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Het ideale boerenbedrijf van...

annelore van Nuil
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BD-Jong nodigt elk nummer een jongere uit voor een persoonlijke beschrijving van zijn
of haar ideale bedrijf. Hannelore van Nuil (23 jaar) wil naar een CSA-boerderij in de VS
om meer ervaring op te doen. Tekst: Hannelore van Nuil / Foto is gemaakt op Roxbury Farm

1990 is opgericht door een Warmonderhoffer, Jean-Paul Courtens.
Hier werd mijn aandacht getrokken door het
CSA principe – Community Supported Agriculture. De directe afzet en het regionale
aspect van landbouw kregen ineens een hele
andere betekenis voor mij. Het CSA-principe
hield in dat wij iedere week 15 soorten
groente oogstten voor in totaal 1100 gezinnen uit de regio. Elk gezin heeft een ﬁnancieel aandeel in het bedrijf. Het was leuk
om te zien dat er regelmatig enthousiaste
leden op het bedrijf stopten om een paar
uurtjes te helpen schoffelen. Dit wederzijdse
contact met de consument viel mij op. Het
heeft mijn interesse gewekt in alternatieve
en directe manieren van afzet. Ik denk dan
ook dat er nog veel winst te behalen is bij
consumenten door hen bewust te maken

van waar een product vandaan komt en hoe
zij daar aan bij kunnen dragen.
Op dit moment heb ik nog geen concreet
toekomstbeeld. Ik wil graag meer leren en
ervaring opdoen op verschillende plekken. Daarbij wil ik met name verschillende
manieren van afzet leren kennen. In de korte
tijd dat ik nu in de landbouw werkzaam ben,
zijn twee dingen heel duidelijk voor mij
geworden. Ik wil boer worden en daarbij wil
ik mij vooral inzetten voor het directe contact met de consument.
Om hier meer ervaring mee op te doen wil
ik terug naar Amerika, want daar heeft het
CSA-principe een veel groter aandeel in de
maatschappij dan hier. Ik ben inmiddels voor
een jaar aangenomen op een CSA-bedrijf.
Op dit moment ben ik in afwachting van
mijn visum.

