CO2 eq./ton bloem

Energiegebruik
NL = 86 MJ/ton tarwe
D=
288 MJ/ton tarwe
FR = 413 MJ/ton tarwe
gem. =
301 g MJ/ton tarwe
370 g MJ/ton bloem

CO2 emissie
NL = 200 g CO2 eq./ton tarwe
D=
235 g CO2 eq./ton tarwe
FR = 250 g CO2 eq./ton tarwe

CO2 emissie
NL = 7.292 g CO2 eq./ton tarwe
D = 24.438 g CO2 eq./ton tarwe
FR = 35.012 g CO2 eq./ton tarwe

gem. =
235.000 g CO2 eq./ton tarwe
289.000 g CO2 eq./ton bloem

gem. =
25.544 g CO2 eq./ton tarwe
31.382 g CO2 eq./ton bloem

bron(nen): ketenkaart Koopmans meel B.V.
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11

12

6

| BROODKETEN GRONINGEN: NU - PRODUCTIE

TRANSPORT 2: BLOEM

TRANSPORT 4: BROOD

BAKKERIJ

Het grootste deel van de bloem
van Koopmans Meel B.V. (92%)
wordt bij de bakkerijen afgeleverd
in bulk; slechts 8% gaat in zakken.
Het transport van tarwebloem
in bulk wordt verzorgd met
eigen vrachtwagens (Figuur
33). De vrachtwagens voor
bulktransport hebben verschillende
compartimenten; daarmee kan in 1
rit bloem voor verschillende klanten
worden meegenomen.

Energiegebruik
1.186 MJ/ton bloem

Energiegebruik
92 MJ/ton bloem

CO2 emissie
139.000 g CO2 eq./ton bloem

CO2 emissie
7.792 g CO2 eq./ton bloem

‘ONDERZOEK’ | BROOD | PRODUCTIEPROCES/KETEN

TRANSPORT 5: BROOD

VERKOOPPUNT

De meeste Nederlanders halen
2 x per week vers brood bij de
bakker of bij de supermarkt. Soms
lopend of met de fiets, maar vaak
ook met de auto; vooral als dit
gecombineerd wordt met andere
boodschappen.

TRANSPORT6

CONSUMENT

‘BOODSCHAPPEN DOEN’

Voor zover de
grootambachtelijke bakkerijen
geen eigen winkel aan huis
hebben, wordt het brood en
de overige bakkerijproducten
naar verkooppunten gebracht
d.m.v. een bestelbusje of kleine
vrachtwagen. Er wordt dagelijks
vers brood bezorgd.
De industriële bakkerijen
brengen hun brood (en
overige bakkerijproducten)
met vrachtwagens naar een
supermarkt of groothandel.
Vandaar uit wordt de detailhandel
beleverd.

In de broodwinkel wordt energie
verbruikt voor ruimteverwarming,
verlichting, elektrische apparaten
zoals een broodsnijmachine en
een magnetron / elektrische
oven voor het opwarmen van
broodjes. Tevens verbruiken
koelelementen in de winkel
elektriciteit.

Energiegebruik
industr. = 4.258 MJ/ton bloem
gr. amb. = 7.420 MJ/ton bloem
kl. amb. = 10.200 MJ/ton bloem

Energiegebruik
industr. = 531 MJ/ton bloem
gr. amb. = 361 MJ/ton bloem
kl. amb. = 0 MJ/ton bloem

Energiegebruik
super. = 3.130 MJ/ton bloem
MKB = 5.896 MJ/ton bloem

Energiegebruik
industr. = 531 MJ/ton bloem
gr. amb. = 361 MJ/ton bloem

Energiegebruik
2.497 MJ/ton bloem (incl. 10%
‘verspilling’)

CO2 emissie
industr. =
316.000 g CO2 eq./ton bloem
gr. amb. =
591.000 g CO2 eq./ton bloem
kl. amb =
801.000 g CO2 eq./ton bloem

CO2 emissie
industr. =
45.044 g CO2 eq./ton bloem
gr. amb. =
30.667 g CO2 eq./ton bloem
kl. amb =
0 g CO2 eq./ton bloem

CO2 emissie
supermarkt =
324.000 g CO2 eq./ton bloem
MKB =
577.000 g CO2 eq./ton bloem

CO2 emissie
146.045 g CO2 eq./ton bloem

CO2 emissie
307.000 g CO2 eq./ton bloem

Mineralen/Grondstoffen
wintertarwe hec/jaar =
200 kg stikstof
80 kg fosfaat
100 kg kalium

Energiegebruik
NL = 14,0 MJ/ton tarwe
D=
16,5 MJ/ton tarwe
FR = 17,5 MJ/ton tarwe

9

‘NAAR AFVALVERWERKING’

Consumenten kopen hun brood bij
voorkeur vers. Een beperkt deel van
het brood (naar schatting 5%) wordt
via supermarkten als voorgebakken
broodjes verkocht. Die moeten
thuis in de eigen oven worden
afgebakken. De Nederlandse
consument bewaart het verse brood
in een broodtrommel en daarnaast
meestal enkele broden in de
vriezer. Het ingevroren brood wordt
ontdooit in de magnetron of in de
oven van het gasfornuis of in een
elektrische oven. Een deel van het
brood gaat in een broodrooster of
tostiapparaat.

Over het algemeen kan men zeggen
dat vers brood, mits goed verpakt,
3 dagen houdbaar is. Vele gezinnen
halen tegenwoordig 1 maal per
week brood bij de bakker om het
vervolgens in de diepvriezer te
bewaren.

Energiegebruik
?? MJ/ton bloem
CO2 emissie
?? g CO2 eq./ton bloem

‘ONDERZOEK’ | BROOD | PRODUCTIEPROCES/KETEN

bron(nen): ketenkaart Koopmans meel B.V.
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2

3

4

5

6

7

productie

transport 1

verwerking/bewerking

transport 2

opslag

transport 3

distrubutie

PRODUCTIE
IN GRONINGEN (2015)
wintertarwe:  

•

Wat wordt er geproduceerd?

•

Hoe wordt er geproduceerd?

•

Wie produceren het?

•

Waar wordt het

•

•

Wat wordt er

•

Hoe wordt er

•

getransporteerd?

geproduceerd?

•

Wie transporteren het?

Waarom wordt het zo

•

Van waar naar waar wordt het

geproduceerd?

geproduceerd?
•

Hoe wordt het bewerkt/

•

•

verwerkt?
•

•

•

Wat wordt er

•

Wat wordt er opgeslagen?

getransporteerd?

•

Hoe wordt het opgeslagen?

Hoe wordt er

•

Door wie wordt het

•

Wat wordt er

Hoe wordt er

•

Wie transporteren het?

•

Waar wordt het opgeslagen?

•

Wie transporteren het?

•

Van waar naar waar wordt het

•

Waarom wordt het zo

•

Van waar naar waar wordt het

opgeslagen?

geproduceerd?
•

Waarom wordt het zo

Waarom wordt het zo

geproduceerd?
•

•

•
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transport 1

•

Wat wordt er verkocht?

getransporteerd?

•

Hoe wordt dit verkocht?

Hoe wordt er

•

Door wie wordt het verkocht?

getransporteerd?

•

Waar wordt het verkocht?

•

Wie transporteren het?

•

Waarom wordt het zo

•

Wie transporteren het?

•

Van waar naar waar wordt het

verkocht?

•

Van waar naar waar wordt het

•

•

•

Waarom wordt het zo
getransporteerd?

•

Wat wordt er geconsumeerd?

getransporteerd?

•

Hoe wordt dit
geconsumeerd?

Hoe wordt er
•

•

geproduceerd?
•

Waarom wordt het zo
getransporteerd?

12

•

Wat wordt er

Hoe wordt er

•

Wie transporteren het?

Waar wordt het

•

Van waar naar waar wordt het

Waarom wordt het zo
geconsumeerd?

geproduceerd?
•

Hoe wordt het afval verwerkt

•

•

•

Wat wordt er
getransporteerd?

•

Hoe wordt er

•

Wie transporteren het?

verwerkt & geproduceerd?

•

Van waar naar waar wordt het

Waar wordt het afval verwerkt

Waarom wordt het afval zo

geproduceerd?
•

Waarom wordt het zo
getransporteerd?

verwerkt & geproduceerd?

bron(nen): pdok.nl + open street map + reach database

‘ONDERZOEK’ | BROOD | BROOD IN DE BINNENSTAD

‘ONDERZOEK’ | BROOD | OPZET BROODCULTUUR

bron(nen):
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HD

zomergerst:  

HD

rogge: 

HD

haver:  

HD

korrelmais:  

HD

snijmais:  

HD

getransporteerd?

Door wie wordt dit afval

& geproduceerd?

wintergerst:  

transport 3

•

& geproduceerd?

Waarom wordt het zo
getransporteerd?

Wat wordt er aan afval
verwerkt & geproduceerd?

•

getransporteerd?

geconsumeerd?

14

afval(verwerking)

•

getransporteerd?
•

Door wie wordt dit

geconsumeerd?
•

13

transport 2

consumptie

Wat wordt er

getransporteerd?

geproduceerd?
•

11

transport 2

verkoop

Wat wordt er

•

Waarom wordt het zo
getransporteerd?

10

HD

Waar wordt het
gedistribueerd?

bewerkt/verwerkt?

8

Door wie wordt het
getransporteerd?

•

zomertarwe:  

Hoe wordt het
getransporteerd?

Waarom wordt het zo
getransporteerd?

getransporteerd?

Wat wordt er
getransporteerd?

•

getransporteerd?

verwerkt?
Waar wordt het bewerkt/

•

getransporteerd?
•

opgeslagen?

getransporteerd?

Door wie wordt het bewerkt/

verwerkt?

Waarom wordt het zo
getransporteerd?

Wat wordt er bewerkt/
verwerkt?

getransporteerd?
•

HD

bron(nen):

onderzoek: [ruimtelijke] data verzamelen + mapping

Kaarten maken van de provincie + stad t.a.v. het voedselsysteem met
behulp van GISsoftware en beschikbare databases met data over type
en locatie bedrijven zorgt ervoor om inzicht te krijgen wat er in de
provincie speelt/aanwezig is t.a.v. de voedselketen.
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| WAT IS BROOD?

| WAT IS BROOD? BASISGEGEVENS
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bron(nen):

bron(nen):

| GRONINGEN EN BROOD: CIJFERS 2017 VS 2035 VS 2050
2017

2035

 ARROW>JBBKBODFB



200.000 INWONERS

250.00 INWONERS

12.000.000 BRODEN PER JAAR

22.500.000 BRODEN PER JAAR

HDMBO?OLLA
DBJ MBOMBOPLLKPKBBQGBPMBOA>D

2050

ARROW>JBBKBODFB

8.640 HECTARE BIO-AKKER

16.200 HECTARE BIO-AKKER

17.820 HECTARE BIO-AKKER

MOLS $OLKFKDBK 

MOLS $OLKFKDBK 

MOLS $OLKFKDBK 

7.200.000 KG GRAAN PER JAAR

LM?>PFPS>KSOR@EQBKTFPPBIFKD
ABBIDO>>K  EB@Q>OB

LM?>PFPS>KSOR@EQBKTFPPBIFKD
ABBIDO>>K  EB@Q>OB

EB@Q>OBI>KA?LRT

EB@Q>OBI>KA?LRT

13.500.000 KG GRAAN PER JAAR

13.500.000 KG GRAAN PER JAAR

6.000.000 LITER WATER PER JAAR

11.250.000 LITER WATER PER JAAR

12.375.000 LITER WATER PER JAAR

192.000 KG ZOUT PER JAAR

360.000 KG ZOUT PER JAAR

396.000 KG ZOUT PER JAAR

80.400 MWH PER JAAR

150.750 MWH PER JAAR

165.825 MWH PER JAAR

 IFQBOT>QBOMBOA>D

HDWLRQMBOA>D
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TFKAJLIBK  *4EMBOG>>O


LC


JWLKKBM>KBIBK

MBOJHDDO>>K
J

 IFQBOT>QBOMBOA>D

1

3

2

PRODUCTIE

GRAANCOLLECTEUR

TRANSPORT 1: TARWE

Vanwege de hoeveelheid gluten die NL
broodmeel moet bevatten, zijn er slechts
bepaalde tarwerassen geschikt. NL tarwe is
vooral gericht op zo hoog mogelijke opbrengst
per hectare. (10 a 12 ton/ha/jr op kleigrond),
waarvoor relatief veel kunstmest nodig is.
Tarweproductie in Frankrijk en Duitsland ligt
gemiddeld rond de 7 á 8 ton tarwe/ha/jr ,
maar bevat wel meer hoogwaardige eiwitten
(gluten).

graan wordt met combine van land gehaald,
waarbij de tarwekorrels in een meerijdende
tractor wordt geblazen. --> opslagsilo op de
boerderij of indien graancollecteur dichtbij
genoeg is naar silo graancollecteur.

