


INTERESSE IN STADSLANDBOUW COMMUNITY? 
LAAT HET ONS WETEN DAN NEMEM WE CONTACT OP 

Urban Living Lab Breda?

Wellicht kent u het Urban Living Lab Breda al.
Deze levende gemeenschap stelt zich op als actieve 
verbinder van inwoners, overheid, onderwijs en 
bedrijfsleven, rondom de gezamenlijke 
maatschappelijke vraagstukken. Samen met 
onderwijs, ondernemers, overheid en inwoners wil 
het Urban Living Lab de vraagstukken in beeld 
krijgen en op zoek gaan naar nieuwe oplossingen.

(gerobotiseerde) Stadslandbouw?

De provincie Noord Brabant heeft een traditie 
waarin stad en land elkaar versterken zodat beide 
kunnen floreren. De interactie en samenwerking 
tussen mensen en natuur leidt tot mengvormen die 
uniek zijn in de wereld. Vormen van stadslandbouw, 
stedelijke voorzieningen op het platteland, vormen 
van community farming, voedselbossen en andere 
cross overs tussen landschappen zijn er legio. Door 
toenemende verstedelijking dreigt dit echter onder 
druk komen te staan en zien we een groeiende kloof 
tussen stad en platteland. Voedselvoorziening komt 
onder druk te staan en biodiversiteit neemt af. Op 
hetzelfde moment zien we dat er volop aandacht is 
voor leefbaarheid in de stad en de vraag naar 
gezond, herkenbaar en lokaal geproduceerd voedsel 
groeit. Met het programma (gerobotiseerde) 
stadslandbouw willen we stad en platteland weer 
met elkaar vervlechten en toewerken naar een 
duurzaam en eerlijk voedselsysteem.

We willen samen met de mensen en partners in de 
community dit programma uitbouwen tot een 
maatschappelijke beweging waarin duurzaam 
geproduceerd voedsel centraal staat en techniek en 
sociale innovatie hand in hand gaan. Speciale 
aandacht willen wij daarbij besteden aan nieuwe 
verdienmodellen.

ZOMERFESTIVAL

Het Urban Living Lab Breda Zomerfestival is een 
meerdaags evenement op 16-17-18-24 juni. Elke dag 
staat een andere thema/community op het 
programma, van Leefbare Stad, Slimme Samenleving 
tot (gerobotiseerde) Stadslandbouw. 

vrijdag 18 juni is het dag van de (gerobotiseerde) 
stadslandbouw! 

Tijdens het Zomerfestival
https://urbanlivinglabbreda.nl/message/60049/zomerf
estival delen communityleden graag hun ervaringen 
van het afgelopen jaar.

Het ochtendprogramma staat in het teken van 
community building door en voor de studenten en is 
vanwege coronamaatregelen alleen toegankelijk op 
uitnodiging.

Middagprogramma 18 juni 13.30 – 15.00 uur `
ONLINE via Teams

13.30-13.45: wat is “Urban Living Lab gerobotiseerde 
stadslandbouw”

13.45-14.30: presentatie van resultaten van 
studentengroepen

14.30-14.45: presentatie ideeën programma 2021-
2022

14.45-15.00: reflectie bestuurders op middag en 
programma 

Wilt u er bij zijn? Volg deze sessie via de volgende 
link TEAMS-LINK

Werkgroep
(gerobotiseerde) Stadslandbouw

(gerobotiseerde) STADSLANDBOUW
samen bouwen aan een duurzaam en eerlijk voedselsysteem

VRIJDAG 18 JUNI
13:30-15:00

ONLINE

mailto:info@urbanlivinglabbreda.nl
https://urbanlivinglabbreda.nl/message/60049/zomerfestival
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY0YzYzNGMtY2IzNC00OWU4LTk4ZDEtYjZlZTQ1MjljNDZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2287c50b58-2ef2-423d-a4db-1fa7c84efcfa%22%2c%22Oid%22%3a%22f6247e92-32a7-483c-993c-499e81d87237%22%7d

