
Het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere stelt zich voor 

Het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA), www.os-almere.nl, is opgericht in 2011 met als 

doel bij te dragen aan de ontwikkeling van een stad waarin stadslandbouw een natuurlijk onderdeel 

vormt van de stedelijke leefomgeving, en voedsel een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid van 

mens en stad. OSA is jaarlijks betrokken bij een breed scala activiteiten op het gebied van 

stadslandbouw en stedelijk voedsel, zowel in een ondersteunende als in een initiërende rol; zowel met 

studenten, burgers, ondernemers als met overheden. 

Voorbeelden van OSA-projecten zijn: 

• VINDplaats Zenit; Vereniging Buitenstad en OSA hebben het initiatief genomen om samen met 

bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers een plan te bedenken voor de 

inrichting van VINDplaats Zenit in Almere Buiten. Schooltuinen, buurtmoestuinen, een 

archeologisch speeldorp en een voedselbos zijn de belangrijkste onderdelen van Zenit. 

• Samen met Stadsboerderij Almere werkt OSA aan het concept Almeerse Weelde. Onder deze 

naam worden puur Almeerse producten herkenbaar gemaakt, en onder de aandacht gebracht. 

Almeerse Weelde brengt Almeerders bijeen die gepassioneerd werken met al dat lekkers van 

Almeerse bodem. Jammakers, koekenbakkers, bierbrouwers, worstdraaiers en notenrapers laten 

onder de vlag van Almeerse Weelde anderen meegenieten van hun passie. 

• De ontwikkeling van de website www.lokaalvoedselflevoland.nl. Hierop worden consumenten 

geïnformeerd over de lokale producenten en waar lokale producten in de stad gekocht of 

gegeten kunnen worden. Hierbij werkt OSA samen met agrarische ondernemers, distribiteurs en 

andere ketenpartijen samen om meer agrarische producten lokaal af te zetten.  

• Oosterwold; In het project Agromere ontwierp OSA een virtuele stadslandbouw-wijk in Almere 

waarin landbouw en stad met elkaar verbonden zijn. Hiermee werd een kiem gelegd voor 

Oosterwold. Op 14 oktober 2015 organiseerde OSA samen met KAF-Almere en het Bestuurlijk 

Overleg Oosterwold een landelijke conferentie over Oosterwold. Ruim 100 geïnteresseerden 

bezochten deze bijeenkomst die gehouden werd in Schouwburg Almere. 

Het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere heeft veel kennis van en ervaring met stadslandbouw (van 

teelt tot afzet) en stedelijke voedsel kringlopen. Het denkt graag met u mee over de realisatie van uw 

initiatief, collectief of voedsel coöperatie. 

 

 


