De 1e landelijke dag van de BoergerGroep – een impressie
27 juni 2009 op Stadslandgoed De Kemphaan in Almere
Op 27 juni zijn we met ongeveer veertig leden en gasten van de BoergerGroep bijeen gekomen op
stadslandgoed De Kemphaan in Almere. Doel was om een volgende stap te zetten en samen de
aanzet te geven voor een visie en een agenda van de BoergerGroep. Daarvoor zijn we aan de
slag gegaan met de zes grote thema’s die voort zijn gekomen uit de eerdere Boergeravonden in
Amsterdam, Groningen, Almelo en ’s%Hertogenbosch. Die thema’s zijn:
• Evenwicht stad – land
• Respect voor mens en dier
• Duurzame voedselproductie
• Het Boerenbedrijf
• Landschap
• Natuur
Onder elk van deze thema’s hebben we in de eerdere avonden een hele stapel van waarden en
trefwoorden verzameld die wij belangrijk vinden.

Voor de meegekomen familieleden en gasten is er op het stadslandgoed van alles te beleven, zoals de
verblijven van Stichting Aap, de boerenmarkt, de landgoedwinkel, de kinderboerderij, siertuinen, het doolhof
en het cirkelbos.

In de ochtend hebben we in groepen bij deze thema’s gediscussieerd over wat er zou moeten
gebeuren om die waarden te behouden en te versterken. Welke functies zou de landbouw voor
deze thema’s kunnen vervullen? Welke obstakels of belemmeringen zijn er daarvoor nu? Waar zien
we kansen, en met wie zouden we daarvoor kunnen samenwerken? Wat zouden wij als
BoergerGroep zelf kunnen bijdragen, en waar moeten we zaken op het bordje van de politiek of
het onderzoek leggen? Zo hebben we met elkaar bouwstenen verzameld voor de visie en agenda
van de BoergerGroep.
Het resultaat is vastgelegd op een aantal flappen met wensen en actiepunten voor de
BoergerGroep. Een vertegenwoordiging van zeven leden van de BoergerGroep heeft aangeboden
om na de zomervakantie (begin september) de verzamelde punten op de flappen uit te schrijven
naar een visie en agenda van de BoergerGroep. Daarbij zullen we ook kijken hoe alle betrokkenen
die niet op de landelijke dag konden komen, toch mee kunnen denken en hun reactie kunnen
geven op de visie en agenda zoals we die nu gaan uitwerken.

In groepen hebben we bouwstenen voor de visie en de agenda bijeengebracht

Na een heerlijke lunch hebben we de Stadsboerderij Almere bezocht en een rondleiding gehad van
stadsboerin Tineke van den Berg. Zij vertelde uitgebreid over de grondgedachten waarop haar
bedrijf is gestoeld, de kringlopen in de productie, en hoe zij met de inwoners van Almere op vele
manieren verbonden is (open stallen voor bezoekers, directe verkoop van vlees, de boerenmarkt,
het oogstfeest, onderwijs aan schoolklassen, vrijwilligers op het bedrijf, vrienden en donateurs
o.a. voor de zonnecollectoren, enzovoorts).

Indrukken van het middagprogramma met de lunch, rondleiding op de stadsboerderij en werken aan de
collages

In de middag hebben we rond de zes thema’s in groepjes kleurrijke collages gemaakt. Deze zullen
een plek krijgen in de visie en agenda van de BoergerGroep.
De eerste landelijke Boergerdag heeft dus voldoende bouwstenen opgeleverd om met een kleine
groep vertegenwoordigers de visie en agenda van de BoergerGroep uit te kunnen werken. Als
een van de eerste actiepunten daarna is dat we door het uitdragen van die visie het draagvlak van
de BoergerGroep willen vergroten en nieuwe coalitiepartijen aan ons willen binden. Een andere
duidelijke prioriteit uit de discussies is dat we burgers en consumenten beter willen informeren
over positieve ontwikkelingen en initiatieven die bijdragen aan een duurzame landbouw, gezond
voedsel en een aantrekkelijk landschap. Nog een resultaat is dat we in elke regio (Amsterdam,
Groningen, Almelo en ’s%Hertogenbosch) nu ook één of enkele contactpersonen hebben die de
regio willen vertegenwoordigen en mogelijk in de toekomst activiteiten en bijeenkomsten in de
regio gaan organiseren. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst, die zal worden vervolg!
Meer informatie op: www.boergergroep.nl of mail naar info.boergergroep@wur.nl

