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In het oude havengebied in Rotterdam-West, tussen de containerschepen en grote kranen, 
is in september 2012 de stadsboerderij ‘Uit Je Eigen Stad’ geopend. In bestaande loodsen 
en braakliggend terrein worden er op kleine schaal groenten en fruit geteeld en worden er 
kippen gehouden. Dit voedsel wordt vervolgens geserveerd in het restaurant en verkocht in 
een winkeltje, beiden aanwezig op het terrein.

Restaurant
Wanneer je het restaurant binnenloopt kom je direct terecht in een prettige en gezellige 
sfeer. Bij de ingang is een lounge waar je leuk kan zitten bij de houtkachel en in het midden 
van het restaurant staat een robuuste stamtafel met oude fabriekslampen. Verder kun je 
gaan zitten aan een van de andere tafeltjes in het restaurant met tweedehands oude school-
banken. Vanaf je zitplaats kun je in de keuken kijken hoe de koks te werk gaan. Het menu is 
afhankelijk van wat er op dat moment groeit en aangevuld met producten van producenten 
uit de regio, zo kan je iedere dag iets anders verwachten. Het restaurant maakt gebruik van 
serveren in boerenstijl. Dit betekent dat je per gang drie verschillende gerechten krijgt op 
grote borden, deze ga je vervolgens verdelen en doorgeven over je tafel.

Stadslandbouw is een trend. Het speelt in op een nieuwe lifestyle. 
Volgens deskundigen maakt ‘urban farming’ de stad groener, gezonder 
en schoner. Niet voor niets ontstaan in steden steeds meer initiatieven 
om op platte daken, op schoolpleinen en op braakliggende terreinen 

groente en fruit te telen.



De producten
Op het terrein worden de eigen groenten en fruit van het restaurant geteeld en houden zij 
hun eigen kippen. Overige producten worden gehaald uit de streek. Het brood wordt ge-
haald bij het Vlaamsch Broodhuys, sappen bij zorgboerderij de Buytenhof, mosterd bij Mos-
terd en meer, vlierbloesem limonade bij Rotterdamse Vlier, worsten bij Wild Vleesch, honing 
bij Stadsimkerij Bijbouna en jams bij Rotterdamse Confituur. 

Sindskort kweken zij ook hun eigen vis. De meervallen en tilapia’s worden opgevoed volgens 
een duurzaam systeem: ‘aquaponics’ waarbij planten en vissen samen worden gekweekt, de 
poep van de vissen wordt namelijk omgezet in de voedingsstoffen voor planten.
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In deze illustratie wordt duidelijk dat de 
stadsboerderij alleen gebruik maakt van haar 
eigen producten en streekproducten. Om-
dat UJES haar eigen producten verbouwd 
en deze producten direct in de keuken te-
recht komen scheelt dit onnodige transport 
en overbodige verpakkingen. Wat niet van 
het land komt wordt zoveel mogelijk uit de 
eigen streek gehaald zodat er zo min moge-
lijk kilometers worden gemaakt, kilometer-
vrij voedsel dus.
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Om aan te geven dat meer restaurants 
een voorbeeld zouden kunnen nemen aan 
het gebruik maken van streekproducten 
gaan we Uit Je Eigen Stad vergelijken met 
een ander ‘duurzaam en biologisch’ initia-
tief. Neem bijvoorbeeld de vestiging van 
Bagels & Beans in Rotterdam. Bagels & 
Beans geeft aan dat ze zo veel mogelijk 
biologische en duurzame producten op 
nemen in hun assortiment. Echter is Ba-
gels & Beans trots op ‘hun mooiste robijn’, 
namelijk de koffiebonen uit een bijzondere 
koffieplantage uit Panama. De rest van de 
producten zoals kaas, vleeswaren, bagels 
etc. worden aangeleverd vanuit de Bagels 
& Beans Factory in Utrecht. Dit betekent 
in eerste instantie dat er vanuit Utrecht al 
vele kilometers worden gemaakt om de 
producten bij de vestigingen te krijgen. 
De oorsprong van de producten, die in 
Utrecht bewerkt worden, is niet duidelijk.

Wanneer je de tweede illustratie bekijkt 
zie je waar Nederland haar grootste im-
port granen, groenten, fruit etc. vandaan 
haalt. Aannemelijk is dat de fabriek ook 
grote gedeeltes niet uit haar eigen streek 
haalt, maar importeert vanuit andere lan-
den. Het voedsel van Bagels & Beans kun 
je dus niet echt kilometervrij voedsel noe-
men en zou dus meer een voorbeeld kun-
nen nemen aan Uit Je Eigen Stad.

Bagels & Beans



De winkel
Voor producten vers van het land en de streekproducten kun je terecht in het winkeltje. Voor-
namelijke bezoekers zijn mensen uit de omgeving en bezoekers van het restaurant die na 
het eten nog even een boodschappentas vullen. De prijzen van de producten liggen aardig 
hoog, maar waarom is biologische eten duurder? 

