Alles wat ik hier nu doe
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is mijn droom!
Een warmoezerij is van oudsher een plek
aan de rand van de stad waar groente
wordt verbouwd en verkocht. Genesteld
tussen de stad Zwolle en de Mastenbroekerpolder doet De Warmoezerij, de
biologische tuinderij van Madeleen van
Gruting (30), haar naam eer aan. Passerende auto’s en overvliegende ganzen
zorgen er voor contrast en dynamiek.
Waar komt Madeleen’s drive om biologisch (dynamisch) te boeren vandaan?
Wat is haar achtergrond en wat haar
toekomst? Wat zijn haar dromen? En,
hoe beschouwt ze als jonge boerin het
BD-perspectief?

Tekst | Fogelina Cuperus Foto-

grafie | Fogelina Cuperus en Erik Franssen

Madeleen vertelt hoe ze is opgegroeid in de stad,
zonder enige ervaring met de landbouw of ouders
met landbouwaffiniteit: ‘Ik was nooit zo goed in stilzitten of aandachtig luisteren op school. Toen ik 17
was bekroop me vaak het idee; wat moet ik met
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klakkeloos moet volgen wat geschreven
staat. Het gevoel met het BD-gedachtegoed
kwam eigenlijk pas na de Warmonderhof.
Toen was het geen verplichte lesstof meer,
maar ging ik het echt zelf voelen en ervaren. Zo heb ik een periode gekend tijdens
mijn studie waarin ik preparaten onzin
vond, terwijl ik het nu juist heel mooi en
leuk vind om ze te maken. Ik denk nu: “Yes,
we mogen weer preparaten maken!” Vooral
als we ze met een groep maken, maakt dat
het voor mij extra bijzonder. Het omslagpunt was één van mijn buitenlandstages.
Ik vond het bijzonder mooi om te zien hoe
de boer op mijn werkervaringsplek het BD-

"Na een tijdje meedraaien

mijn leven? Vrienden vertelden me over het

gedachtegoed uitdroeg en in de praktijk

WOOFF-en* op biologische bedrijven en al

bracht. Elke dag begonnen we met een sa-

snel vertrok ik naar Frankrijk om aan de

menkomst en een spreuk. Zo wil ik het later

slag te gaan bij verschillende boerderijen.

zelf ook doen. Waar ik vroeger sceptisch

Na een tijdje meedraaien op een bedrijf

en licht kritisch was, ben ik nu zelf het BD-

was er een moment waarop ik wist; er is

gedachtegoed aan het uitdragen’.

niks anders meer dan landbouw voor mij!
Vanaf dat punt heb ik heel bewust gekozen

Bio met BD-spirit

op een bedrijf was er een

voor de voltijd Warmonderhof opleiding. Ik

Madeleen werkt in een nauw samenwer-

was in die periode ontzettend idealistisch,

kingsverband met boer Pelleboer, een bio-

moment waarop ik wist;

ik wilde alles met de hand doen, geen ma-

logisch melkveehouder net ten noorden van

chines, zo veel mogelijk zelfvoorzienend’.

Zwolle. De omschakeling naar Demeter is

er is niks anders meer dan
landbouw voor mij!"

Yes, we mogen weer
preparaten maken!

nog niet in zicht. Toch boert Madeleen met
een typische BD-spirit; ‘Er gaat weleens iets
mis en soms lukt het me niet om alle ballen

Madeleen geeft aan: ‘Op de Warmonderhof

in de lucht te houden. Dan valt er een bal.

zette ik me weleens af tegen het BD-ge-

Maar, alles balanceert met elkaar en het

dachtegoed. Het ging me soms tegenstaan,

komt in grote lijnen wel weer goed. Als het

de zo nu en dan best wel rigide opvolging

grote geheel maar werkt. Daarnaast werk

van het geschreven woord van Rudolf Stei-

ik samen met de melkveehouder aan een

ner. Terwijl Steiner zelf altijd aangaf dat je

gesloten kringloop en heb ik veel bloemen

zelf kritisch moet blijven nadenken en niet

en bijen en andere natuur op en rond het
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bedrijf. Wat dat betreft is deze locatie een
perfecte plek om die binding en uitwisseling
met de consument tot stand te brengen. De
binding met de klant vind ik heel belangrijk
en past bij BD. Ik geniet vrijdags en zaterdags volop als de klanten de groentepakketten komen ophalen.’ Madeleen wil niet
‘gewoon’ anonieme groentes verkopen: ‘In
de groentepakketten kies ik zoveel mogelijk
groentes van BD-collega’s. Ik vertel altijd
in mijn nieuwsbrieven waar alles vandaan
komt. De herkomst is belangrijk, én de uitwisseling met collega’s. Ik ben net met een
intervisiegroepje begonnen, waarin ik ook
weer verbinding met de collega’s vind’.

Beste boeren wonen in Nederland

ten, veel regels en noodzakelijke investeringen. In mijn geval heb ik gekozen voor een
samenwerking, dat was voor mij een mooie

Als ik Madeleen vraag naar haar toekomst-

manier om te kunnen starten. Boer Pelle-

dromen antwoordt ze kordaat: ‘Ik ben bezig

boer en ik proberen elkaar te versterken in

mijn droom te verwezenlijken. Alles wat

de afzet van producten. Zo kunnen men-

ik hier nu doe is mijn droom! Ik wil op een

sen die een groentepakket hebben in onze

moment wel goed kunnen leven van de

gezamenlijke winkel hun pakket aanvullen

verkoop van mijn groentepakketten, met

met vlees/kaas en andersom.

De Warmoezerij

daarin zoveel mogelijk groente van eigen

Ik ben ook weer teruggekomen naar Ne-

Hasselterdijk 43A,

land. Ik hoop hier nog een efficiëntieslag

derland, omdat hier de beste boeren zijn!

8043 PE Zwolle

te maken naar een tuin van zo’n 4 hec-

Erg efficiënt en gericht op vernieuwing en

www.dewarmoezerij.nl

tare.’ Madeleen zag tijdens haar eerdere

innovatie. De kwaliteit en productie is hoog,

werk bij diverse kleinschalige tuinderijen in

ook in de bio- en BD-sector. Ik vind dit inspi-

Soort bedrijf: Biologische tuinderij

Canada en Amerika hoeveel jonge mensen

rerend. Nederland is het land waar ik goed

Afmeting: 0,75 ha (incl. tunnelkas)

daar staan te popelen om in de landbouw

heb leren boeren!’

Gewassen: 30 á 40 verschillende

aan de slag te gaan. En het ook gewoon

groentegewassen en kruiden

doen. Madeleen: ‘Dat gaf veel energie, ik

WWOOF staat voor: world wide

Afzet: Losse verkoop en groentepak-

dacht: dat moet in Nederland ook kunnen!’

opportunities on organic farms,

ketten en markt (Apeldoorn)

Ze vond het toch wel een uitdaging om in

www.wwoof.net

Nederland te starten: ‘Het is hier een stuk
spannender, met extreem hoge grondkos2018-2 juli 15

