COLUMN – Zaterdag Live 19 mei 2018 - Columnist: Gerard Verspuij
Stadslandbouw
Hallo Boeren, burgers en buitenlui. Het zal toch niet waar zijn ? Je zult je oren niet geloven. In Den Haag ? Ja
in Den Haag. Boeren ? Jazeker ook in Den Haag.
Burgers hebben we al. Ruim 500.000. Buitenlui ook, die komen er ook meer. Ze zijn bekend onder de naam
expats en toeristen. En dankzij een voortreffelijke ontwikkeling ook echte boeren. Er zit duidelijk groei in
onze stad en als vanzelfsprekend is Discus er als de kippen bij.
Wat in Den Haag begon om de leegstand in fabriekshallen tegen te gaan ontwikkelt zich nu razendsnel. Als
ontluikend groen in de stad komt het dwars door de tegels heen omhoog.
Op naar de zon. Het lijkt wel muziek uit de musical Hair. Oude tijden herleven. Komt het oude idealisme
weer naar boven ?.
Het is een ontwikkeling, die dwars tegen Europa ingaat. Daar moet alles groter, voorgeschreven, gestuurd,
economisch haalbaar, milieu-verantwoord, gedragen, doordacht, vastgespijkerd in wetten worden. Een
hopeloze weg en die blijk geeft van een tunnelvisie.
En dan komen we straks in Den Haag weer grazende koeien tegen ? Dartele lammetjes grazend van heerlijk
groen gras. Jazeker, wat een vooruitzicht. Heerlijk toch. Hier word je als mens echt vrolijk van. Gaan we
straks echt meemaken dat we het verkeer stopzetten, omdat een kleine kudde koeien of schapen de
Bezuidenhoutseweg moet oversteken?
Een heerlijk vooruitzicht.
Het is al eerder bewezen, mensen worden gelukkiger van groen en natuur in hun directe woonomgeving.
Auto’s steeds meer de stad uit, versterking van openbaar vervoer, vrachtwagens, die de bevoorrading doen
vanuit hun elektrische aandrijving, meer wandelaars en meer fietsers. Het wordt weer gezellig op straat.
Een belangrijke factor vormen onze volkstuinen. Eens begonnen vanuit aanvulling op je loon om je kinderen
voldoende voeding te geven, later als recreatie. In Den Haag zijn we daar goed in. En hoe dreigend was het
in 2006 niet toen bouwplannen het laatste groen moesten verpulveren en platwalsen. De volkstuinders
kwamen in opstand. En geholpen door de economische recessie gingen plannen van tafel. En laat dat voor
altijd zijn. Maak er de plek van voor groene handen, groene longen en gezond voedsel.
Enne kleine kassen, hoe mooi zullen ze niet staan op de plaats waar voorheen het blik van de auto op de
parkeerplaats stond.
En slim, dat de initiatiefnemers de koppeling maken met duurzaamheid. Platte daken volop om er groente
en andere gewassen op te kweken. Isolatie, duurzaamheid en goedkoop en goed voedsel gaan hand in
hand.
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Het is belangrijk, dat het niet een idee wordt en blijft van de elite. Begin nu eens niet in een Groen-Links
bolwerk, nee begin hier in de buurt van Discus, in Escamp. Vrijwel 100 % collectief woningbezit.
Maatregelen om het geheel te bevorderen zijn snel en gemakkelijk te nemen. Geen laf gedrag vanuit het
stadhuis dat het een zaak is van burgers. Nee maatregelen nemen om regie te voeren de vele ideeën van
bewoners waar te maken. Niet wijzen naar anderen, niet verschuilen achter het zoveelste onderzoek.
Dienst Stadsbeheer opdracht geven en leidend maken boven diensten als Stadsontwikkeling en
Economische Zaken. Haal uit je archief de plannen van schoolkinderen van het Zonneoord om de woningen
groener, fijner en de straten leefbaarder te maken. Het is zeker dat Den Haag gezonder wordt. En het trekt
toeristen op zoek naar hoe het kan. We worden voortrekker voor een nieuwe leefwijze. De natuur voorop,
einde aan de afbraak van de ecologie.
De burgers zullen blijer worden. De onderlinge binding wordt groter. Wat is er van groter bindende waarde
dan het gezamenlijk eten van je rode kool uit je eigen straat.?
Den Haag, stad achter de duinen. Met zijn boerderijen op het veen, met zijn eigen landbouwproducten op
de Haagse Markt, met vele bezoekers om het zelf mee te maken en te proeve. Den Haag, onze stad van
hoeden en petten, onze stad van het zand en het veen. In de toekomst de stad van de Boeren, Burgers en
Buitenlui. Komt dat zien, komt dat meemaken, kom er een succes van maken. Voor uzelf en uw kinderen.
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