Eten kopen bij boer om de hoek. Nieuw landbouwcollectief in de
startschoenen.
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Dordrecht | Aan de rand van de stad moet-ie komen: een boerderij waar een boer in
opdracht van een vaste groep mensen groenten en fruit verbouwt en dieren houdt.
Initiatiefnemers Robert Klaassen en Annette de Vlieger zoeken nog zo’n vijfhonderd
vaste afnemers, en daarom organiseren ze vanavond een bijeenkomst in Het Parkhuis.
Jan Pieter Rottier
Grote bedrijven die voor ons voedsel zorgen hebben veel te veel macht, vindt Robert
Klaassen. ,,Wij, consumenten zijn alle regie kwijt.’’ Annette de Vlieger is het helemaal
met hem eens. De gevolgen zijn volgens hen groot. Zo worden boeren ,,afgeknepen’’ en
wordt er heel veel eten verspeeld. En, zo merkte De Vlieger: de smaak van massaal
geproduceerde groenten is ook veel minder lekker.
Klaassen en De Vlieger willen de touwtjes weer zelf in handen hebben. Met hun stichting
Drechtstadboer doen ze al twee jaar onderzoek naar de mogelijkheden van stadslandbouw.

Tijdens rondgang langs verschillende initiatieven, zijn de twee gestuit op het project
‘Herenboeren’ in het Brabantse Boxtel. In opdracht van een vaste groep mensen, verbouwt
een boer daar groente en fruit, en houdt hij dieren. Het project kent volgens Klaassen en
De Vlieger alleen maar winnaars: de boer krijgt een goed salaris, hij heeft een vaste groep
afnemers, en al die afnemers weten precies waar hun eten vandaan komt.
Het project loopt zo goed, dat de Brabanders het willen uitrollen naar andere plekken in
Nederland. Klaassen en De Vlieger waren meteen enthousiast. De plannen van de twee zijn
inmiddels vergevorderd. Ze hebben al een aantal mensen op het oog voor de functie van
boer. En ze zijn al in vergaande onderhandeling over een stuk grond aan de rand van de
stad. Een stichting die landgoederen beheert, wil de grond kopen en aan de deelnemers
verpachten. En twee scholen willen studenten ‘leveren’ voor stage en onderzoek.
Ze zijn nog opzoek naar vijfhonderd vaste afnemers, zo’n tweehonderd gezinnen. Ieder
gezin moet zo’n twee duizend euro inleggen, vertelt De Vlieger. Dat is een hoge drempel
voor veel mensen, erkent ze. Daarom wordt er een solidariteitsfonds opgericht, zodat
iedereen die wil, mee kan doen.
Die afnemers mogen hun producten niet alleen maar halen, ze mogen ook met elkaar
bepalen wat de boer gaat verbouwen en welke dieren hij gaat houden, zegt De Vlieger.
,,Een minidemocratie’’, noemt ze het. Volgens haar gaan er zonder problemen
meerderheidsbesluiten genomen worden. En wat bij de boer besteld is, moeten de
deelnemers ook daadwerkelijk afnemen, zegt ze. ,,Je kan niet opeens zeggen: die
boontjes komen m’n neus uit.”
Er zijn nu al zo’n tien geïnteresseerden, en ,,echt niet allemaal geiten wollen sokken’’,
zegt De Vlieger lachend. Een van hen is Leo Jabaaij. Hij vindt het een ,,heel mooi
initiatief’’
Het maakt mensen volgens hem bewust van de problemen in de voedselsector, en laat zien
dat er een alternatief mogelijk is.