5

4

Zowel de boeren als de graancollecteurs slaan tarwe
tijdelijk op, waardoor mogelijkheid bestaat om op
meest gunstige moment het te verkopen. De opslag
van tarwe vereist ventilatie (het is levend materiaal)
waarvoor elektriciteit en aardgas of stookolie (warmte)
nodig is.

MAALDERIJ

TRANSPORT 2: TARWE

NL =
D=
FR =

= binnenvaart + vrachtwagen
= binnenvaart
= coaster + binnenvaart

7

6

5a: ontvangst & eerste reiniging
5b: opslag & melangeren
5c: speciale reiniging en bevochting
5d: malen & zeven
5e: opslag in bloemsilo’s en mengen van
tarwebloem
5f: overige energieverbruik meelfabriek

9
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TRANSPORT 3: MEEL/BLOEM

BAKKERIJ

TRANSPORT 4: BROOD

Het grootste deel van de bloem van Koopmans
Meel B.V. (92%)wordt bij de bakkerijen
afgeleverd in bulk; slechts 8% gaat in zakken.
Het transport van tarwebloem in bulk wordt
verzorgd met eigen vrachtwagens. De
vrachtwagens voor bulktransport hebben
verschillende compartimenten; daarmee kan in
1 rit bloem voor verschillende klanten worden
meegenomen.

Zowel de boeren als de graancollecteurs slaan tarwe
tijdelijk op, waardoor mogelijkheid bestaat om op
meest gunstige moment het te verkopen. De opslag
van tarwe vereist ventilatie (het is levend materiaal)
waarvoor elektriciteit en aardgas of stookolie (warmte)
nodig is.

Voor zover de grootambachtelijke bakkerijen geen
eigen winkel aan huis hebben, wordt het brood en
de overige bakkerijproducten naar verkooppunten
gebracht d.m.v. een bestelbusje of kleine vrachtwagen.
Er wordt dagelijks vers brood bezorgd.
De industriële bakkerijen brengen hun brood (en
overige bakkerijproducten) met vrachtwagens naar
een supermarkt of groothandel. Vandaar uit wordt de

11

10

VERKOOPPUNT

TRANSPORT 5: B(R)OODSCHAPPEN
DOEN

In de broodwinkel wordt energie verbruikt voor
ruimteverwarming, verlichting, elektrische apparaten
zoals een broodsnijmachine en een magnetron /
elektrische oven voor het opwarmen van broodjes.
Tevens verbruiken koelelementen in de winkel
elektriciteit.

De meeste Nederlanders halen 2 x per week vers
brood bij de bakker of bij de supermarkt. Soms lopend
of met de fiets, maar vaak ook met de auto; vooral als
dit gecombineerd wordt met andere boodschappen.

CONSUMENT
Consumenten kopen hun brood bij voorkeur vers. Een
beperkt deel van het brood (naar schatting 5%) wordt
via supermarkten als voorgebakken broodjes verkocht.
Die moeten thuis in de eigen oven worden afgebakken.
De Nederlandse consument bewaart het verse brood in
een broodtrommel en daarnaast meestal enkele broden
in de vriezer. Het ingevroren brood wordt ontdooit in
de magnetron of in de oven van het gasfornuis of in een
elektrische oven. Een deel van het brood gaat in een
broodrooster of tostiapparaat.
Over het algemeen kan men zeggen dat vers brood, mits
goed verpakt, 3 dagen houdbaar is. Vele gezinnen halen
tegenwoordig 1 maal per week brood bij de bakker om het
vervolgens in de diepvriezer te bewaren.

 HDWLRQMBOA>D
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Koopmans Meel B.V. levert tarwebloem voornamelijk aan relatief kleine industriële bakkerijen en aan
grootambachtelijke bakkers . Ze bedienen dus vooral het midden segment . In de berekeningen is uitgegaan dat
69% van de tarwebloem van Koopmans Meel B.V. naar industriële bakkers gaat; 26% naar grootambachtelijke
bakkers en slechts 5% naar kleine bakkers.

  IFQBOT>QBOMBOA>D

HDWLRQMBOA>D








* per 1 ton tarwe
Aandeel in tarwe-inname in maalderij: 14 % uit Nederland (NL) + 53% uit Duisland (D) + 33% uit Frankrijk (FR)

BRON: KETENKAART KOOPMANS MEEL B.V.

24.750.000 BRODEN PER JAAR

DBJ MBOMBOPLLKPKBBQGBPMBOA>D
PKBBQGBP A>DBIFGH>>K?BSLIBK
ELBSBBIEBFA

EB@Q>OBI>KA?LRT

BROODKETEN GRONINGEN 2017

275.000 INWONERS

DBJ MBOMBOPLLKPKBBQGBPMBOA>D
PKBBQGBP A>DBIFGH>>K?BSLIBK
ELBSBBIEBFA

LM?>PFPS>KSOR@EQBKTFPPBIFKD
ABBIDO>>K  EB@Q>OB

bron(nen):

JWLKKBM>KBIBK
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JWLKKBM>KBIBK

J *4EMBOG>>O

bron(nen):

| BROODKETEN LANDGEBRUIK TBV BROODGEBRUIK 2017
GEMIDDELD

1 BROOD

1 PERSOON EET

GRONINGERS ETEN

4 SNEETJES BROOD PER

= 24 SNEETJES

60 BRODEN PER JAAR

BRODEN PER JAAR

0,6 M2

GRONINGEN HEEFT

AKKER

akkerland per jaar benodigd om
te voorzien in de gemiddelde
broodconsumptie van 4 sneetjes
brood per dag

buitenland

Nederland

provincie/ommeland

stadsrand + bedrijventerrein

stadswijk

binnenstad

stadswijk

stadsrand + bedrijventerrein

201.270 INWONERS

=
1 BRUINBROOD

X7.245.720

GEMEENTE GRONINGEN

=

30,4%

724.5 HECTARE

akkerland per jaar benodigd om
te voorzien in de gemiddelde
broodconsumptie van 4 sneetjes
brood per dag

8.372 HECTARE

13,8
MJ

200 KG
CO2 eq

NEDERLAND

16,6
MJ

235 KG

17,5
MJ

CO2 eq

DUITSLAND

250 KG

86
MJ

CO2 eq

FRANKRIJK

7 KG
CO2 eq

288
MJ

NEDERLAND

energieverbruik & CO2 uitstoot per 1000 kg tarwe

24 KG
CO2 eq

DUITSLAND

413
MJ

35 KG
CO2 eq

23,2%

23,9%

FRANKRIJK

20,9%

energieverbruik & CO2 uitstoot per 1000 kg tarwe

17%

16,6%

8% VAN HET OPPERVLAK VAN DE DE GEMEENTE

14,1%
12,4%

GRONINGEN IS BENODIGD OM TE VOORZIEN IN DE

9,72%

GEMIDDELDE BROODCONSUMPTIE VAN 4 SNEETJES

6,7%

BRUINBROOD PER PERSOON PER DAG.
(WITBROOD = 11,25%)

2,09%
2194

bron(nen): https://www.nrc.nl/nieuws/2011/07/27/hoeveel-m2-graan-gaat-er-in-een-brood-12027453-a1161863 + brood.net & Bostatlas van het Voedsel
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MJ
per ton bloem
[12,4%]

289

KG CO2
per 1000 kg bloem
[16,6%]

0,18%
31 MJ

per ton bloem
[0,18%]

0,14%
2,6 KG CO

2

per 1000 kg bloem
[0,14%]

0,44%
77

MJ per ton bloem
[0,44%]

0,42%
7,5

KG CO2 per ton bloem
[0,42%]

370

MJ per ton bloem
[2,09%]

2,6%

1,74%
31,4

KG CO2 per ton bloem
[1,74%]

8,1%

7,7%

0,5%
1186

MJ per ton bloem
[6,7%]

139,2

KG CO2 per ton bloem
[7,7%]

91,8

MJ per ton bloem
[0,52%]

2,2%

0,4%
7,8

KG CO2 per ton bloem
[0,43%]

5377

MJ per ton bloem
[30,4%]

412,2

KG CO2 per ton bloem
[22,9%]

460

MJ per ton bloem
[2,6%]

39

KG CO2 per ton bloem
[2,2%]

3693

MJ per ton bloem
[20,9%]

417,9

KG CO2 per ton bloem
[23,2%]

1721

MJ per ton bloem
[9,72%]

146

KG CO2 per ton bloem
[8,1%]

2497

MJ per ton bloem
[14,1%]

306,7

KG CO2 per ton bloem
[17%]

onderzoek: systeemanalyse van brood

Essentiele vragen: Wat is brood? Hoe wordt brood gemaakt? Wat is er
voor benodigd? Hoe deed men dit vroeger? Waarom is dit veranderd?
Welke ruimtelijke impact en culturele impact heeft brood toen en nu?
Hoeveel CO2 uitstoot heeft elke ketenstap? Welke ketenonderdelen zijn
in de provincie te vinden en wat is de omvang hiervan.
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| RUIMTEBESLAG: GRAANOPSLAG

| RUIMTEBESLAG: MAALDERIJ

GRAANSILO APPINGEDAM BV - APPINGEDAM

MAALDERIJ ‘T HOOGELAND - UITHUIZERMEEDEN

| RUIMTEBESLAG: KORENMOLENS
1 KG

• capaciteit: 13.500.000 kg graan

• capaciteit: 35.000.000 kg lokaal graan per jaar

• Groningen per jaar t.b.v. de broodproductie: 7.500.000 kg

• Groningen heeft per jaar t.b.v. de broodproductie 7.500.000 kg tarwe

• Dus ongever 35% van de capaciteit van Graansilo Appingedam is

7.245.720 M2
PER JAAR T.B.V.

=

-->

4 SNEETJES BRUINBROOD PER

TARWE

nodig.

voldoende t.b.v. de broodconsumptie van Groningen.

1 M2

AKKER

PERSOON PER DAG

AKKER BENODIGD

• Dus ongever 21% van de capaciteit van Maalderij ‘t Hoogeland is

-->

16.000 m2

1.450 m2 * 21 m =
30.450 m3

7.250.000 /
500.000

15X

= 500.000 KG GRAAN PER
2

6.100 m

JAAR

PROVINCIE GRONINGEN TELT 86 MOLENS
(OOIT MEER DAN 1000)

bron(nen): https://nl.wikipedia.org/wiki/Korenmolen + De Kraai, korenmolen van Westbroek, Karien Scholten, 2012, blz. 17 +https://www.groningerlandschap.nl/erfgoed/molens-groningen/

bron(nen): http://www.rtvnoord.nl/nieuws/163092/Meel-stuift-waar-het-niet-gaan-kan +

bron(nen): http://www.siloappingedam.nl/index2.php?id_content=77

| RUIMTEBESLAG: INDUSTRIEELE BAKKERIJ
BAKKERIJ HOLLAND - VRIEZEVEEN
• DRIE MODERNE PRODUCTIELIJNEN PER UUR 4200 BRODEN, 18.000
BOLLETJES EN 18.000 BAKE-OFFPRODUCTEN WORDEN GEMAAKT
VOOR SUPERMARKTEN EN BAKKERSWINKELS IN HEEL NEDERLAND
EN BELGIË.
• VLOEROPPERVLAK 17.000 M2 OVER 2 VERDIEPINGEN WAARVAN 1/3
TEN BEHOEVE VAN BRODEN = 5666 M2

| RUIMTEBESLAG: PRODUCTIE

• 12.076.200 / 4200 = 2875 UUR (/8 = 360 DAGEN).
• DUS PER JAAR MET WERKDAGEN VAN 8 UUR PER DAG KAN
BAKKERIJ HOLLAND GRONINGEN VOORZIEN VAN BROOD.
• PER UUR IS NET ZOVEEL GAS NODIG ALS 1200 HUISHOUDENS PER

2

14.700 m

bron(nen): http://www.bakkerswereld.nl/nieuws/nieuws/2015/1/duizenden-bezoekers-voor-bakkerij-holland-1014139 + http://www.bakkerijholland.nl/index.php/nl/ + http://www.tubantia.nl/regio/almelo-en-omgeving/twenterand/open-dag-bakkerij-holland-trekt-duizenden-mensen-1.3882515

| RUIMTEBESLAG 2017: OVERZICHT
PRODUCTIE 2017

GRAANCOLLECTEUR 2017

MAALDERIJ 2017

BAKKERIJ 2017

ENERGIE

725 hectare

9750 m3

6.400 m3

5666 m2

5666 m2

indien biologisch en
vruchtenwisseling
waardoor bodem
gezond blijft zonder
toevoegingen

1300 m2
tbv transport

x36

1 windmolen 2.190 MWh per jaar

15X

670.900 m2 = 67 hec
1 m2 zonnepeel = 0,12 MWh per jaar
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8% VAN HET OPPERVLAK VAN DE DE GEMEENTE
GRONINGEN IS BENODIGD OM TE VOORZIEN IN DE
GEMIDDELDE BROODCONSUMPTIE VAN 4 SNEETJES

grondoppervlak tbv terrein

of

7.250.000 KG
GRAAN PER
JAAR

voldoende t.b.v. de broodconsumptie van Groningen in 2017.

