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Stadstuinbouw in de Achterhoek, wat kunnen we daarmee? 

Lezing onderzoeker Marc Ravesloot op zondag 21 februari 

Zoals Herman Finkers in zijn oudejaarsconference al zei: ”er zijn kinderen die niet eens meer weten 

dat de runderbiefstuk van het paard komt”. Het is een misvatting te denken dat alleen burgers die 

zijn opgegroeid in de stedelijke omgeving een zekere afstand hebben tot het ontstaan van voeding. 

Onderzoek wijst uit dat kinderen die in deze tijd opgroeien op het platteland een even grote afstand 

tot agroproductie en het ontstaan van hun voeding kennen. In het speelveld van stadslandbouw doet  

Wageningen UR pogingen concepten te ontwikkelen met een blijvende positieve impact op onze 

samenleving.   

In zijn verhaal zal onderzoeker Marc Ravesloot van Wageningen UR ingaan op zijn visie en ervaringen 

bij het ontwikkelen van dit soort ‘sociaal maatschappelijke concepten’. Ravesloot is werkzaam als 

onderzoeker Gezondheid & Welbevinden bij Wageningen UR. Vanuit die rol bedenkt, onderzoekt en 

begeleidt hij stadstuinbouw initiatieven, meestal rond een specifiek maatschappelijk knelpunt, zoals 

obesitas of de zorg voor kwetsbaren.  

Gezondheidsinterventies hebben tot doel op een positieve wijze een blijvende gedragsverandering 

teweeg te brengen. Wat weten we al van de effectiviteit hiervan en hoe kunnen we die beschikbare 

kennis effectief inzetten. Op 21 februari zal Ravesloot ingaan op gezondheidsinterventies voor 

schoolpleinen en sportaccommodaties die momenteel worden ontwikkeld door PPO Fruit. De lezing 

is vrij toegankelijk en vooral interessant, voor burgers die zich als vrijwilliger willen inzetten voor 

stadstuinbouwprojecten, lokale politici en bestuurders en beleidsmakers die interesse hebben in 

gezondheidspreventie en lokale bedrijfsleven partijen die vanuit hun MVO juist dit type projecten 

financieel zouden willen ondersteunen. Zondag 21 februari , locatie: Venemansmolen, Venemansweg 

7 te Winterswijk, aanvang is om 15.00 uur. De presentatie zal circa anderhalf uur duren. Er zijn 

slechts beperkt plaatsen beschikbaar, daarom vragen wij u zich vooraf aan te melden bij de secretaris 

van WB via mail: mmdepree@gmail.com  Winterswijks Belang heet u van harte welkom. 


