Herenboer worden in Dordrecht
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Als je zeker wilt weten waar je eten vandaan komt, moet je het zelf verbouwen. Of
meedoen met een nieuw initiatief door Steunpunt Drechtstadsboer. Herenboeren
Dordrecht. Een ‘community’ die zorgt voor zijn eigen voedsel. Met een boer die loon
naar werken krijgt. In samenwerking met Herenboeren Nederland bouwt
Drechtstadsboer, groene plannenmaker, in Dordrecht aan een Herenboeren-community.
Stichting Herenboeren Dordrecht i.o. zoekt tweehonderd gezinnen die willen investeren
in de productie van hun eigen voedsel op ‘hun’ boerderij.
Burgerinitiatief Herenboerderij Dordrecht komt met ongeveer 20 hectare aan
landbouwgrond. De boer verbouwt, exclusief voor coöperatieleden, zo duurzaam
mogelijk groente en fruit. Schapen, koeien en kippen komen er ook. De coöperanten
bepalen met elkaar wat ze willen eten en wanneer het op tafel komt.
Herenboeren
Herenboeren Nederland is begonnen in Brabant. Op landgoed Wilhelminapark in Boxtel

pionieren de Herenboeren sinds 2013. Er komt best veel bij kijken voordat de eerste
aardappelen de grond in kunnen. Natuurlijk de aankoop van de boerderij, het klaar
maken van het land, het stichten van de lokale coöperatie, het werven van tweehonderd
gezinnen. De boer die met kennis en liefde voedsel teelt. “Het feest begint al meteen,
met het maken van een eigen teeltplan. De leden hebben een aandeel in de eigen
boerderij en mogen meebeslissen en meebouwen aan de community.”
Terugverdienen
Herenboeren Nederland gelooft erin dat het project kans van slagen heeft in Dordrecht.
“Er wonen 30.000 mensen in de omliggende wijken. Daar zijn zeker tweehonderd
huishoudens bij die mee willen doen.” Een private financier heeft zich gemeld voor de
aankoop. Drechtstadsboer wil de boerderij verbouwen en het geheel tot landgoed
maken. Tweehonderd huishoudens nemen voor 2.000 euro een aandeel in de opbrengst
van de boerderij van 20 hectare groot. Bij gemiddeld 25 euro versboodschappen per
huishouden per week op de boerderij zal de terugverdientijd vijf jaar zijn. Het eten is
zo duurzaam als het maar kan.
Stages en onderzoek
Annette de Vlieger: “Het mooie van dit initiatief naast gezond vers voedsel vind ik de
combinatie met maatschappelijk dienstverlening. Wij willen kleinschalige stadslandbouw
aan de rand van de stad mixen met sociale functies. Denk aan dagbesteding,
vrijwilligerswerk, kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Met
Wellantcollege AOC samen zoekt Drechtstadsboer naar innovatieve stage- en
leerwerkplekken "; aldus Annette de Vlieger. Hogeschool Inholland Delft Agri, Food & Life
Sciences participeert en zal toegepast onderzoek en projecten uitvoeren samen met
docent-onderzoekers en studenten.
Meedoen
Meer weten of meedoen? Steunpunt Drechtstadsboer organiseert met medewerking van
Herenboeren Nederland op 3 december in Het Parkhuis een informatieavond. Actief
meedoen? Stichting Herenboeren Dordrecht - i.o. - zoekt enthousiaste deelnemers voor
‘voedselcommunity Dordrecht.’

03/12/15 Informatieavond voor belangstellenden in Het Parkhuis

Dubbeldam, Dordrecht. Inloop 19.30. Start 20.00 uur Toegang gratis
Aanmelden: drechtstadsboer@gmail.com
Locatie op 3/12/15:
Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis
Haaswijkweg Oost 69-A, 3319 GB Dordrecht
Aanmelden en informatie:
Annette de Vlieger 06-14220195
drechtstadsboer@gmail.com

