STR EE KBEW O NERS
Elke streek kent boeren, burgers en buitenlui die in sommige gevallen weinig van elkaar weten.
Maar in tal van projecten zoeken burgers uit de stad en boeren van het platteland juist toenadering.
We presenteren vier succesvolle voorbeelden van stad-land-projecten.

IJsbrand Snoei

BOERENBUUR: DE BURGER OP DE
BOERDERIJ
Wat is boerENbuur?

Stads-of plattelandsbewoner?
“Ik ben plattelandbewoner in het
buitengebied van Barneveld. Wij
hebben met ons gezin de zorgboerderij Het Paradijs. We telen
er groenten, aardbeien, cranberry’s, en we houden brandrode

runderen als vleeskoeien.
Dat combineren we met
zorg voor ouderen en kinderen met autisme. Onze
producten verkopen we in
de boerderijwinkel en aan
restaurants en winkels in
de omgeving.”

“BoerENbuur wil burgers
meer betrekken bij het boerenleven. Wij proberen ook
zoveel mogelijk mensen te
betrekken bij ons bedrijf.
Niet alleen de ouderen en
kinderen, maar ook hun
familieleden en vrienden.
We hebben een aantal
betaalde medewerkers,
maar ook vrijwilligers. Ook
familieleden van medewerkers doen weer vrijwillig
dingen voor ons.”

Wat is uw motivatie om
dit te doen?
“Het is moeilijk te zeggen
waarom ik dit belangrijk
vind. Ik hecht aan bepaalde
waarden als samenwerking
en persoonlijk contact. Je
hebt boeren die gewoon hun
eigen werk willen doen, ik

wil graag de verantwoordelijkheid voor een boerderij
delen met anderen. Samen
ergens aan werken.”

Komen stad en land
hiermee dichter tot
elkaar?
“Ik denk wel dat we daaraan
bijdragen. We hebben bij
elkaar een netwerk van zo’n
honderd mensen die betrokken zijn bij onze boerderij.
Die zien allemaal hoe het er
hier aan toe gaat, komen in
contact met producten die
ze niet kenden en zien hoe
die geteeld worden. Mensen
kunnen zien waar hun eten
vandaan komt. In de supermarkt kunnen ze dat niet.”
www.boerenbuur.nl

Luc Jansen

WANDELEN LANGS DE OMTREK
Komen stad en land
VAN AMERSFOORT
hiermee dichter tot
elkaar?
profiel. In augustus 2009 organiseren we een grote wandeldag. Amersfoort bestaat dan
750 jaar. Ook komt er een wandelboek uit.”

Stads-of plattelandsbewoner?

Wat is ‘De omtrek
van Amersfoort’?

Wat is uw motivatie
om dit te doen?

“Ik ben een stadsbewoner in
Amersfoort, ben fiscaal jurist,
en had tot voor kort eigenlijk
niets met het platteland. Wel
was ik altijd groot liefhebber
van buiten zijn en wandelen. Ik
heb pas echt interesse gekregen in de verbinding van stad
en land, toen ik gevraagd werd
voor een innovatiegroep stad
en land.”

“Dat is een wandelroute langs
de grenzen van de gemeente
Amersfoort. Amersfoort is een
bijzondere stad, met aan de
noordzijde de polder, in het
zuiden de Utrechtse Heuvelrug
en aan de oostkant de Gelderse Vallei. Het is een eiland in
het groen. Het platteland heeft
een meerwaarde voor de stad
en de stad geeft het platteland

“Ik ben zelf een groot wandelliefhebber en geniet heel erg
van het buitengebied, juist vanwege de nabijheid van de stad.
En waarom ik daar meer mee
wil? Soms vraag ik me wel af
waarom ik me dit allemaal op
de hals haal. Maar zo’n idee
komt in je op, je raakt enthousiast en dan groeit het vanzelf
uit tot iets groots.”
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“Ik hoop het. Ik denk ook echt
dat het zo is. De mensen in de
stad zullen meer interesse krijgen in het gebied rondom de
stad en de meerwaarde ervan
zien. En basisscholen hebben
plannen voor een sponsorloop,
dus op die manier gaan kinderen
hier ook mee aan de slag.”

www.omtrekvanamersfoort.nl

Gaston Remmers

AMSTERDAMSE VERENIGING
VERVULT BOERENSTADSWENS
Wat voor wens is de
Boerenstadswens?