In de staafdiagram is het verschil te zien tussen de prijzen van de Albert Heijn, Eko Plaza en 
UJES. Biolgische producten (Eko Plaza en UJES) zijn inderdaad vaak duurder dan niet-biolo-
gische producten. De prijs van biologische producten ten opzichte van normale producten 
varieert sterk. In enkele gevallen betreft het enkele procenten en bij een aantal producten 
betreft het 2 tot zelfs 3 keer de normale prijs. Dit allemaal heeft een reden, bij biologische 
teelt is het belangrijk dat er goed gezorgd wordt voor de dieren, planten en aarde. Daar-
naast vergt het meer arbeid en brengt het meer risico’s met zich mee. Het winkeltje van 
UJES is nu nog klein maar wij zijn benieuwd of het ooit zou kunnen uitbreiden, waarom zou 
je iedere dag naar een verlaten industrieterrein fietsen als je ook biologisch eten kan halen 
bij de supermarkt om de hoek?

Waarom iedere dag naar een ver-
laten industrieterrein fietsen als je 
ook biologisch eten kan halen bij 
de supermarkt om de hoek?

Voedselverspilling
Uit Je Eigen Stad zegt zelf verantwoord om te gaan met voedselverspilling, zo is het mo-
gelijk dat de gast zelf de hoeveelheid van de bijgerechten bepaalt, kunnen er verschillende 
portiegroottes besteld worden en kan er om een doggybag worden gevraagd. Er wordt dus 
veel gedaan om te vermijden dat er voedsel overblijft, maar wat gebeurt er met het eten wat 
daadwerkelijk niet opgaat of wordt meegenomen? Met het Vlaamsch Broodhuys hebben zij 
een overeenkomst dat als zij brood terugbrengen hiervoor een kleine vergoeding krijgen. 
Dit gebeurd echter niet met de restanten van het gesneden brood, deze worden wél wegge-
gooid wat ons erg verbaast. Deze restjes zouden bijvoorbeeld ook gebruikt kunnen worden 
als voer voor vee van boeren uit de buurt. 



Community
UJES is community-based, naast de profes-
sionals die zij in dienst hebben maken zij ook 
gebruik van vrijwilligers, deze helpen bijvoor-
beeld op het land. Daarnaast telen zij ook 
op verzoek voor restaurants in Rotterdam en 
werken zij veel samen met producenten uit 
de regio. Op het terrein van UJES worden 
regelmatig evenementen georganiseerd, dit 
allemaal om de consument aan te moedigen 
een meer duurzame leefstijl te ontwikkelen. 
Tevens doen zij via hun Facebook vaak op-
roepen aan mensen om te komen helpen op 
het land (bijvoorbeeld met het transporteren 
van kippen). Als volger op Facebook wordt 
op de hoogte gehouden door het restaurant 
met de laatste nieuwtjes en nieuwe trends 
over verantwoord voedsel en duurzaamheid.

Dit allemaal om de consument aan te 
moedigen een meer duurzame leefstijl 
te ontwikkelen.

Stadsboerderij Uit Je Eigen Stad zou een voorbeeld moeten zijn 
voor andere restaurants/projecten. Het heeft namelijk een goed con-
cept: braakliggende terreinen opnieuw gebruiken door bijvoorbeeld 
groenten en fruit te telen, het hele idee om met zoveel mogelijk 
producten uit de streek te worden en zo kilometers te besparen is 
erg sustainable. Het restaurant doet veel om bij te dragen aan een 
duurzamere leefstijl van de consument. Die willen tegenwoordig ge-
zonder eten en willen graag bewust zijn van waar hun eten precies 
vandaan komt, UJES speelt perfect in op deze trend. Wel zou UJES 
beter kunnen omgaan met hun voedselverspilling, zo zijn wij erach-
ter gekomen dat de mooie verhalen over hergebruik en niets weg-
gooien misschien toch niet kloppen. Zo wordt voedselverspilling wel 
vermeden maar wat gebeurt er met het eten dat toch overblijft? Dat 
is ons niet duidelijk.

Naast het telen, bedienen en verkopen van verse producten geeft 
UJES ook advies en begeleidt organisaties en instellingen bij het re-
aliseren van landbouwprojecten. Zij denken mee aan placemaking, 
relevante basisvoorwaarden en praktische haalbaarheid. Dit allemaal 
met duurzaamheid als belangrijkste kenmerk! Daarnaast willen zij 
ook nog uitbreiden naar andere grote steden. De toekomst ziet er 
goed uit voor het stadslandbouwbedrijf en UJES, stad en platteland 
raken op deze manier steeds meer met elkaar vervlochten en wij zijn 
zeer benieuwd naar wat er nog komen gaat.

Goed concept,
 kleine verbeterpuntjes


