Nieuwsbrief No 5 Jaargang 3 Stichting Steunpunt Drechtstadsboer

Watertoren Dubbeldam – Dordrecht

Inleiding Jaar van de Bodem & Jaar van de Boon
2015 was het Jaar van de Bodem.
Het slot van het Jaar van de Bodem vond in Nederland plaats tijdens een zeer druk
bezochte conferentie van Terragenda op het kantoor van Rijkswaterstaat te Utrecht.
Drechtstadsboer deed aan het evenement mee met discussies en debatten. Zeer de
moeite waard. Velen zijn na deze bodemcampagne jaarrond doordrongen van het
belang van een gezonde bodem voor een gezonde voeding voor een gezonde
samenleving.
2016 wordt het Jaar van de Boon.
Drechtstadsboer heeft een paar boontjes gepoot, die dit jaar hopelijk ontkiemen:
Landgoed Merwezicht / Coöp Wijland , Food Coöp Drechtsteden, Dordrecht
foodcommunity.
Lees meer boontjes in deze vijfde nieuwsbrief. Veel plezier...
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Inhoudsopgave Nieuwsbrief 5
1. Foodcommunity Dordrecht – coöperatie voor betaalbaar lokaal vers voedsel
2. Verslag bezoek Shobayashi aan de Drechtsteden – Stadslandbouw & Wijkbedrijf
3. Landgoed Merwezicht – Coöp Wijland – verbrede landbouw zorg, onderwijs
4. Food Coöp Drechtsteden – online boerderijwinkel & korteketen innovatie
5. EU avonturen – Optredens te Leuven, Kortrijk, Brussel, Amsterdam
6. Best practice – Rondeelstal voor leghennen: milieu- en diervriendelijk systeem
7. Congressen in den lande – Nederland & België – 25X bijgewoond
8. Drechtstadsboer in de pers – Dordt Centraal, 2X AD Dordtenaar, Stem van Dordt,
9. Organisatie Drechtstadsboer – Bestuur & Expertteam
10.Successen – start Herenboeren Dordrecht, optreden op EU Citymakers PreSummit,
11.Gemeentelijke Duurzaamheids Index – Drechtsteden 2016
12.Blog – In de Bonen – Jaar van de Boon 2016
13. Jaar van de Bodem Gedicht door Alexis de Roode
14. Binnenkort – verwachte activiteiten &
15. Nagekomen bericht: Workshopaanbod
Stadslandbouwfestival ERGroeit biedt dit jaar met steun van De Groene Motor haar workshopaanbod aan in de regio
rond Rotterdam (van Zoetermeer tot Dordrecht). Een groot deel van de workshops is voor vrijwilligersorganisaties in het
groen in de regio te boeken via ERGroeit. Bekijk het workshopaanbod hier. De workshopgever wordt betaald door de
Groene Motor, uw initiatief regelt locatie, koffie en thee en evt. reisvergoeding. Meer informatie en de voorwaarden leest
u hier. Aanmelden kan tot 9 mei.

foto YFM – ER 2016
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# 1 Foodcommunity Dordrecht – coöperatie i.o. voor betaalbaar lokaal vers
voedsel
Informatieavond Start Dordrecht foodcommunity, Weizigt Stadsboerderij, 13 april. Inloop
19.30 uur. Duurzaamheidscafé. Thema-avond “Voedsel voor Dordrecht.” Een programma
met Max Moestuinman o.a. gastspreker. Organisatie Platform Duurzaam Dordrecht.
Toegang is gratis.
De kortste weg van boer tot bord – Dordrecht foodcommunity i.o.
Belangstellenden zijn op 13/04 welkom bij het Duurzaamheidscafé voor informatie over
de geplande start van een groente-abonnement van en voor het Eiland van Dordt.
Lokaal vers en betaalbaar.
Corstiaan den Boer, Zorgboerderij De Zuidpunt en Robert Klaassen, Steunpunt
Drechtstadsboer hebben de handen ineengeslagen om te komen tot de oprichting van
een foodcommunity voor de Drechtsteden. Een duurzame voedselcoöperatie door en
voor boer en burger De foodcommunity leden krijgen jaarrond toegang tot (h)eerlijke
betaalbare groenten, vers van de boer, natuurlijk onbespoten. Met elkaar staat de
coöperatie borg voor eerlijke prijzen voor de boer, voor een duurzame bedrijfsvoering
en werkgelegenheid voor mensen met een beperking.
Met 30 aanmeldingen gaat de Dordrecht foodcommunity van start met een lokaal vers
groenteabonnement.
Het is allemaal heel snel gegaan, als we erop terugkijken. Eind februari presenteerde
Drechtstadsboer op een verenigingsavond in de Heerlijkheid Papendrecht voor een
gezelschap van 60 boeren haar ideeën voor verbetering van lokale afzet in een korte
keten. Na afloop raakte Corstiaan den Boer met Klaassen in gesprek. Twee weken later
spraken beiden verder met elkaar op Zorgboerderij de Zuidpunt. Daar en toen werden
partijen het snel met elkaar eens over vorm en inhoud van het gedeeld initiatief; een
coöperatieve vereniging als rechtsvorm voor de Dordrecht foodcommunity in oprichting.
Een duurzame organisatie voor betaalbaar lokaal vers voedsel. Zo gezegd zo gedaan.
1 persoon
Zorgboerderij Zuidpunt