• per m3 = 750kg tarwe --> 7.245.720 / 750 = 9750 M3

725 * 6 = 4350 hec

per m2 ongeveer 1 kg

BRUINBROOD PER PERSOON PER DAG.
(WITBROOD = 11,25%)

onderzoek: ruimtebeslag broodketen

Wanneer je als ontwerper met stromen bezig gaat, gaat het
voornamelijk om het maken van berekingen op basis van het
aantal personen. Op basis van deze berekeningen in dit geval met
11.000/15.000 mensen [binnenstad Groningen nu en schatting 2050] is
het ruimtebeslag te bepalen met behulp van gegevens van huidige
ketenonderdelen [opslag, maalderij, bakkerij, winkel etc.]
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foodline:
the

metaboli c

URBAN
FOOD
CHAIN!
Groningen grows its own food 2050!

48

onderzoek:
scenario’s

49

1A+B

problematiek + architectonische opgave

2

3

4

‘ONDERZOEK’

CONCEPT

ARCHITECTONISCHE UITWERKING

OVERSTIJGENDE CONCLUSIES

ONDERZOEK
ONDERZOEK: SCENARIO’S
CONCEPT + ONTWERP
ONTWERP + EVALUATIE

+
!?
+/-

!

--

++

-

?

LITERATUURONDERZOEK

SCENARIO’S + DESTILLEREN

CONCEPT + ARCHITECTONISCH

EVALUATIE + ARCHITECTONISCH

+ HISTORISCHE ANALYSE

RUIMTELIJKE OPGAVEN +

UITWERKEN

UITWERKEN

+ (RUIMTELIJKE) DATA

ARCHITECTONISCH OPGAVE

VERZAMELEN+MAPPING +

FORMULEREN + CONCEPT

SYSTEEMANALYSE BROOD +
+ RUIMTEBESLAG
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onderzoek: scenario’s
• aanzetscenario’s
• berekeningen + stromenanalyse
• horizontale landbouw vs verticale landbouw
• ruimtelijke/architectonische opgave 				
destilleren / ruimtelijke opgave formuleren
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BROODKETEN GRONINGEN 2035?
AANZET-’SCENARIO’S’

1

2

PRODUCTIE

TRANSPORT 1: TARWE

3

GRAANCOLLECTEUR

4

5

6

7

8

9

10

TRANSPORT 2: TARWE

MAALDERIJ

TRANSPORT 3: BLOEM

BAKKERIJ

TRANSPORT 4: BROOD

VERKOOPPUNT +

TRANSPORT 4:

DISTRIBUTIECENTRUM

B(R)OODSCHAPPEN

11

CONSUMENT

| GRONINGEN 2035: |A| STAD & OMMELAND
buitenland

Nederland

provincie/ommeland

stadsrand + bedrijventerrein

stadswijk

binnenstad

stadswijk

stadsrand + bedrijventerrein

stadsrand + bedrijventerrein

stadswijk

binnenstad

stadswijk

stadsrand + bedrijventerrein

stadsrand + bedrijventerrein

stadswijk

binnenstad

stadswijk

stadsrand + bedrijventerrein

Fysiek geclusterd in/aan stadsrand

1

2

PRODUCTIE

TRANSPORT 1: TARWE

3

GRAANCOLLECTEUR

4

5

6

7

8

9

10

TRANSPORT 2: TARWE

MAALDERIJ

TRANSPORT 3: BLOEM

BAKKERIJ

TRANSPORT 4: BROOD

VERKOOPPUNT +

TRANSPORT 5:

DISTRIBUTIECENTRUM

THUISBEZORGING

11

CONSUMENT

| GRONINGEN 2035: |B| STADSRAND
buitenland

Nederland

provincie/ommeland

Fysiek geclusterd in 1 gebouw

1

2

PRODUCTIE

TRANSPORT 1: TARWE

3

GRAANCOLLECTEUR

4

5

6

7

8

9

10

TRANSPORT 2: TARWE

MAALDERIJ

TRANSPORT 3: BLOEM

BAKKERIJ

TRANSPORT 4: BROOD

VERKOOPPUNT +

TRANSPORT 5:

DISTRIBUTIECENTRUM

THUISBEZORGING

11

CONSUMENT

| GRONINGEN 2035: |C| STAD
buitenland

52

Nederland

provincie/ommeland

onderzoek scenario’s: aanzetscenario’s

Voorafgaand aan de scenario’s zijn aanzetscenario’s gemaakt die als
praatplaat dienden voor o.a. een boer & bakker.
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‘onderzoek’ & scenario’s
horizontale landbouw
verticale landbouw

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
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kk
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5

b utie pu
tri

a
Tr

n s po r t 6

6

7

um
ns

ent

8

a
Tr

ns p o r t 7

9

in de stad

water

ecologie

360 hectare
(zonder
duurzame energie
opwekking)

652.500.500
liter water

-

CO2 opname
13.500
ton CO2

1,4 hectare tarwe =
70 m strekkende meter
6 m hoog/diep

360 hec =
0 hec tarwe
10 hec pv
350 hectare ecologie

zichtbaarheid

landgebruik

water

ecologie

CO2 opname

zichtbaarheid

productie &
verwerking buiten
de stad

1.4 hectare vertical
farm +
10 hectare
t.b.v. energie
opwekking
t.b.v. licht

380.000.000
liter water

300.000 kg CO2 *
350 hectare bos =

1.050.000 ton
CO2 opname

1.050.000 ton
CO2 opname

dankzij bos

productie en
verwerking in de
stad

2. Wat is de doelstelling van het gekozen scenario?
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in de stad

360 hec
waarvan 60 hec tarwe

landgebruik
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Mineralen en nutrienten
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Mineralen en nutrienten

8

onderzoek scenario’s: horizontale landbouw vs. verticale landbouw

Vanuit de aanzetscenario’s zijn twee plausible scenario’s tegenover
elkaar gezet: horizontale landbouw versus verticale landbouw. Bij deze
scenario’s heb ik een film gemaakt waarin de problematiek en urgentie
wordt getoond + een uitgebreide analyse van voedselsysteem +
stromenanalyse van de binnenstad van Groningen + concept.
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| BROODKETEN LANDGEBRUIK TBV BROODGEBRUIK 2017
GEMIDDELD

1 BROOD

1 PERSOON EET

GRONINGERS ETEN

4 SNEETJES BROOD PER

= 24 SNEETJES

60 BRODEN PER JAAR

BRODEN PER JAAR

0,6 M2

GRONINGEN HEEFT

AKKER

akkerland per jaar benodigd om
te voorzien in de gemiddelde
broodconsumptie van 4 sneetjes
brood per dag

201.270 INWONERS

=
1 BRUINBROOD

X7.245.720

GEMEENTE GRONINGEN

=

724.5 HECTARE

akkerland per jaar benodigd om
te voorzien in de gemiddelde
broodconsumptie van 4 sneetjes
brood per dag

8% VAN HET OPPERVLAK VAN DE DE GEMEENTE
GRONINGEN IS BENODIGD OM TE VOORZIEN IN DE
GEMIDDELDE BROODCONSUMPTIE VAN 4 SNEETJES
BRUINBROOD PER PERSOON PER DAG.
(WITBROOD = 11,25%)

bron(nen): https://www.nrc.nl/nieuws/2011/07/27/hoeveel-m2-graan-gaat-er-in-een-brood-12027453-a1161863 + brood.net & Bostatlas van het Voedsel
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8.372 HECTARE

onderzoek scenario’s: stromenanalyse & berekeningen

Om de scenario’s met elkaar te kunnen vergelijken heb ik uitgebreide
berekeningen gemaakt met data als input [tot aan de gegevens van
brood en tarwe aan toe] en met ruimte als output.
Op basis van de resultaten [berekeningen en ruimtelijke potentie] heb
ik de keuze gemaakt om het verticale landbouw scenario verder uit
te werken in een ruimtelijk scenario. Uiteindelijk is de documentaire
Boer zoekt Voedselflat hiervoor essentieel geweest. Ik wist dat vertical
farming bestond, maar wist niet goed waar ik mijn kennis vandaan
moest halen. Vanuit deze documentaire ben ik verder gaan zoeken
en heb ik data [vanuit de ruimtevaart/NASA] kunnen vinden waarmee
ik berekeningen kon maken en kon aantonen dat vertical farming
essentieel is om het voedselsysteem te veranderen.
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5 SCHAALNIVEAU’S

regio

[= Groningen]

stad

[= Groningen]

wijk/buurt
[= binnenstad]

regio

straat

[= Gedempte Zuiderdiep]

stad

ecologie & energieopwekking op huidige landbouwgrond

stadsnetwerk van metabolistische katalysatoren

gebouw

[kruising Herestraat
+ huidige C&A]

1,4 hectare tarwe =
50 m strekkende meter
20 m breed
9 m hoog/diep
0,6 m per kweeklaag

360 hec =
0 hec tarwe
10 hec pv
350 hectare ecologie

= totaal van 14 kweeklagen van 1000 m2

ontwerpopgave voor een landschapsarchitect:
zonne-energie [10 hectare] + inpassing van grootschalige ecologie + energie/materiaalgewassen [verhouding n.t.b.]
ontwerpopgave voor stedenbouwkundige:

bepalen waar verticale landbouw ingepast kan worden en waar in buurten stromen samenkomen en een metabolische katalysator ingepast zou moeten worden indien je een volledig zelfvoorzienende stad wil zijn.
Elke metabolische katalysator heeft een andere vorm die sterk afhankelijk is van in welke wijk deze geplaatst wordt.
*circkels zijn een indicatie = diameter van 1000 meter [exacte diameter is n.t.b. middels totale stromenanalyse van de gehele stad]
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27
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metabolic structure
Open Source Metabolic Urban Flow Academy
Open source t.b.v. kennis
genereren kennis dat zowel
digitaal als real-time openbaar is.
Het te ontwerpen gebied is dus
tegelijkertijd ook een manifestatie
van open source in de fysieke
wereld.

hiermee wil
ik duidelijk
aangeven dat
het in feite niet
alleen om een
stad gaat. Het
gaat in feite om
Het gaat uiteindelijk niet
alleen om voedsel of alleen elk gebied waar
om brood. Brood was een mensen wonen
of dit nu een
middel in het onderzoek
om te kunnen bewijzen dat klein dorp of
een grote stad.
voedsel op deze manier
Waar mensen
verbouwen zinnig zou
wonen zijn hoge
zijn. Uiteindelijk gaat het
contracties
erom dat je dankzij een
van stromen
andere ordening van de
voedselketen ook stromen die je kan
koppelen om
in urbaan gebied circulair
een duurzaam
kan maken.
circulair geheel
te maken.
Metabolic vanwege het
feit dat het metabolistische
stromen als grondstoffen
gezien worden in plaats
van afval.

stromen:
water
grondstoffen
energie
mensen

Wij als hoogontwikkelde
landen zullen het
voorbeeld moeten
geven door zelf kennis
te genereren. Kennis die
wij kunnen exporteren
net zoals onze
civieltechnische kennis
van inpolderen en water
tegengaan
Wij exporteren straks
geen voedsel meer
maar de kennis en
kunde om voedsel op
een andere manier dan
horizontale landbouw te
verbouwen.

