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Robert Klaassen
-Stadsboer

'Relatie met
voedse[ is
zOek-
geraakt'

Om stadslandbouw in Dor-
drecht een warm hart toe te
dragen is het Steunpunt
Drechtstadsboer in het
leven geroepen. Het bestuur
bestaat uit drie leden, onder
meer stadsboer Robert
Ktaassen.

Hoe is het steunpunt pre-
cies ontstaan?
,,Samen met Annette de VLie-
ger en AdeLijne Martin ber ik a[
een padr ja.ar bezig met de rnt-
wikketingen rond stadsland-
bouw zowe[ op regionaal ats
op tandetijk niveau. We wilten
er niet atteen over praten,
maar ook in actie komen."

Waarom eigentiik?
,,Eten is steeds verdèr van de
mens af komen te staan, de re=

tatie met voedsel is zoek ge-

raakt. We hopen dat Dordtena-
ren op termijn in hun eigen be-
hoeften kunnen vooaien. Zo
weten ze waar hun.voedsel
vandaan komt. Stadstandbouw
wordt steeds poputairder. De
groenten zijn verser, gezonder
en lekkerder. Bovendien komt
er een sociaal aspect bij kijken
en zijn stadsboeren attijd bui-
ten, dubbeL gezond."

Wat heeÍt het steunPunt
zoat ie bieden?
,,We brengen aanbieder en af-
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- voedsel is
zoek-
geraakt'

Om stadslandbouw in Dor-
drecht een warm hart toe te
dragen is het Steunpunt
Drechtstadsboer in het
leven geroepen. Het bestuur
bestaat uit drie leden, onder
meer stadsboer Robert
Klaassen.

Hoe is het steunpunt pre-
cies ontstaan?
,,Samen met Annette Ce ,./[ie-

ger en Adel"ijne Mai-rin rre, ik a[
een paar jaar bezig met de ,nt-
wikketingen rond stadstand-
bouw, zowel op regionaat als
op Landetijk niveau. We wiU.en
er niet alleen over praten,
maar ook in actie komen."

Waarom eigentijk?
,,Eten is steeds verder van de
mens af komen te staan, de re-
latie met voedse[ is zoek ge-
raakt. We hopen dat Dordtena-
ren op termijn in hun eigen be-
hoeften kunnen voorzien. Zo
weten ze waar hun voedsel
vandaan komt. Stadstandbouw
wordt steeds populairder. De
groenten zijn verser, gezonder
en lekkerder. Bovendien komt
er een sociaal aspect bij kijken
en zijn stadsboeren altijd bui-
ten, dubbel gezond,"

Wat heeft het steunpunt
zoal te bieden?
,,We brengen aanbieder en af-
nemer dichter bij etkaar. Zo is
er woensdag 13 augustus van
10.00 tot 14.00 uur een work-
shop sociaat ondernemen in de
lokale voedselketen. Het doel
is om gemotiveerde onderne-
mers enthousiast te maken
voor verdere samenwerking
tussen kweker en afnemer. De
bijeenkomst vindt ptaats in de
Wijnstraat 237 in Dordrecht.
Aanmelden kan te[efonisch via
06-44991939.',

Ben je zelf ook stadsboer?
,,Ja, ik ben at tien jaar bijen-
houder en heb een kast in Wiet
wijk. Ook sta ik op een zorg-
boerderij in Brabant en ben ik
actief bij de Kibboe-hoeve in

Zwijndrecht. Stadsboer zijn
hoeft niets met groente te
maken te hebben. Het gaat om
het verwerken van een product
tot iets eetbaars en kan ook
het bakken van brood of
maken van kaas of wijn bete-
kenen,"

ROWAN BOOIJ

I
i

I