Jaarabonnement

ma en w o van 15.00 – 18.00

per keer

Afhaalpunt in de stad

Jaarabonnement

di en do van 16.00 – 19.00

per keer

Thuisbezorgd

Jaarabonnement

di en do van 16.00 – 19.00

per keer

2 personen

3-4 personen

220,00

250,00

300,00

5,50

6,25

7,50

270,00

300,00

350,00

6,75

7,50

8,75

320,00

350,00

400,00

8,00

8,75

10,00

Zorgboerderij de Zuidpunt
Zorgboerderij de Zuidpunt is opgericht in 2004 door Corstiaan en Johanna den Boer.
Sinds 2004 werken beiden met hun team op de Zuidpunt; een officieel gecertificeerde
zorgboerderij die arbeidsmatige dagbesteding verleent. De grootste groep cliënten is
afkomstig vanuit de psychiatrie, maar ook andere doelgroepen zijn te gast. ‘De
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Zuidpunt’ ligt op het uiterste puntje van Dordrecht, kort bij het Haringvliet. Hier vind je
de boerderij tussen historische verdedigingswerken uit WOII en het mooie landschap van
de Hollandse Biesbosch. De Zuidpunt is van oorsprong een akkerbouwbedrijf met volle
grond groenteteelt, maar daarnaast houdt de Zuidpunt ook verschillende dieren.
Schapen, kippen, en varkens. Zo is er voor ieder wat wils! Er staat vier dagen per week
een team van verschillende begeleiders en stagiaires dagelijks klaar om alle activiteiten
uit te voeren.
Zorgboerderij de Zuidpunt Polder Oudendijk 2a 3329 LL Dordrecht Tel: +316 37 19 27 67
Website www.zorgboerderijdezuidpunt.nl/ Contact Corstiaan den Boer

Steunpunt Drechtstadsboer
Vanaf de oprichting in 2014 kent stichting Steunpunt Drechtstadsboer als missie: het
bevorderen van duurzame stad-landrelaties, het professionaliseren van stadslandbouw,
het opschalen van de korte keten. Drechtstadsboer is een lokale netwerk organisatie
annex platform met een breed expertteam voor vernieuwende conceptontwikkeling en
verbrede landbouw. Drechtstadsboer faciliteert projecten, die streven de productie van
voedsel te vermaatschappelijken en de consumptie van voedsel te verduurzamen.
Website www.drechtstadsboer.nl

Lid worden van foodcommunity Dordrecht? Groente-abonnement aanvragen?
Annette de Vlieger, penningmeester Drechtstadsboer, helpt je verder als er vragen zijn
over de coöperatie i.o. of met aanmeldingen voor groente-abonnementen.
Annette is mobiel bereikbaar op 06 14 22 01 95

Dordrecht & Biesbosch Nationaal Park
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# 2 Verslag werkbezoek prof Mitikaro Shobayashi aan de Drechtsteden.

Op uitnodiging van The International Association for the Study of the Commons (IASC)
bezocht op woensdag 23 maart bezocht Mikitaro Shobayashi, Japans professor duurzame
landbouw en watermanagement, de Drechtsteden. Het bezoek vond plaats op initiatief
van Tine de Moor, professor 'Commons' aan de Universiteit van Utrecht. Drechtstadsboer
dankt de Drechtsteden gemeentes Dordrecht en Zwijndrecht voor de bijdragen en de
geweldige medewerking van de bezochte initiatieven aan twee geslaagde dagen.

Charlotte Witte, student landschapsgeschiedenis, UU, begeleidt de prominente gast. Hier in gesprek met het bestuur van
stichting Hoge Nesse Veerplaat.