flow
academy
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flow
academy
wijkcentrum

flow
academy

maalderij

wijkcentrum
wonen
wijk/buurt

grondstoffenring
winkel/horeca

circulaire grondstoffen ring inclusief zuivering

wijkcentrum

datacentre

bakkerswinkel

tarweproductie

zichtbaar maken waterstromen + vergroening
botanische zuiveringsinstallatie

zie afstudeeropdracht medestudent Marcel van der Schuur

ontwerpopgave voor een landschapsarchitect & stedenbouwkundige
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winkel/horeca

bovengronds zichtbaar maken stromen

centrale groenstrook Gedempte Zuiderdiep

30

wonen

bakkerij

tarwe
opslag

waterberging

winkel/horeca

onderzoek: ruimtelijke/architectonische opgave

Het positieve aan deze fase was dat ik start maakte met een scenario
op meerdere schaalniveau’s. Iets was in mijn ogen altijd getoond moet
worden wanneer men over duurzaamheid praat. Duurzaamheid gaat in
mijn ogen over het minimaliseren van je globale impact/voetafdruk en
in grote en kleine verbanden connecties maken en een balans zoeken
in mogelijkheden.
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concept +
ontwerp 1

[ruimtelijk scenario]
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concept + ontwerp
• concept
• ontwerp 1
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proces
plattegrond concept 1.0
±0

±0

±0

-6.500

-6.500

-6.500

-15.000

-15.000

-15.000

principe doorsneden NIEUW nav overleg Clemens

Elevated Park in Chapultepec - Mexico - RVDG arqu

week 29 | 9

Teruel-Zilla - underground leisure centre - Teruel - Spanje - Mi5 Arquitectos + PKMN

proces

doorsneden schema’s varianten 1-500

'vrij'

'vrij'

'vrij'

-15.000

-15.000

-15.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

A2

proces

3D

'vrij'

-15.000

A1

proces

B1

B1

proces

proces

'vrij'

'vrij'

-5.000

'vrij'

-10.000

-15.000

-15.000

'vrij'

-25.000

-25.000

C1

-25.000

C2

'vrij'

-20.000

-25.000

D1

D2

3D

CONCEPT

3D langsdoorsnede + details
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bestaand

concept

Alle voorgaande concepten gingen uit van het gebruiken van de straat
en bestaande bebouwing. [Achteraf vind ik dat nog steeds geen slecht idee en is nog
steeds een mogelijkheid].

Echter vind ik het uiteindelijke concept waarbij alles in de straat is
geintegreerd zonder de bestaande bebouwing te gebruiken een
heldere en realistischere keuze. Dit is vooral vanwege het feit dat de
straat eigendom is van 1 eigenaar namelijk de gemeente.
Het lastige aan deze fase van concept richting uitwerking was vooral
de samenkomst van allerlei stromen en het behouden van de huidige
structuur van de binnenstad. Ik heb hier uiteindelijk veel dingen
geprobeerd en uiteindelijke de keuze gemaakt om de vertical farm
leidend te maken voor het ‘gebouw‘ in de grond en op maaiveld
gekozen voor shared space waarbij voetganger en fietser voorrang
hebben en in feite alleen ruimte is voor bestemmingsverkeer.
Ondergronds vind openbaar personenvervoer plaats.
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bakkerscafe
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ontwerp 1

Het ontwerp is vanuit de vertical farm geredeneerd. Dit zijn simpelweg
lange bakken. Vanwege de zichtbaarheid schieten deze een paar keer
oomhoog. Hierdoor ontstaan schuine lijnen op maaiveld niveau. Die
weer een relatie aangaan met de zonering van voetganger, fietser en
bestemmingsverkeer en bovengrondse programma-onderdelen.
Porgramma-onderdelen zijn zo gepositioneerd dat zoals bijvoorbeeld
in het geval van de bakkerij dat een inwoner van de stad op zijn fiets
een brood kan kopen en weer verder kan.
De ‘pleinen’ die ontstaan op verschillende niveau’s zijn dankzij de
hoeveelheid groen en thematiek een toevoeging op de bestaande
openbare ruimte in de binnenstad die voornamelijk verhard is en niets
met de bodem doet. Wil je een compacte stad dan moet je in mijn
ogen alle ruimte die je hebt multifunctioneel en meerlaags gebruiken.
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ruimtelijke scenario

• ontwerp 2

71
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ontwerp 2

Het ruimtelijke scenario/ontwerp vraagt om een totaalvisie op
meerdere schaalniveau’s. Hiervoor zijn nieuwe schema’s gemaakt.
Het ontwerp is in detail doorbereneneerd vanuit een veranderend
gebruik van de openbare ruimte gedurende het jaar. Hierbij stel ik mij
een vloerelement voor die makkelijk verwisselbaar is plus dat het of
dicht is of energie opslag bevat of groen bevat of semi-transparant ten
behoeve van daglichttoetreding op lager gelegen niveau’s.
De vorm van het element is in deze fase irrelevant, het gaat er om dat
ook de vloer multifunctioneel moet zijn. Hierdoor kan de openbare
ruimte in de zomer bijvoorbeeld meer vergroend worden ten behoeve
van een beter stadsklimaat en tijdens festiviteiten meer verhard. Ook
zou het element wellicht in de winter de straat tot een ijsbaan kunnen
omtoveren.
In principe heb ik met dit project meerdere ontwerpopgaven
geformuleerd en een aanzet gedaan tot een ontwerp .
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ontwerp 2 / architectonische uitwerking 2
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• evaluatie

evaluatie

• publiekspresentatie
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fundamentele verandering van onze invulling van ruimte
op het platteland & in de stad
Nederland

provincie/ommeland

stadsrand + bedrijventerrein

stadswijk

binnenstad

stadswijk

stadsrand + bedrijventerrein

evaluatie

Een systeemverandering leidt tot een nieuwe invulling van [publieke]
ruimte
Het project gaat ook vooral over nieuwe invulling van publieke ruimte
en het aantonen dat een systeemverandering leidt tot een nieuwe
invulling van publieke ruimte.
Onder de grond / multifunctioneel ruimtegebruik / zichtbaarheid
Een systeemverandering kan leiden tot een multifunctioneel
ruimtegebruik in de stad dat tevens openbaar is. In een historische
binnenstad is dit in mijn ogen in de bodem. Hierdoor wordt de
historische stad zo minimaal mogelijk aangetast [aangezien men
waarde hecht aan oude gebouwen] en tegelijkertijd heeft veel
programma geen daglicht nodig. In principe kan alles onder de grond,
maar vanwege het willen verduurzamen van de voedselcultuur is
het noodzakelijk om het systeem ook zichtbaar te maken op een
prominente plek in de stad.
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publiekspresentatie [posters]

Aanvullingen op bestaande tekeningen + extra tekeningen geven een
overzichtelijker beeld van het totaalproject.
Het moeilijkste aan dit project is om uiteindelijk een documentatie te
maken die recht doet aan het gedane werk en complexiteit laat zien,
maar tegelijkertijd er ook voor zorgt dat leken het kunnen begrijpen en
niet overweldigd worden door de hoeveelheid, maar kunnen denken
van: ‘Ja waarom doen wij dit niet?!?!’’ Het moet enthousiastmerend zijn
in plaats van belerend en depressiefmakend over hoe slecht wij bezig
zijn als mensheid. Het project is voor mij geslaagd wanneer het mensen
aan het denken zet t.a.v. het verduurzamen van hun leefomgeving.
Alle beelden op deze en de volgende pagina’s zijn de posters van de
publiekspresentatie van het afstudeerproject. De publiekspresentatie is
achteraan in de bijlagen terug te vinden.
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Groningen grows 2050!

Groningen Grows biedt de mogelijkheid om het ‘vrijgespeelde’ akkerland in de provincie in te richten als

ecologisch kennisenergiemateriaalvoedsellaboratoriumlandschap
die ruimte biedt aan:
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Het platteland is 1 groot laboratorium op praktijkschaal. Deze genereerd onderwerpen in combinatie met een stedelijke voedselketen en zijn
urbane stofstromen: energie, water, grondstoffen en mobiliteit. Het
kennis ten aanzien van een duurzame leefomgeving buiten stad en
platteland verdient zijn geld door deze kennis te exporteren!
dorp en constant op zoek is naar de ideale mix tussen bovenstaande

nieuwe beroepen nieuwe kansen
horizontale boeren zijn o.a. omgeschoold tot:
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afstudeerproject metabolic URBAN FOOD CHAIN! @ Academie van Bouwkunst Groningen: Yerun Karabey [student] + Sandra van Assen [mentor] + Reinald Top [mentor] + Clemens Bernardt [docent]

Het Groningse platteland en dorp is voor iedereen [laag- tot hoogopgeleid] een aantrekkelijke dynamische leef- en werkomgeving!
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afstudeerproject metabolic URBAN FOOD CHAIN! @ Academie van Bouwkunst Groningen: Yerun Karabey [student] + Sandra van Assen [mentor] + Reinald Top [mentor] + Clemens Bernardt [docent]

metabolic

URBAN FOOD CHAIN experience

metabolic

afstudeerproject metabolic URBAN FOOD CHAIN! @ Academie van Bouwkunst Groningen: Yerun Karabey [student] + Sandra van Assen [mentor] + Reinald Top [mentor] + Clemens Bernardt [docent]

URBAN FOOD CHAIN!

detail vertical street farm & food chain

#Gedempte Zuiderdiep#vertical street farm
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bodem
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constructie
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GSEducationalVersion

Groningen grows its own food 2050!:

foodline:

the

metabolic

URBAN FOOD CHAIN experience

#Gedempte Zuiderdiep #vertical street farm

bakkerscafe
broodketen
vertical street farm
[tarwe]
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datacenter

Groningen grows
it s o w n fo o d 2050!

afstudeerproject metabolic URBAN FOOD CHAIN! @ Academie van Bouwkunst Groningen: Yerun Karabey [student] + Sandra van Assen [mentor] + Reinald Top [mentor] + Clemens Bernardt [docent]

mogelijk kansen & effecten
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circulaire kenniseconomie vorm te geven en hierdoor
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Stad en provincie hebben de kans om hun eigen
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circulaire kenniseconomie

onafhankelijker te zijn van de globale economie. Dit zorgt
voor een veerkrachtige regio die zijn eigen boontjes kan
doppen!
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gezonde stad & provincie met minimale
impact elders & een duurzame voedselcultuur

Grulden

Groningen bij aan beter klimaat door CO2 opname en
een minimale voetafdruk elders.
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Groningen is het voorbeeld in de wereld van hoe men
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wereldvoorbeeld

zien hoe die nuchtere Groningers dat doen!

fasering
2018-2019

2020-2030

2031-2035

2036-2050

1
bewustwording + enthousiasmeren

2
verder onderzoek door specialisten

2
ontwerp

2
realisatie

• breed publiek kennis laten maken met de
mogelijkheid om de stad te verduurzamen
en de impact van onze consumptie te
minimaliseren
• Hoe?
1. Let’s Gro 2018 & 2019
2. bondgenoten rekruteren

• Onderzoek tot in detail van
benodigdheden, mogelijkheden,
beperkingen. Testen ontwerp met
parametrische computermodellen
• Flow Academy opstarten t.a.v. omscholing
en opleiden boeren, technici etc.
Proefopstellingen testen.

• Ontwerp op basis van voorgeschreven
PVE uitwerken.

• start bouw 2036

geschatte kosten
€ 500 miljoen
Berekend op basis van de
kosten van de Noord/Zuid Lijn in
Amsterdam
[€3,1 miljard voor 9,7 kilometer = €320.000 per meter]
[€320.000 * 1.000 = €320 miljoen + €180 miljoen extra t.b.v. onder
andere high tech installaties]

EU landbouwsubsidies
De Noord/Zuidlijn is een lijn van de Amsterdamse metro. De lijn
loopt van Amsterdam Noord (station Noord), onder het centrum
van Amsterdam door naar station Zuid.
Het project aanpak Ring Zuid Groningen [een project waarbij
gedeeltelijk een park over de ringweg zuid wordt gelegd en moet
zorgen voor een betere doorstroom van verkeer en een park] kost
€ 700 miljoen. De vraag is wat de wereld meer nodig heeft...
bronnen: www.amsterdam.nl/noordzuidlijn/planning-kosten/ + https://www.aanpakringzuid.nl/
plan/vraag-antwoord/faq-categorie-1/wat-zijn-de-kosten-en-de-financiele-risicos

• Per jaar krijgen alle EU boeren
gezamenlijk 42 miljard inkomenssteun
• Per jaar krijgen alle EU boeren
gezamenlijk 750 miljoen inkomenssteun
In 2015 was dat gemiddeld €22.500 voor een melkveehouder en gemiddeld €26.000
voor een akkerbouwer.

