Drechtstadsboer wil gezond eten bieden van dichtbij.
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De huidige voedselproductie is de weg kwijt. Ons eten heeft soms al honderden, soms
duizenden kilometer gereisd voor het ons bord bereikt. De huidige voedselketen van
-boer tot bord- is niet alleen lang en vervuilend, maar ook oneerlijk en ondoorzichtig.
Wat een onnodige verspilling. Stichting Drechtstadsboer wil daar wat aan doen. Eerlijk
vers voedsel van dichtbij.
Stadsboeren
Initiatiefnemers Robert Klaassen (voorzitter) en Annette de vlieger (penningmeester)
zitten vol innovatieve plannen die uitgewerkt gaan worden. December vorig jaar is bij een
druk bezochte bijeenkomst in Parkhuis een aanzet gegeven tot de oprichting van een 'Food
Community' Zestien 'kartrekkers' zetten die avond een stapje naar meer zeggenschap voor
klant en boer over de voedselketen en eerlijker verhoudingen. De boer beslist samen met
de klant wat hij gaat verbouwen., wanneer en hoeveel. De consument draait aan de
knoppen en de producent wordt partner in een community. De grotere betrokkenheid van
consumenten wordt gecombineerd met het vakmanschap van een deskundige boer. De
consument krijgt meer binding met het voedsel dat ze eten en leveren persoonlijk een
bijdrage aan verduurzaming van het dagelijks dieet. De Stichting Drechtstadsboeren heeft
meer pijlen op haar boog. Het oog is gevallen op een geschikte boerderij voor
multifunctioneel natuur, zorg, landbouw, werk en vrijetijd. Deze bekende locatie op het
Eiland van Dordt telt vijf hectare landbouwgrond met boerderij en opstallen. Maar de
financiering van de koop blijkt nog een hindernis .
Stadswerven

De stichting kijkt ook naar de waterkant. Op een braakliggend terrein op Stadswerven is
een ruw uitgewerkt conceptplan bij de gemeente ingediend voor een groene
wijkvoorziening voor Lijnbaan- Staart-Stadswerven met een tijdelijkheid van acht jaar.
Geplande functies zijn: stadsrand, terras aan het water, drijvende schooltuintjes,
hotelbootjes, creatieve broedplaats ‘Ceuvelstijl’, buitenschoolse opvang, mediterrane
stadskas en sociaal buurtrestaurant ineen, mobile home standplaatsen, lease groentenfruit-teeltbakken. Het plan wacht op groen licht van gemeente en projectontwikkelaar.
Food-hub Drechtsteden
Een derde initiatief is een coöperatie op te richten met een groot aantal producenten van
locale streekproducten uit de omgeving van de Drechtsteden. Dat kunnen fruit- of
groentetelers zijn, maar ook bijvoorbeeld imkers, kaasmakers en zelfs bierbrouwers
kunnen er deel van uitmaken. Waar het om gaat is dat de producten lokaal en ecologisch
geproduceerd zijn. Daarbij passen termen als Korte Ketens, van Veld tot Vork en van Grond
tot Mond. Het is toch te gek dat nu een lokaal geteelde bloemkook eerst zo'n 400 kilometer
aflegt om op uw bord terecht te komen? Dit initiatief vergt weinig investeringskosten. Een
aantal ecologische boeren in de omgeving heeft hiervoor al geïnteresseerd getoond. Een
volgende stap is dan het maken van afspraken en het aanmaken van een website voor een
internetwinkel. Stichting Drechtstadboer wil hier voor de zomer mee beginnen.
Er broeit wat op het Eiland van Dordt. Er wonen hier veel mensen die erg geïnteresseerd
zijn in gezonde en eerlijke voeding. Ook boeren in de wijde omgeving zijn geïnteresseerd
in een meer ecologische manier van verbouwen. Het roer zal eens om moeten. Waarom
dan niet direct, nu?
Bent u geïnteresseerd? Op facebook en de website van www.drechtstadsboercooperatie.nl
is meer te lezen.
Planpresentatie
Woensdag 23 maart presenteert Drechtstadsboer in de Waterjuffer Dubbeldam concrete
plannen voor een voedselcommunity op het Eiland met abonnementhouders, als ook voor
een regionale samenwerking met ketenpartners in een voedselbox Drechtsteden. De
vurige hoop van Drechtstadsboer is, dat een droom werkelijk wordt met Dordtse steun .
Aanvang presentatie plm 16.30 uur Iedereen is welkom
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