Stads- of plattelandsbewoner?
“Ik ben een stadsbewoner, ik
woon in Amsterdam, maar
ben door mijn werk wel verbonden met het platteland. Ik

heb mijn eigen Bureau
Buitenkans. Daarnaast
heb ik samen met andere
stadsbewoners de vereniging Boerenstadswens
opgericht.”

“Wij zijn stedelingen die een
betekenisvolle relatie willen hebben met het land rond de stad.
Leden van de vereniging bezoeken
samen boerderijen en maken kennis met streekproducten. We hebben bijvoorbeeld onlangs streekmaaltijd georganiseerd, voorafgegaan door een kookworkshop voor
kinderen. We zijn aanspreekpunt
voor andere mensen die iets willen
organiseren rond voedsel en platteland. We zijn ook met grotere
projecten bezig, op het gebied van
boerderij-educatie bijvoorbeeld.
Dat doen we samen met de
gemeente Amsterdam en een aantal agrarische natuurverenigingen.
Ook gaan we een ‘stadsbuurderij’
opzetten.”

buitengebied wonen. Toen dat
niet lukte, dacht ik: als ik niet op
het platteland kan wonen, moet
ik ervoor zorgen dat het platteland naar mij komt. En met deze
perspectiefwisseling voelde ik
meteen dat mijn achtertuin in een
klap verveelvoudigde en groeide
mijn verlangen om er ook zorg
voor te dragen. Daarnaast wil ik
mijn kinderen de verwondering
meegeven over alles wat groeit
op de boerderij en in de natuur.”

Komen stad en land hiermee dichter tot elkaar?

Wat is uw motivatie om dit
te doen?

“Ja die komen zeker bij elkaar.
We merken het aan het enthousiasme van de boeren. De vereniging vormt de ontbrekende schakel met stedelingen, maar werkt
ook als netwerk van stedelingen
onderling. Die sociale cohesie in
de stad is ook een expliciet doel
van de vereniging.”

“Toen ik in deze omgeving een
huis zocht, wilde ik het liefst in het

www.boerenstadswens.nl

Frank Verhoeven

BOERENBOX BRENGT PLATTELAND
DE STAD IN
lende kleine producenten in
zitten. Wij zijn nu in
gesprek met supermarkten
die interesse hebben.”

Stads- of plattelandsbewoner?
“Ik woon midden in de stad
Utrecht, maar kom uit een
boerenfamilie. Ik ben ook
werkzaam als adviseur op
het gebied van duurzame
plattelandsontwikkeling in
mijn bedrijf Boerenverstand. Dus ik zit er eigenlijk
een beetje tussenin.”

Wat zit er in de Boerenbox?
“De Boerenbox is een doosje
met verschillende streek-

producten. Wij zagen dat het
voor kleine producenten lastig is om met een kleine aanvoer bij een supermarkt binnen te komen. Dat bracht ons
op het idee om verschillende
streekproducten samen aan te
bieden in een Boerenbox. De
box is uniform en komt in
verschillende edities: een
label geeft aan wat de inhoud
is. De supermarkt heeft in
principe te maken met één
product, waarvan we voldoende kunnen aanleveren omdat
er artikelen van veel verschil-

Wat is uw motivatie om
dit te doen?
“Ik wil graag bijdragen aan
de opschaling van de duurzame landbouw. Maar die
opschaling kan niet in één
keer. Ik ken een prima
honingmaakster in Vinkeveen. Zij kan aan een supermarkt gaan leveren, maar
dan is ze meteen haar hele
voorraad kwijt. Dat is
natuurlijk niet duurzaam. In
zo’n boerenbox kun je
steeds een andere honing

stoppen. Zo kun je veel geleidelijker de productie opschalen.”

Komen stad en land
dichter tot elkaar?
“Ik denk dat de boerenbox
daar wel aan bijdraagt. Laatst
hebben wij fietsroutes uit de
streek bij de producten gestopt.
Via de box komen die op plekken terecht waar ze anders
denk ik niet terecht zouden
zijn gekomen. Hopelijk trekt
het de stedeling naar het platteland.”

www.boerenbox.nl
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