‘terugverdientijd’ op basis van
landbouwsubsidies/inkomensteun
• Per jaar ontvangt het testgebied:
€ 14,4 miljoen [25.000 hec * €576 = 14,4 mlj]
• 500/14 = 36 jaar ‘terugverdientijd’ t.a.v.
inkomenssteun.

bron: Regionale & sectorale verdeling van Europese landbouwsubsidies in
Nederland - Wageningen University & Research [WUR] - 2011
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URBAN FOOD CHAIN experience

#Gedempte Zuiderdiep #vertical street farm

Yerun Karabey

Academie van Bouwkunst Groningen
student
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Sandra van Assen

Sandra van Assen Stedenbouw
mentor
onderzoek & stedelijk metabolisme

Reinald Top

Zwarts & Jansma Architecten
mentor
architectuur

Clemens Bernardt

Academie van Bouwkunst Groningen
afstudeerdocent

evaluatie

vertical street farm = nieuwe typologie
Dit afstudeerproject heeft geleid tot een nieuw type bouwwerk: the
vertical street farm. In feite is het een voedselproductie[park]machine
die de stad de mogelijkheid geeft om circulair te zijn op meerdere
niveau’s [voedsel, water, grondstoffen, energie en mobiliteit]. Het
ontwerp/ruimtelijk scenario bevind zich op alle schaalniveau’s en is
daarom tevens een voorbeeld van de veelzijdigheid die een ontwerper
moet bezitten om om te kunnen gaan met complexe maatschappelijke
[wereld]problemen. Met alleen architectuur red je het niet, maar
doordat ik tot architect ben opgeleid heb ik wel de vaardigheid om
een suggestie te geven van een mogelijke toekomst op een menselijke
schaal.

95

foodline:
the

metaboli c

URBAN
FOOD
CHAIN!
Groningen grows its own food 2050!

96

extra:
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extra: vervolgonderzoek

duurzaamheidsdoorsneden
Ik wil verder met het maken van een duurzaamheidvisie waarmee
gradaties van duurzaamheid aangegeven kunnen worden op basis van
de voetafdruk. Ik irriteer mij namelijk mateloos aan dat alles zogenaamd
duurzaam is terwijl het 9 van de 10 keer een eendimensionale/
monofunctionele oplossing is. Ik wil hiervoor doorsneden maken van
landschap en stad waarin per duurzaamheidsingreep te zien is wat de
impact is van keuzes.
stromenmodel van de stad
Ik zou graag een ruimtelijk stromenmodel willen ontwikkelen waarbij
data t.a.v. inwoners en hun consumptie de input is en hiermee
ruimtelijke analyses maken. Ik geloof er namelijk heilig in dat onze
voetafdruk ten aanzien van voedsel, water, energie, grondstoffen
en mobiliteit het probleem is niet -gecharcheerd gezegd- de
isolatiewaarde van een bouwwerk.
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paper positiebepaling Academie van Bouwkunst Groningen - januari 2018
student: Yerun Karabey
docent paper positiebepaling: Arjen Oosterman - Editor in Chief van Volume
met dank aan:
Clemens Bernardt - afstudeerdocent Academie van Bouwkunst Groningen
Reinald Top - mentor architectuur - Zwarts & Jansma Architecten
Sandra van Assen - mentor 'onderzoek', stedelijk metabolisme & formulering architectonische opgave - Sandra van Assen Stedenbouw

Ontwerper urbane
veerkracht & urbane
metabolistische stromen

ontwerpen aan het fundament van verstedelijking
“In de toekomst zal de grootste waarde van architectuur wel eens niet architectonisch kunnen zijn” Rem Koolhaas op de
AIA Convention in 2016. 1
Ik weet niet waarom hij dit heeft gezegd en in welke context, maar in relatie tot mijn eigen kijk op wat voor ontwerper [ik
zeg bewust geen architect] ik wil zijn denk ik dat Koolhaas wel eens gelijk zou kunnen krijgen.
Hoewel ik ben opgeleid tot architect met bepaalde competenties, kan ik mij niet goed identificeren met een ‘traditionele’
architect die vooral bezig is met bouwen. Ik zou mijzelf eerder omschrijven als een ontwerper van urbane veerkracht
en urbane metabolistische stromen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de wereld zich op dit moment in een
transitieperiode bevindt en wij op een andere manier naar de wereld zullen moeten kijken om systemen te verduurzamen
en daarbij hoort ook een andere ruimtelijke vertaling en dus in mijn ogen een andere beschrijving van mij als ontwerper.

1 = Future Urban Regions [FUR]. Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen; ontwerpend onderzoek voor de toekomst van stedelijke regio’s.
Trancity*Valiz. 2017. pag. 25

1
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Verandering van beroep[en]
De huidige energietransitie leidt tot veranderingen van vele beroepen
inclusief die van architect. Een ‘traditionele’ architect zou altijd blijven
bestaan als detailleerder van een volume. Echter is dit in mijn vooral
luxe en uiterlijk vertoon. Wil een een architect meer betekenen voor
de maatschappij dan zal hij zich met dergelijke problematieken en
onderzoek moeten bezighouden en daarvoor ontwerpvoorstellen voor
moeten maken. Een landschapper, stedenbouwer, civiele technisch
ingenieur en architect moeten zichzelf bij elke keuze de vraag stellen:
Wat is de impact van het ontwerp op de stromen op meerdere
schaalniveau’s en hoe zorgt het ontwerp ervoor dat de gebruiker zijn
voetafdruk minimaliseerd?
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BEKNOPTE SAMENVATTING AFSTUDEERPROJECT
Ter verduidelijking van bovenstaande is het belangrijk om te weten waar ik tijdens mijn afstudeerproject mee
bezig ben geweest en waarom.
WAAROM?
De ruimtelijke hoofdaanleiding van mijn afstudeerproject is het beeld en het narratief van de voedselvisie
Groningen Groeit Gezond uit 2012.2 Hier wordt in mijn ogen een naïef en romantiserend beeld van de stad
geschets in relatie tot voedsel. Vooral wanneer je weet dat wij als Nederlanders 2,3x het landbouwoppervlak
dat wij in Nederland hebben elders op de wereld gebruiken voor onze voedselconsumptie.3 Dus waar is het
ommeland? Waar is de rest van de wereld?
Op het eerste gezicht lijkt dit niet erg. Maar de Verenigde Naties voorspelt een wereldwijde bevolkingstoename
van zeven miljard mensen in 2017 naar tien miljard mensen in 2050.3 Het gevolg hiervan is dat de wereld een
toekomstig landbouwgrond tekort heeft ter grootte van het oppervlak van het land Brazilie.4
Daarnaast gaat de consumptie elders regelmatig gepaard met schandalen t.a.v. mens en natuur. Fossiele
gronstofbronnen [volgens experts zijn onze fossiele zoetwaterbronnen eerder uitgeput vanwege het feit dat
70% van het totale zoetwater op aarde gebruikt wordt voor voedselproductie] worden uitgeput,5 grootschalig
gebruik van pesticiden in bijvoorbeeld Argentinie zorgt voor misvormde baby's en kanker bij zowel kinderen als
volwassenen.6 Het grootste probleem [en het belangrijkst om tot ons te laten doordringen] is dat landbouw niet
natuurlijk is. De elementen [plant, bodem, licht en water] zijn natuurlijk, maar de manier waarop wij het ordenen
zorgt voor vernietiging van ecosystemen en biodiversiteit op grote schaal.7 Daarnaast draagt voedsel voor 25%
bij aan de CO2 uitstoot.8
Hoe eerlijk durft Nederland tegen zichzelf te zijn over de toekomst? Willen we een voortrekkersrol spelen, zoals
Nederland al decennia zo niet eeuwen heeft t.a.v. voedselproductie en de ruime voedselkeuze behouden?
Willen we afhankelijk blijven van buitenlandse voedselproductie of willen precies weten waar, hoe en onder
welke omstandigheden voor mens en natuur ons voedsel wordt geproduceerd en verwerkt?

HOE & WAT?

Ik heb een scenariostudie: Grow Your Own Food Groningen 2050 waarbij Groningen mijn testgebied is. Mijn
uitgangspunten zijn het circulair, lokaal en zichtbaar maken van de volledige voedselproductie en -verwerking
voor de inwoners [aanname: 15.000 inwoners 2050] van de binnenstad van Groningen met inzet van verticale
landbouw op een prominente plek in de historische binnenstad. Op basis van een stromenanalyse van de
binnenstad ben ik uitgekomen op het het Gedempte Zuiderdiep.
Op basis van mijn berekeningen voor tarwe en brood stel ik dat het Gedempte Zuiderdiep de complete
voedselketen kan bevatten. Daartoe graaf ik de huidige straat over de volle lengte uit tot een diepte van 13 meter
met een breedte 20 meter en vul dit gebied met geconditioneerde ruimten voor verticale landbouw, inclusief
bakkerij en opslag. Hierdoor ontstaat een nieuwe publieke ruimte waarvan ik het tarwe en broodgedeelte
heb uitgewerkt. Tegelijkertijd bevindt zich in deze meerlaagste urbane strip een waterzuivering waardoor
al het afvalwater van de inwoners en het regenwater gezuiverd kan worden en samen met de gewonnen
nutriënten uit de fecaliën gebruikt kan worden voor de voedselproductie. Hierdoor onstaat een circulair systeem
dat veerkrachtig is [Veerkracht is het vermogen van systemen om zodanig te reageren op veranderende
omstandigheden of verstoringen dat essentiële kenmerken hersteld worden]. 10
Mijn uitgangspunt is zichtbaarheid van de voedselketen voor zijn omgeving. Ik maak gebruik van doorkijken
zodat de voedselproductie en -verwerking zichtbaar worden. Het contact tussen mens en het voedselsysteem
wordt hierdoor geintensiveerd wat een positieve invloed zal hebben op de voedselcultuur.
ONTWERPEN AAN HET FUNDAMENT VAN VERSTEDELIJKING

Het gevolg van deze ‘oplossing’ is dat ik aan het fundament van verstedelijking zit te sleutelen/ontwerpen
waardoor een nieuw ruimtelijk concept [op meerdere schaalniveau’s] voor de 21ste eeuw onstaat. Op de
schaal van de stad komt dit tot uiting in de vorm van een meerlaagse inpassing in het profiel van het Gedempte
Zuiderdiep met volledig behoud van de bestaande bebouwing.

Ik denk dat wij deze eeuw een antwoord zullen moeten geven op de volgende vraag:
Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen gezond, duurzaam geproduceerd voedsel kunnen
consumeren, ruimte aan ecologie kunnen geven en tegelijkertijd kringlopen kunnen sluiten om zo t.a.v. voedsel
zelfvoorzienende urbane gebieden te krijgen met duurzame voedselculturen? 9

2 = https://nmfgroningen.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2014/05/Groningen-groeit-gezond.pdf of https://www.aardeboerconsument.nl/wp/wpcontent/uploads/2013/02/13-03-16-Groningen-Groeit-Gezond-voedselstrategie.pdf
3 = http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2014/voedsel-en-landbouw/landgebruik-en-biodiversiteitsverlies
4 = Despommier, Dickson. The Vertical Farm, feeding the world in the 21st century. Picador, New York. 2011.
5 = Bugbee, Bruce. could space wheat save fresh water? https://tedxinnovations.ted.com/2016/09/13/could-space-wheat-save-fresh-water/
6 = https://www.oneworld.nl/bedrijfslobby/argentijnen-doodziek-van-soja/ & https://www.demorgen.be/buitenland/de-torenhoge-prijs-van-sojakinderen-met-kanker-b3742849/ & https://www.mo.be/es/node/9657
7 = Despommier, Dickson. The Vertical Farm, feeding the world in the 21st century. Picador, New York. 2011. & Tegenlicht - boer zoekt voedselflat https://
www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2016-2017/boer-zoekt-voedselflat.html - 23 april 2017.
8 = Bosatlas van het voedsel. Noordhoff Uitgevers. 2014.
9 = Het stedelijk metabolisme. IABR 2014 Urban By Nature. Rotterdam. Mei 2014. pag: 120-122.
10 = Future Urban Regions [FUR]. Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen; ontwerpend onderzoek voor de toekomst van stedelijke regio’s.
Trancity*Valiz. 2017. pag. 39
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HET EIGEN ARCHITECTONISCH DENKEN

BEN IK WEL EEN ARCHITECT?

