
Een onderzoek naar vormen van 
stedelijke voedselproductie in de 
stad.
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legenda

eetbaar arnhem

individuele telers(huishouden)

druivenflats (groene gevels)

aardappelvelden

Boomgaarden

‘groene blokjes’ aan kantoorpanden

stap 1 < proefprojecten   ‘Leegstaande kantoorpanden kunnen dienst doen als onderdak voor proefprojecten.’

stap 2 < trendsetting   ‘Het bestaan van een eetbaar Arnhem hangt af van de wilskracht van de Arnhemmers zelf.’

stap 3 < de collectieve cohesie ‘De momenten van sociale cohesie zullen vooral ontstaan tijdens activiteiten in het zaaiseizoen, oogstseizoen,  
       mestseizoen etc.’ 

stap 4 < appi     ‘Om de Arnhemmers binnen dit concept met elkaar te verbinden wordt een Applicatie ontwikkeld genaamd APPi.’

stap 5 < eetbaar arnhem  ‘Het gebouw, genaamd Eetbaar Arnhem, zal symbool staan voor de stad en een ontmoetingsplek zijn voor stad-



Conflicten & uitdagingen



DISTRIBUTIE
Arnhem



DISTRIBUTIE
import



DISTRIBUTIE
warenhuizen



DISTRIBUTIE
distributiecentra



DISTRIBUTIE
toevoervoer Arnhem
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AFZETGEBIED
toevoervoer Arnhem



AFZETGEBIED
supermarkten



AFZETGEBIED
afstanden



AFZETGEBIED
afzetpunten



TYPOLOGIEËN
satelietkaart



TYPOLOGIEËN
boslandschap

bron:Krill architectuur



TYPOLOGIEËN
verticale tuinen

bron:Google



TYPOLOGIEËN
collectieve moestuinen

bron:Krill architectuur



TYPOLOGIEËN
kassen op daken

bron:Krill architectuur



SOCIAAL
facebook



SOCIAAL
pensioen gerechtigden



SOCIAAL
werkelozen 



SOCIAAL
basisscholen



SOCIAAL
volkstuinen
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