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Het project in Maarschalkerweerd, waar vroeger 
de uitgestrekte akkers lagen vanwaaruit de 
monden van Utrecht werden gevoed, startte 
drie jaar geleden, in 2018. Rob Geerlings liet 
zijn oog vallen op de locatie van het huidige 
Stadsjochies-terrein toen hij opslagruimte voor 
zijn camper zocht. Hij nam het terrein inclusief 
twee verouderde kassen over van een familie 
die daar tientallen jaren gewassen had geteeld. 
Hij richtte Stadsjochies op en begon met het 
telen van cressen, kruiden en eetbare bloemen 
voor de horeca in Nederland en België. Eind 
2020 stapten de ondernemers Hans Oedekerk 
en Tony van der Hulst in en werden plannen 
gesmeed voor de verdere professionalisering 
en scopeverbreding. Zo wilden ze ook leveren 
aan consumenten, die bijvoorbeeld zelf pro-
ducten kunnen maken met de gewassen van 
Stadsjochies.

Horeca
De bouw van twee nieuwe, moderne kassen 
op precies dezelfde plaats als de oude kas-
sen ging in de tweede week van februari van 

start. Van der Hulst vertelt: ‘Primair zijn we een 
duurzaam teeltbedrijf van (thee)kruiden, cres-
sen en seizoensgroenten, maar we gaan in 
deze kassen ook horeca onderbrengen. Op het 
perceel is een theetuin van ongeveer 9000 m2 
gerealiseerd, bestaande uit 22 hoefijzervormige 
heuvels. Op basis van permacultuur groeien 
daar straks meer dan honderd verschillende 
theekruiden. In een aantal van die hoefijzers 
kan men straks, omgeven door theekruiden, 
genieten van een high tea in groepen tot tien 
mensen. Je zit dan letterlijk tussen de theeme-
lange die je drinkt! Tussen de teeltruimte en de 
horeca komt een glazen afscheidingswand, met 
daarvoor de keuken; als bezoeker zie je de kok 
koken met de gewassen die letterlijk geoogst 
zijn achter zijn rug.’

Duurzaamheid voorop
Het telen gebeurt niet alleen in de volle grond, 
maar ook in vertical farms: gestapelde lange 
rekken met ledlicht. Alhoewel Stadsjochies 
(nog) niet onder een biologisch keurmerk teelt, 
staat duurzaamheid wel hoog in het vaandel. 

Stadsjochies geven rondleiding over stadskwekerij met pad van Bestone 0/8

Stadsjochies is een locatie in het Utrechtse 

Maarschalkerweerd waar geïnspireerde 

ondernemers kassen bouwen voor het 

duurzaam en biologisch telen van groenten, 

kruiden en cressen. De locatie zal veel 

bezoekers uit de stad trekken die nieuwsgierig 

zijn naar hoe deze gewassen worden geteeld. 

Over het hele perceel wordt een padenland-

schap van Bestone 0/8 aangelegd. ‘De kwaliteit 

en productie van de paden moesten duurzaam 

zijn om aan te sluiten bij wat wij hier doen’, 

aldus ondernemer Tony van der Hulst.
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‘Deze halfverharding is 
mooi van kleur én 
wordt groen gewonnen’
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‘We telen zonder gewasbeschermingsmiddelen 
en zonder kunstmest en we maken onze eigen 
compost. Op het dak komen 220 zonnepanelen 
voor onze energievoorziening, want het is onze 
ambitie om op den duur compleet zelfvoorzie-
nend te worden’, vertelt Oedekerk.

Bezoek en educatie
De locatie wordt ingericht om bezoekers te ont-
vangen en krijgt ook een educatieve functie. 
‘We geven rondleidingen en organiseren krui-
densafari’s en we zoeken samenwerking met 
educatieve partijen, die bijvoorbeeld excursies 
voor schoolklassen organiseren. Kinderen uit 

de stad komen niet zo snel in aanraking met 
situaties waarin ze zien hoe gewassen worden 
gekweekt. Iedereen is natuurlijk welkom om te 
ervaren hoe puur natuur groeit en smaakt. Het 
mooie is dat er op termijn, in samenwerking 
met de gemeente Utrecht, een wandelroute 
langs ons perceel wordt aangelegd, waarlangs 
je vanuit het centrum van Utrecht naar natuur-
gebied Rijnauwen kunt wandelen. Wij hopen 
dat de mensen zich gaan verwonderen over 
wat de natuur ons geeft.’

‘Groene’ halfverharding
De wandelpaden moesten voldoen aan voor-
waarden op het gebied van duurzaamheid. 
‘Alles wat wij doen, moet duurzaam zijn. We wil-
den sowieso halfverharding, omdat dit regen-
water naar de ondergrond doorlaat. Het mate-
riaal moest verder zo stevig zijn zodat het pad 
rolstoeltoegankelijk is. We gaan de paden met 
Bestone 0/8 aanleggen als pilot. Het spreekt 
ons aan dat Bestone 0/8 op een duurzame 
manier wordt gewonnen. De Bremanger-groeve 
in Noorwegen, waar het vandaan komt, wordt 
ook wel de “groene groeve” genoemd. Deze 
draait voor een groot deel op de zwaartekracht 
bij de gesteentewinning. In de toekomst wordt 
er een bekken aangelegd om met waterkracht 
de CO2 te compenseren die uitgestoten wordt 
bij het transport per schip. Dat vinden wij een 
zeer positief verhaal. Bestone 0/8 is bovendien 

een natuurlijk materiaal. Er zitten geen toevoe-
gingen in die het materiaal steviger moeten 
maken, maar het is wel slijtvast. We hebben ook 
grasbetonblokken overwogen, maar die vergen 
veel onderhoud vanwege de onkruiddruk. Aan 
de halfverharding met Bestone 0/8 zullen we 
weinig onderhoud hebben. Mocht het nodig 
zijn om de paden hier en daar te herstellen, dan 
kunnen we dat zelf uitvoeren. Daar hoeft geen 
speciaal bedrijf aan te pas te komen.’

Stadsjochies vindt de groene kleur van Bestone 
0/8 precies passen bij de groene theetuin en 
het speelse van het perceel. Van der Hulst sluit 
af: ‘We hebben ook andere opties overwogen, 
maar we vonden dat het materiaal van de 
paden een mooie combinatie moest vormen 
met de rest van het plaatje. Bestone 0/8 ziet er 
gewoon prachtig uit: het is mooi van kleur en 
mooi groen qua duurzaamheid.’
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‘Bij Bestone 0/8 
hoort een positief 
verhaal, dat wij 
graag uitdragen 
aan bezoekers’

‘Doordat het een 
natuurlijke half-
verharding is die 
duurzaam wordt 
gewonnen, past 
het in ons plaatje’
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