In essentie komen mijn persoonlijke interesses en aanleidingen tijdens een ontwerpopgave voort uit
nieuwsgierigheid op basis van verbazing, ergernis en/of een gevoel van onrechtvaardigheid. Meestal zijn het
alledrie. Misschien zorgt deze houding er ook onbewust voor dat ik niet de gebaande weg volg en het mijzelf
het hiermee moeilijk maak, maar ik besef ook dat ik dit nodig ben om plezier in iets te hebben. Ik houd van
complexe opgaven waar ik mij oprecht over verbaas of aan erger en wil dan te achterhalen waarom iets is zoals
iets is en hoe ik dit kan verbeteren voor de toekomst.

De meest basale definitie van een architect (Grieks: architektón: bouwmeester; archi: opper, tektón: bouwer)
luidt: een ontwerper van gebouwen, die dit ontwerp visualiseert en de verwerkelijking van dit concept technisch
en administratief begeleidt. 13

Een belangrijke oorzaak van deze 'andere' focus is dat ik twee energietransitie-ateliers heb gevolgd (docenten
Alex van Spyk en Sandra van Assen) waarin stofstromen en het stedelijk metabolisme aan bod kwamen.
HET STEDELIJK METABOLISME

In 'Het Stedelijk Metabolisme' wordt het stadslandschap beschouwd als een complex, uitgestrekt en
interactief systeem dat onophoudelijk werkt om in de behoeften van de bewoners te voorzien. 11
Het is een andere manier van kijken naar de stad. Ruimtelijke ontwerpers zijn gewend aan een figuratieve
kaart van een stad. Een kaart met straten, huizen, bedrijventerreinen en parken. De stofstromen [water,
energie, grondstoffen en afval] vormen vaak een abstracte kaart zoals een schilderij van Jackson Pollock,
met elkaar kruisende en vaak ondergrondse lijnen, en een oneindig aantal punten waaraan de ruimtelijke
betekenis nog moet worden ontfutseld. 11
In feite is dit bovenstaande precies wat ik doe: het ontwerpen aan ontmoetende stofstromen in de stad en
deze ontmoetingen intensiveren en effectiever maken. Ik verdicht de mogelijkheden voor de ontwikkeling
van een duurzaam stedelijk programma in de stad zonder afbreuk te doen aan de bestaande stad. Hierbij
worden nieuwe functies toegevoegd die zorgen voor circulariteit, voedselproductie en verwerking,
grondstoffenproductie, schoon water, educatie, nieuwe verblijfskwaliteiten, ruimte voor ontmoeting & interactie
en nieuwe sociaal-economische kansen t.b.v. een lokale circulaire economie.
HISTORIE STEDELIJK METABOLISME

Sinds 'Metabolism of Cities' van Abel Wolman uit 1965 gepubliceerd werd in de Scientific American volume
-- het eerste artikel waarin de stad als stofwisselingsproces werd gepresenteerd -- is er met wisselende
intensiteit gepubliceerd over het stedelijk metabolisme. Ook het doel kende veranderingen, maar had
altijd te maken met de relatie tussen stad en omgeving. Er bestaat geen standaard manier om het stedelijk
metabolisme te onderzoeken. Elk onderzoek kent een andere afbakening en andere type databronnen. 12

Hoewel dit algemeen gezien grofweg de definitie van een architect is, is een architect in mijn ogen ook vooral
iemand die de vraag achter de vraag zoekt en daar meestal een ruimtelijke oplossing voor bedenkt. Deze
gedachte komt ook voort uit het feit dat elke architect een andere invulling geeft aan zijn werk door zich toe
te leggen op een bepaald onderwerp, een focus op type gebouwen of een focus op onderzoek. Echter
is het middel vrijwel altijd een gebouw/bouwwerk ten aanzien van een maatschappelijk doel [bijvoorbeeld
huisvesting, zorg of educatie]. In mijn ogen is de titel architect eerder een verzamelnaam in plaats van een
eenduidige definitie.
Ten aanzien van mijzelf en mijn afstudeerproject denk ik dat ik een architect/ontwerper ben die zich ruimtelijk
vooral op grotere schalen [landschap, stedenbouw & infrastructuur] begeeft. Daarnaast stel ik mijzelf vragen t.a.v.
in dit geval het voedselsysteem. Dit is niet per definitie een hardcore architectuuropgave zoals het ontwerpen
van een bibliotheek of een museum. Hierdoor heb ik extra vaardigheden nodig die overlappen met die van een
stedenbouwer, landschaparschitect en een infra-ontwerper.
REFERENTIEPRAKTIJKEN

Als ik kijk naar referentiepraktijken zoals Fabric en Studio Marco Vermeulen, dan zie ik vooral dat zij zich
bezighouden met onderzoek en een architectonisch ontwerp tot op een bepaald niveau hanteren. Simpelweg
omdat het vooral over grote delen van een stad of een totale stad gaat en de architectuur er minder toe doet.
De nadruk ligt tegenwoordig logischerwijs ook meer op onderzoek en visie-ontwikkeling aangezien het nog
een ontdekkingstocht is over het hoe, wat en waarom.
De energietransitie-ateliers waren een onderdeel van het lectoraat Future Urban Regions [FUR]. FUR heeft in 2017
het boek: Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen: ontwerpend onderzoek voor de toekomst van
stedelijke regio's uitgebracht. Dit zijn zijn de dingen waar ik mij mee bezig wil houden en niet met de kleur van
een baksteen of het moeten vechten voor een bepaalde negge.
FUR OVER DE RUIMTELIJKE CONTEXT VAN ENERGIETRANSITIE

De ruimtelijke context van energietransitie heeft zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve kant.
Kwalitatieve aspecten zijn wetten, regels en afspraken die het bestaande landschap conserveren en
de ontwikkeling van energielandschappen bemoeilijken. Zo verhinderen veiligheidszones rondom
infrastructuur, bebouwing, natuurgebieden en molenbiotopen de plaatsing van windturbines, terwijl
zonnepanelen niet welkom zijn in beschermde stadsgezichten. Daarnaast vergroten de waarden, emoties
en verhalen die met landschappen, steden en dorpen verbonden zijn, de weerstand tegen duurzame
energie. 14

Daarnaast heb ik de drang om iets goeds te doen voor de maatschappij. Het liefst op meerdere schaalniveau's
-- voor zover dit als ontwerper binnen mijn bereik ligt. Het is uiteraard belangrijk voor mij om een esthetisch
mooi en functioneel goed werkend gebouw te ontwerpen, maar doordat ik liever pionier in plaats van volg wil
ik liever een houdig van inspirator aannemen. Ten aanzien van onze voedselvoorziening betekent dit dat ik graag
ontwerpen ter inspiratie wil maken die laten zien welke mogelijke ruimtelijke invulling gegeven kan worden aan
de voedselvoorziening: de ruimtelijke impact die de verduurzaming kan hebben op meerdere schaalniveaus en
kan bijdragen aan een duurzamere voedselcultuur en dus uiteindelijk ook een duurzamere wereld.

In kwantitatief opzicht speelt de energiedichtheid - de hoeveelheid ruimte die nodig is per eenheid
energie - een centrale rol, want die ruimte is bij hernieuwbare energie vele malen groter dan bij fossiele
energie. Als je de kwalitatieve en kwalitatieve argumenten bij elkaar veegt, dan blijkt ruimte de kritische
factor: er is letterlijk te weinig ruimte voor de benodigde nieuwe energielandschappen. Dit vraagt om
innovatief ruimtelijk ontwerp dat verder gaat dan ‘ruimtelijk inpassen’: onderzoek is nodig naar de potentie
van duurzame opwekking als nieuwe stadslandschapstypologie. 14

Ik denk dat een architect/ontwerper bij uitstek door zijn beeldende vaardigheden in staat is om een inspirerend
beeld te 'schetsen' waar over gediscussieerd kan worden. Ik denk dat iemand die een architectuuropleiding
heeft gevolgd het meest geschikt is, omdat deze een bepaald sfeerbeeld kan neerzetten tot en met het
schaalniveau van een gebouw en het dus tastbaar en voorstelbaar wordt.

Daarbij gaat het niet enkel om de productieplekken, maar zeker ook om de infrastructuur voor transport
en opslag van energie. Er ligt een interessante ruimtelijke opgave op punten waar meerdere stromen bij
elkaar komen, waar energieproductie wordt gekoppeld aan energieopslag of waar een reststroom kan
worden gebruikt voor een recreatieve of sociale functie in de wijk. 14

11 = Sijmons, Dirk. Het stedelijk metabolisme. IABR 2014 Urban By Nature. Rotterdam. Mei 2014. pag: 120-122.
12 = W.P.C. Jelier. het concept Stedelijk Metabolisme: Verkenning van het concept ‘Stedelijk Metabolisme’ met het oog op de bruikbaarheid ervan voor
duurzame stedelijke ontwikkeling. Eindrapport afstudeeronderzoek masteropleiding Transport & Planning, TU DELFT. 2011.

13 = https://nl.wikipedia.org/wiki/Architect
14 = Future Urban Regions [FUR]. Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen; ontwerpend onderzoek voor de toekomst van stedelijke regio’s.
Trancity*Valiz. 2017. FUR pag 44
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AMBITIE / ONTWIKKELINGSPLAN
DROOM [5 - 10 JAAR]

Om mijn droom te verwezenlijken heb ik uiteraard nog zeer veel te leren en heb daarom een ontwikkelingsplan
voor de komende vijf jaar opgesteld.

Ik wil mij dus niet per definitie alleen maar bezig houden met architectuur. Simpelweg omdat ik dit op den duur
niet interessant genoeg meer vind. Na een VO ben ik de aandacht kwijt. Ik ben wellicht niet die vakman. Ik kan
wel een gebouw detailleren en een bouwaanvraag indienen, maar ik vind eigenlijk alles na een VO niet meer
interessant. Het is teveel van hetzelfde. Ik ben alleen geinteresseerd in grote lijnen.

De komende vijf jaar zal ik mij in mijn ontwikkeling richten op [in willekeurige volgorde]:
ontwerp- en datavisualisatie, data-analyse vaardigheden verdiepen en uitbreiden
• ervaring/kennis opdoen t.a.v. grootschalige projecten met veel publieke ruimte en functies
• kennis uitbreiden t.a.v. de schaalniveaus stedenbouw, landschap en infrastructuur [naast uiteraard
architectuur] waardoor ik ook mijn vocabulaire kan uitbreiden
• presentatievaardigheden verbeteren t.a.v. het maken van een narratief en met meer intonatie leren spreken
• netwerk opbouwen t.a.v. verduurzamen voedselculturen
• verdiepen in voedselcultuur

Mijn droom/streven is om over 5-10 jaar een eigen bureau/samenwerkingsverband te hebben dat volledig
gericht is op het verduurzamen van voedselculturen. Dit netwerk is multidisciplinair en betreft ruimtelijke
ontwerpers, data-analisten, schrijvers, koks, voedseldeskundigen, moderne boeren/voedselproducenten,
voedselverwerkers, circulair-economen, programmeurs, app-ontwikkelaars etc.

Het liefst wil ik mij bezighouden met onderzoek en scenario’s zoals mijn afstudeerproject en op de voorgrond
van nieuwe ontwikkelingen opereren om mensen te enthousiasmeren voor toekomstige veranderingen. Indien
ik de keuze had zou volledig bezig zijn met het bovenstaande [ook al betekend dit dat ik nooit iets zal bouwen].
Een consultancy lijkt mij dus vele malen interessanter dan een bouwend architectenbureau.
WAT BEN IK DAN WEL OF WAT WIL IK DAN WEL ZIJN?

Ik wil mij de komende jaren ontwikkelen tot een onderzoekende ruimtelijke ontwerper die gespecialiseerd is in
stedelijk metabolistische opgaven met de nadruk op voedsel en het verduurzamen van voedselculturen. Hierbij
wil ik mij vooral richten op het maken van scenario’s en ontwerpend onderzoek die gebruikt kunnen worden in
een discussie als inspiratie of zelfs de basis voor bepaald ruimtelijk beleid zouden kunnen zijn.
Ik wil een onderzoekende ontwerper zijn die zich bezighoudt met stofstromen. Eigenlijk wil ik dus een
onderzoeker, stedenbouwkundige, infrastructureel ontwerper en architect in één zijn. Vandaar ook een andere
titel: Ontwerper Urbane Veerkracht & Metabolistische Stromen [Designer of Urban Resilience and Metabolic
Flows.]
KENMERKEN/BENODIGDE CORE SKILLS

In aanvulling op de tijdens de Academie opgedane ontwerpvaardigheden denk ik daar de volgende kennis en
vaardigheden voor nodig te hebben. Je moet in mijn ogen:
• innovatief willen zijn, willen pionieren en in kunnen spelen op veranderingen
• van nature een onderzoekende/ondervragende houding hebben (het waarom willen weten)
• om kunnen gaan met grote hoeveelheden data, deze kunnen verwerken en kunnen visualiseren
• toekomstbeelden [scenario's] kunnen schetsen in woord, cijfers en voornamelijk in beeld om buiten huidige
standaardwaarden te denken om vervolgens terug te denken en een stapsgewijze aanpak op te stellen van
hoe dit uiteindelijk bereikt zou kunnen worden.
• samen kunnen en willen werken met andere disciplines [geen alwetende houding!]. In feite ben je de
overzichtsbewaker en samenvatter van allerlei specialismen. Je moet kennis van zaken hebben en zelf ook
daadwerkelijk iets kunnen bedenken en kunnen visualiseren, de juiste mensen om je heen verzamelen en
hiermee een band opbouwen.
• Het kunnen initiëren/mensen enthousiast kunnen maken voor dergelijke ingrepen = een pakkend narratief
kunnen maken in woorden, cijfers en beelden en mensen hiermee informeren en vooral enthousiasmeren.
• Geduld hebben
• Doorzettingsvermogen bezitten
• Tegen kritiek kunnen
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ONTWIKKELINGSPLAN KOMENDE 5 JAAR - 2018-2023

Meer specifiek gaat het dan om:
ONTWERP- EN DATAVISUALISATIE, DATA-ANALYSE VAARDIGHEDEN VERDIEPEN EN UITBREIDEN

Om met veel data om te kunnen gaan en deze te kunnen visualiseren zal ik mijn toolset als ontwerper moeten
uitbreiden met bepaalde software waarin ik totale vrijheid heb. Hierdoor kom je al snel uit bij zelf programmeren
en in mijn geval visueel programmeren. Het belangrijkste waarin ik mij moet ontwikkelen is het visueel
programmeren met Grasshopper.
ERVARING/KENNIS OPDOEN T.A.V. GROOTSCHALIGE PROJECTEN MET VEEL PUBLIEKE RUIMTE EN FUNCTIES + KENNIS
UITBREIDEN T.A.V. DE SCHAALNIVEAU'S STEDENBOUW, LANDSCHAP EN INFRASTRUCTUUR [NAAST UITERAARD
ARCHITECTUUR] WAARDOOR IK TEVENS OOK MIJN VOCABULAIRE KAN UITBREIDEN;

Aangezien oplossingen van problematieken zoals het verduurzamen van de stad zich vooral in publieke en
openbare ruimtes zal voordoen --zoals mijn afstudeerproject ook laat zien-- zal ik meer kennis willen opdoen op
het gebied van grootschalige projecten met veel publieke ruimte.
PRESENTATIEVAARDIGHEDEN VERBETEREN T.A.V. HET MAKEN VAN EEN NARRATIEF;

Ik heb gemerkt dat mijn presentaties in basis vaak het volgende gaan: en toen heb ik dit gedaan en toen heb ik
dat gedaan en hier bevindt zich het toilet en daar de trap. Ik zou mij graag willen ontwikkelen in het levendiger
kunnen vertellen van mijn ontwerp maar ook mijn gedachtengang. Dit vergt de competentie om afstand te
nemen van iets en hierop op een ander niveau over na te denken.
PRESENTATIEVAARDIGHEDEN VERBETEREN T.A.V. INTONATIE TIJDENS HET SPREKEN

Het is voor mij belangrijk dat ik met meer intonatie leer spreken. Indien ik iets niet goed genoeg heb voorbereid
ga ik automatisch op een vlakke toon presenteren. De kern is dus dat ik presentaties goed moet voorbereiden.
NETWERK OPBOUWEN T.A.V. VERDUURZAMEN VOEDSELCULTUREN

Aangezien mijn droom uit een netwerk van mensen met bepaalde kennis bestaat zal ik mij moeten aansluiten bij
netwerken die wat zien in mijn verhaal en opvattingen.
VERDIEPEN IN VOEDSELCULTUREN

Door middel van het verdiepen in bepaalde voedselculturen van bepaalde urbane gebieden zal ik onder andere
het zelf moeten ervaren door er fysiek te zijn en daarnaast een bepaalde methodiek moeten/willen ontwikkelen
hoe ik dit in kaart kan brengen / kan typeren.
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ONTWIKKELINGSPADEN

BELANGRIJKSTE BRONNEN

Ik heb voor nu twee ontwikkelingspaden bedacht waarover ik de komende tijd moet nadenken en een keuze
in moet maken. Een keuze die natuurlijk ook sterk afhankelijk is van privé-omstandigheden en of ik ook geld kan
verdienen om rond te komen, maar ik vind het belangrijk voor mijzelf om hier over nagedacht te hebben.

STEDELIJK METABOLISME

GRONINGEN

Dirk Sijmons. Het stedelijk metabolisme. Essay. IABR 2014 Urban By Nature. Rotterdam. Mei 2014. pag: 120-122.

3 a 4 dagen op huidig bureau / 2 dagen eigen opgaven
Binnen [huidig] bureau = focus op parametrisch ontwerpen / visual programmering
Eigen opgaven = Focus op voedselcultuur
Onderzoeksaanvraag doen i.s.m. [alfabetisch]
• Alex van Spyk Landschapsarchitectuur
• Clemens Bernardt
• Kenniscentrum Noorderruimte
• Marcel van der Schuur {medestudent]
• Sandra van Assen Stedenbouw
ELDERS

Maarten Hajer. De uitdaging van de eeuw, Naar een compleet andere aanpak van de stedenbouw. Essay.
IABR 2014 Urban By Nature. Rotterdam. Mei 2014. pag.160-163.

Fabric. Ontwerpen aan stromen. Essay. IABR 2014 Urban By Nature. Rotterdam. Mei 2014. pag: 165-172.
Gemeente Rotterdam; Fabric; TNO. Stedelijk Metabolisme, duurzame ontwikkeling van Rotterdam. IABR. 2014.
Future Urban Regions [FUR]. Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen; ontwerpend onderzoek voor de
toekomst van stedelijke regio’s. Trancity*Valiz. 2017.
W.P.C. Jelier. Het concept Stedelijk Metabolisme: Verkenning van het concept ‘Stedelijk Metabolisme’ met het
oog op de bruikbaarheid ervan voor duurzame stedelijke ontwikkeling.
Eindrapport afstudeeronderzoek masteropleiding Transport & Planning, TU DELFT. 2011.

4 a 5 dagen op bureau elders
Werken bij een groot bureau elders in NL of elders op de wereld dat zich bezighoudt met het stedelijk
metabolisme & verduurzaming van voedselculturen + grootschalige projecten waarin publieke ruimte een
belangrijk onderdeel vormt.

VOEDSEL

Mogelijke bureau’s [alfabetisch]
Fabric
H+N+S
OMA
Studio Marco Vermeulen
Zwarts & Jansma architecten

Carolyn Steel. How food shaped our cities.
https://www.ted.com/talks/carolyn_steel_how_food_shapes_our_cities

Dit heb ik in november/december 2017 geschreven. Zoals mijn leven er nu voor staat en hoe ik nu over alles
denk wil ik eerst in Groningen blijven en als ik mijzelf weer 'normaal' voel een carrierestap maken. Daarbij denk
ik ook dat wanneer ik bij een ander/groot bureau ga werken ik weer veel te veel in de rol kom van tekenaar. Ik
denk daarom dat ik het gewoon zelf moet doen en mijn eigen kansen moet creëren. Nogmaals dit is hoe ik er
nu over denk met alle stress van het afronden van het afstuderen.

8

Bosatlas van het voedsel. Noordhoff Uitgevers. 2014.
Carolyn Steel. De Hongerige Stad, Hoe voedsel ons leven vormt. NAI uitgevers, Rotterdam. 2011.

VERTICALE LANDBOUW

Tegenlicht. Boer zoekt voedselflat. documentaire. https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/
afleveringen/2016-2017/boer-zoekt-voedselflat.html - 23 april 2017.
Dickson Despommier. The Vertical Farm, feeding the world in the 21st century. Picador, New York. 2011.
Arnoud Groot. Landbouw kiest voor verticaal. weekblad Elsevier, Juist. Maart 2017, jaargang 5 - nummer 36. pag.
39-42.
GRONDSTOFFEN

Bruce Bugbee. Could space wheat save fresh water? TEDx videopresentatie.
https://tedxinnovations.ted.com/2016/09/13/could-space-wheat-save-fresh-water/
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Een scenario-studie naar de re-organisatie en verduurzaming van het water- en voedselsysteem van steden
en de impact daarvan op leefomgeving van stad en platteland:
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Groningen grows its own food 2050!
Met als case study de binnenstad van Groningen:

the vertical street farm
@ Gedempte Zuiderdiep Groningen
WHO?
Yerun Karabey
student Academie van Bouwkunst Groningen
Sandra van Assen [Sandra van Assen Stedenbouw]
mentor onderzoek & stedelijk metabolisme
Reinald Top [Zwarts en Jansma Architecten]
mentor architectuur
Clemens Bernardt
docent Academie van Bouwkunst Groningen
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samenvatting xxs
WHY?

HOW?

Wat kan de [ruimtelijke] impact van de verduurzaming van het voedselsysteem van de
stad Groningen zijn?

Door middel van het lokaal, zichtbaar en circulair minimaliseren van de voedselvoetafdruk
van de binnenstad van Groningen van 25.000 hectare [12.500 voetbalvelden] akkerland
naar een volume van 1000 meter lang, 20 meter breed en 15 meter diep [= het Gedempte
Zuiderdiep] dankzij verticale landbouw [gestapeld voedsel produceren in een geconditioneerde ruimte onder kunstlicht op water zonder bodem] en tegelijkertijd kringlopen te
sluiten krijgt de stad de mogelijkheid om zelfvoorzienend en circulair te zijn in zijn voedselvoorziening en kan tegelijkertijd vrijgespeeld akkerland: in natuur te herstellen, gebruiken voor ecologische zonnevelden. materiaalgewassen telen en gebruiken voor recreatie.

De combinatie van
• een groeiende wereldbevolking naar 10 miljard mensen in 2050 die leidt tot een
landbouw-grond tekort ter grootte van het land Brazilië;
• onze huidige grondstofvoorradenverslindende, ecologievernietigende,
bodemvervuilende, bodemuitputtende en grondwatervervuilende manier van
intensieve landbouw die zorgt dat wij onze eigen leefomgeving en die van dieren
vernietigen en uiteindelijk onszelf als mensheid;
• de verbroken relatie tussen mens en het voed-selsysteem vanwege het bijna
compleet verdwijnen van het systeem buiten de stad of het buitend;
• en de impact van onze consumptie elders op mens, klimaat en natuur;
Zorgde ervoor dat ik mijzelf de vraag stelde:
Wat als een complete voedselketen op een prominente plek in de binnenstad
zichtbaar en circulair wordt geïntegreerd met behulp van verticale landbouw zodat de
binnenstad [15.000 inwoners in 2050] zelfvoorzienend kan zijn en de voedselcultuur
wordt verduurzaamd?
Dit leidt tot een fundamentele verandering van onze invulling van ruimte op het
platteland en in de stad en een verandering van stedenbouw, landschap, infrastructuur en
architectuur en heeft een disruptieve [sociaal maatschappelijke] impact.

WHAT?
Een multischalige [provincie, stad, wijk, straat] ruimtelijke
scenario-studie naar de re-organisatie en verduurzaming van het
water- en voedselsysteem van Groningen. Met als case-study de binnenstad van Groningen met de op stromenanalyse beredeneerde locatie: het Gedempte Zuiderdiep.
The vertical street farm & urban circular food chain Gedempte Zuiderdiep is de inpassing
van een complete voedselketen [van productie-verwerking-consumptie en afvalverwerking] in de bodem van de stad ten plaatse van de huidige busbaan in het straatprofiel van
het Gedempte Zuiderdiep van Groningen.
Doorkijken naar de voedselketens , aangeschakelde series van pleinen op verschillende
hoogteniveaus, een semi-ondergrondse foodexperience route, een open source flow
academy in combinatie met behoud van de huidige gebouwen, zichtlijnen en stedenbouwkundige structuur van de stad zorgen naast een aantrekkelijke nieuwe groene publieke
verblijfsruimte voor bewustwording ten aanzien van ons voedselsysteem waardoor onze
voedselcultuur wordt verduurzaamd.
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Een ruimtelijk scenario maken van een wereldproblematiek vergt veel onderzoek naar kennis
ver buiten het vakgebied + verdieping in een [voedsel]systeem. Dit is ongewoon voor een
architectenopleiding. Het doel van het onderzoek is het leren begrijpen waarom het huidige
systeem is zoals het is en te achterhalen wat veranderd zou moeten worden om van linear
systeem een circulair systeem te maken. Wat is de huidige problematiek, waarom is het systeem
zoals het is en hoe geven wij nu invulling aan het systeem? Het is alles behalve een klassieke
architectuuropgave. Het is een samenkomst van landschap, stedenbouw, civiele techniek/
infrastructuur en architectuur.

heeft brood toen en nu? Hoeveel CO2 uitstoot heeft elke ketenstap? Welke ketenonderdelen zijn
in de provincie te vinden en wat is de omvang hiervan.

ateliers energietransitie [Future Urban Regions]
Dit afstudeerproject was onmogelijk geweest zonder het volgen van twee ateliers Energietransitie
in 2015 & 2016 onder leiding van Alex van Spyk & Sandra van Assen. Deze ateliers zetten je hele
wereld op zijn kop en laten je voor altijd anders naar de wereld kijken en leert je denken op
meerdere schaalniveau’s, in systemen en stromen [water, voedsel, afval, grondstoffen en energie].

Voorafgaand aan de scenario’s zijn aanzetscenario’s gemaakt die als praatplaat dienden voor o.a.
een boer en bakker.

onderzoek
onderzoek: literatuuronderzoek
De ateliers zijn een noodzakelijke inleiding op de verschillende stromen. Elke stroom heeft zo zijn
eigen geschiedenis die tevens ook nauw verbonden is met alle andere stromen. De belangrijkste
bron t.a.v. het voedselsysteem is De Hongerige Stad [Carolyn Steele]. Een beknopte selectie
van overige belangrijke bronnen zijn: De Bosatlas van het voedsel, Cooked [Michael Pollan] t.a.v.
brood + voedsel in relatie tot cultuur, Boer Zoek Voedselflat [Tegenlicht] t.a.v. verticale landbouw,
De Graanrepubliek [Frank Westerman] t.a.v. lokale/regionale geschiedenis. Het literatuuronderzoek
is onderdeel van de historische analyse
onderzoek: historische analyse
Door het maken van schematische doorsneden, tijdlijnen, het in kaart te brengen van hoe
voedsel bijvoorbeeld de stad in kwam en waar het werd opgeslagen wordt de ruimtelijke
impact beter begrepen. De historische analyse heeft er ook voor gezorgd dat ik weet wat de
‘gezondste’ wijze van broodproductie is en waarom dit veranderd is sinds de industriele revolutie.
[Zuurdesembrood vs gistbrood].
onderzoek: ruimtelijke data verzamelen
Kaarten maken van de provincie + stad t.a.v. het voedselsysteem met behulp van GISsoftware en
beschikbare databases met data over type en locatie bedrijven zorgt ervoor om inzicht te krijgen
wat er in de provincie speelt/aanwezig is t.a.v. de voedselketen.
onderzoek: systeem- /ketenanalyse brood
Essentiele vragen: Wat is brood? Hoe wordt brood gemaakt? Wat is er voor benodigd? Hoe
deed men dit vroeger? Waarom is dit veranderd? Welke ruimtelijke impact en culturele impact
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onderzoek: ruimtebeslag broodketen
Wanneer je als ontwerper met stromen bezig gaat, gaat het voornamelijk om het maken van
berekingen op basis van het aantal personen. Op basis van deze berekeningen in dit geval met
11.000/15.000 mensen [binnenstad Groningen nu en schatting 2050] is het ruimtebeslag te bepalen
met behulp van gegevens van huidige ketenonderdelen [opslag, maalderij, bakkerij, winkel etc.]

scenario’s
Om de ruimtelijke impact van veranderingen in het systeem ruimtelijk te kunnen visualiseren heb
ik twee scenario’s naast elkaar gelegd: horizontale landbouw versus vertical landbouw.
stromenanalyse + berekeningen
Om de scenario’s met elkaar te kunnen vergelijken heb ik uitgebreide berekeningen gemaakt met
data als input [tot aan de gegevens van brood en tarwe aan toe] met ruimte als output.
Op basis van de resultaten [berekeningen en ruimtelijke potentie] heb ik de keuze gemaakt
om het verticale landbouw scenario verder uit te werken in een ruimtelijk scenario. Uiteindelijk
is de documentaire Boer zoekt Voedselflat hiervoor essentieel geweest. Ik wist dat vertical
farming bestond, maar wist niet goed waar ik mijn kennis vandaan moest halen. Vanuit deze
documentaire ben ik verder gaan zoeken en heb ik data [vanuit de ruimtevaart] kunnen vinden
waarmee ik berekeningen kon maken en kon aantonen dat vertical farming essentieel is om het
voedselsysteem te veranderen.
ontwerp / ruimtelijk scenario
Zoals in de samenvatting is te lezen is de ruimtelijke impact op meerdere schaalniveau’s
[landschap, stedenbouw, infrastrucuur en architectuur].
Het ontwerp op straat en gebouwniveau is een constante wisselwerking geweest tussen 3D
modelleren en schetsen. Het ontwerpproces ging vooral over het inpassen van het ontwerp in
het huidige profiel van de stad met respect voor de huidige hoofdstructuur van de binnenstad
[zichtlijnen en doorgangen]. De belangrijkste architectonische uitgangspunten zijn zichtbaarheid
van het voedselsysteem en contrast tussen natuur[natuurlijke elementen] en cultuur[high tech]
met als doel een publieke ruimte waar mensen willen verblijven.
De omvang van het ontwerp is voor architectuur erg groot en kan megalomaan overkomen, maar

samenvatting reflectie/proces in woord
zie volgende pagina’s voor dezelfde tekst + beelden
in verhouding tot de ruimte die je er elders mee wint is het verwaarloosbaar.
EVALUATIE
Een systeemverandering leidt tot een nieuwe invulling van [publieke]ruimte
Het project gaat ook vooral over nieuwe invulling van publieke ruimte en het aantonen dat een
systeemverandering leidt tot een nieuwe invulling van publieke ruimte.
Onder de grond / multifunctioneel ruimtegebruik / zichtbaarheid
Een systeemverandering kan leiden tot een multifunctioneel ruimtegebruik in de stad dat
tevens openbaar is. In een historische binnenstad is dit in mijn ogen in de bodem. Hierdoor
wordt de historische stad zo minimaal mogelijk aangetast [aangezien men waarde hecht aan
oude gebouwen] en tegelijkertijd heeft veel programma geen daglicht nodig. In principe kan
alles onder de grond, maar vanwege het willen verduurzamen van de voedselcultuur is het
noodzakelijk om het systeem ook zichtbaar te maken op een prominente plek in de stad.
Vertical street farm = nieuwe typologie
Dit afstudeerproject heeft geleid tot een nieuw type bouwwerk: the vertical street farm. In feite is
het een voedselproductie[park]machine die de stad de mogelijkheid geeft om circulair te zijn op
meerdere niveau’s [niet alleen maar energie]. Het ontwerp/ruimtelijk scenario bevind zich op alle
schaalniveau’s en is daarom tevens een voorbeeld van de veelzijdigheid die een ontwerper moet
bezitten om om te kunnen gaan met complexe maatschappelijke [wereld]problemen. Met alleen
architectuur red je het niet.
Kennis ver buiten het vakgebied halen
Een dergelijke opgave vraagt om in materie te duiken wat op het eerste gezicht ver buiten het
vakgebied lijkt te staan. Echter kijk je als ruimtelijk ontwerper altijd naar de ruimtelijke effecten
van andere onderzoeken. Wat is de ruimtelijke relevantie van fundamenteel onderzoek naar
voedselproductie in de ruimtevaart? Deze kennis vervolgens gebruiken voor voedselproductie
op aarde.
complex wereldprobleem naar boeiend ruimtelijk verhaal
In mijn ogen is het kunnen samenbrengen van een complex wereldprobleem in een boeiend
verhaal op meerdere schaalniveau’s de belangrijkste vaardigheid die opgedaan moet worden
wanneer je je als ruimtelijk ontwerper met een dergelijke wereldproblematiek wil bezighouden.
Dit is ook waar in mijn hoofd architectuur over moet gaan [ruimteliijke oplossingen vinden
voor grote maatschappelijke problemen]. Ruimtelijke ontwerpers moeten hun ontwerpkracht
gebruiken om meerdere kennis gebieden aan elkaar te knopen en de ruimtelijke gevolgen
voor onze leefomgeving visualiseren. Groot denken is de sleutel. We lossen complexe
maatschappelijke (wereld)problemen niet op met kleinschalige ingrepen op gebouwniveau.

Landschap, stedenbouw, infrastructuur/civiele techniek & architectuur
Deze opgave dwong mij om op alle [bovenstaande]schaalniveau’s te ontwerpen. Dit vraagt dus
bepaalde vaardigheden. Voor mij is het vooral veel trial and error geweest. Een opleiding waarbij
stedenbouw, landschap, infrastructuur/civiele techniek en architectuur gecombineerd is, is in mijn
ogen een verreiste wanneer je iemand wil opleiden die met complexe problemen om moet
gaan. Alles staat met elkaar in verband op meerdere schalen, met alleen architectuur red je het
niet. Architectuur is het laatste stapje waarmee je je ideen menselijk en voorstelbaar kunt maken
en is daarom net zo onmisbaar als de andere diciplines.
Verandering van beroep[en]
De huidige energietransitie leidt tot veranderingen van vele beroepen inclusief die van architect.
Een ‘traditionele’ architect zou altijd blijven bestaan als detailleerder van een volume. Echter is
dit vooral luxe en uiterlijk vertoon. Wil een een architect meer betekenen voor de maatschappij
dan zal hij zich met dergelijke problematieken en onderzoek moeten bezighouden en daarvoor
ontwerpen moeten maken. Een landschapper, stedenbouwer, civiele technisch ingenieur en
architect moeten zichzelf bij elke keuze de vraag stellden: Wat is de impact van het ontwerp op
stromen op meerdere schaalniveau’s?
ontwerper van urbane veerkracht en metabolistische stromen
Overkoepelend zal in mijn ogen een beroep ontstaan die zich bezighoud met ontwerpen/
doorontwikkelen van urbaan gebied op basis van het circulair maken van voedsel, water,
grondstoffen, transport en energie van landschap tot architectuur en interieur.
Vervolgonderzoek[en]
duurzaamheidsdoorsneden
Ik wil verder met het maken van een duurzaamheidvisie waarmee gradaties van duurzaamheid
aangegeven kunnen worden. Ik irriteer mij namelijk mateloos aan dat alles zogenaamd duurzaam
is terwijl het 9 van de 10 keer een eendimensionale oplossing is. Ik wil hiervoor doorsneden
maken van landschap en stad waarin per duurzaamheidsingreep te zien is wat de impact is van
keuzes.
stromenmodel van de stad
Ik zou graag een ruimtelijk stromenmodel willen ontwikkelen waarbij data t.a.v. inwoners en
hun consumptie de input is en hiermee analyse maken. Ik geloof er namelijk heilig in dat onze
huidige consumptie en de wijze van productie het probleem is en niet de isolatiewaarde van een
bouwwerk.
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Wat als
een complete voedselketen
in de binnenstad wordt geïntegreerd?
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