Shobayashi doet in Japan onderzoek naar de invloed van beleid op de manier waarop inwoners met
natuurlijke bronnen en landbouw omgaan. Vanuit deze interesse bracht hij een vijfdaags bezoek aan
Nederlandse en Belgische steden, om de nieuwste praktijkvoorbeelden te bezoeken waar overheid
en burgers nieuwe manieren vinden om met landschap en landbouw om te gaan.
Tijdens het bezoek aan Dordrecht werd Shobayashi vergezeld door een klein Nederlands gezelschap
van mensen die vanuit beleid, werk of wetenschap met hetzelfde onderwerp te maken hebben. Het
was een geslaagde dag, waarbij er veel kennisuitwisseling was. De organisatie van de dag was in
handen van Stichting Steunpunt Drechtstadsboer.
Groeituinen Dordrecht
De dag begon met een bezoek aan de Groeituinen in Dordrecht, waar we hartelijk werden
ontvangen door de vrijwilligers van de tuin en wethouder Rinette Reynvaan. Bewoners uit de buurt
hebben op een braakliggend terrein een grote moestuin aangelegd. Enkele jaren geleden stonden
hier nog huizen van de woningbouwcoöperatie, maar de bouw van de nieuwe woningen laat nog
jaren op zich wachten. Tot die tijd hebben bewoners van de gemeente de gelegenheid gekregen om
zolang een moestuin aan te leggen, een wens van de buurt. De moestuin draait volledig op
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vrijwilligers en vormt een enorme toevoeging voor de buurt. Mensen van verschillende
nationaliteiten ontmoeten elkaar in de tuin en er is zelfs een kookgroep begonnen waarbij mensen
elkaar hun eigen nationale gerechten laten proeven, gemaakt van gekweekte groenten uit de tuin.
Hoewel de Groeituin al ontzettend veel bereikt heeft, lijkt het enthousiasme en de ambitie van de
bewoners niet in te dutten, maar eerder op te leven. Het spannendste project dat op de planning staat
is het maken van een beleeftuin voor dementerende bejaarden, aldus Frits (vrijwilliger).
Crabbehoeve Wijkonderneming
Hierna volgde een bezoek aan de Crabbehoeve , wijkonderneming in de Crabbehof.
Opbouwwerkers hebben hier samen met vrijwilligers en buurtbewoners een moestuin aangelegd bij
een oud schoolgebouw dat gesloopt zou worden. Het gebouw is prachtig opgeknapt en voorzien van
een keuken. De tuin bestaat uit een groentetuin, een beleeftuin en er komen moestuinen voor
kinderen uit de buurt. Op deze manier hoopt tuinman vrijwilliger Hans van Schaardenburg dat
kinderen leren hoe hun eten groeit. www.youtube.com/watch?v=4cwmRloEhB4

Zanders, Reynvaan, Shobayashi

Locatiebezoek Groeituinen

Onno de Bruyne presentatie

Discussie in de Groeituinen

Natuureducatie HNV

Museumeiland Biesbosch

Hoge Nesse Veerplaat - Collectief Beheer Nieuwe Natuur
Vervolgens voerde het busje de groep naar Zwijndrecht, waar we de polder Hoge Nesse bezochten.
Op dit voormalige baggerdepot hebben bewoners met financiële ondersteuning van de overheid een
natuur- en recreatiegebied ontwikkeld. Zo’n twee jaar geleden zijn op uitnodiging van de provincie
en gemeente bewoners bijeengekomen met duurzame ideeën over wat er met het gebied moest
gebeuren. Hoewel de wensen van de bewoners verschilden, had men al snel een compromis
gesloten en ontstond er een plan waar alle partijen zich in konden vinden. Er is een bestuur van 8
vrijwilligers die al hun kennis, ideeën en netwerk inzetten voor het gebied. In het gebied kan
worden gerecreëerd en gesport op een discgolf parcours. Er zijn delen met beschermde
natuurwaarden, en wordt er geïnvesteerd in groene energie en duurzame bouw.
De natuur wordt onderhouden door mensen uit de omgeving vanuit de sociale werkvoorziening of
met participatiebanen.
Buitenwacht Voedselbank
Na het bezoek aan deze drie interessante initiatieven waar bewoners en overheid op geslaagde
manier samenwerken, volgde er een lunch op één van de uitdeelpunten van de voedselbank, De
Buitenwacht, waar coördinator Goof Buitendijk, vertelde hoe de voedselbank in Dordrecht werkt.
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Biesbosch Museumeiland.
Hierna bezocht het gezelschap het Biesbosch Museumeiland, waar directeur Peter van Beek de
groep enthousiast rondleidde in zijn spiksplinternieuwe museum langs het ontstaan, het verre en
recente verleden van de Biesbosch. De rondgang sloot af met een blik op de toekomst. Geweldig.
Watertoren Dubbeldam
Bij de Watertoren Dubbeldam had het gezelschap gelegenheid om na te praten. Drechtstadsboer
presenteerde er de drie uitgewerkteplannen voor innovatie van het Drechtstedelijk voedselsysteem
op drie niveau's; te weten aanbod – distributie – vraag. Concreet: coöperatieve boerderij en
landgoed, een online boerderijwinkel en een lokale voedselcoöperatie.
Conclusies
Het bezoek aan Dordrecht leidde tot interessante reacties van de deelnemers. Zo kwam prof.
Shobayashi vaak met Japanse voorbeelden, die soms verbazingwekkend overeenkomstig maar soms
ook erg verschillend van Nederland waren. Ook was er nuttige inbreng van de andere deelnemers,
die bekend waren met allerlei voorbeelden uit andere steden in Nederland. . Al met al was het dus
een leerzame dag voor alle betrokkenen.
Aan het einde van de dag bedankte prof. Shobayashi alle organisatoren voor de leerzame dag. Hij
vertelde dat hij zijn opgedane kennis in Japan zal delen met het onderzoeksteam van de universiteit
waar hij werkt en met zijn contacten bij het ministerie van Landbouw.
Mikitaro Shobayashi, Ph.D in Agricultural Economics & Professor Intercultural Communications,
Gakushuin Women’s College, Japan.
荘林幹太郎 荘林幹太郎 学習院女子大教授 学習院女子大教授 学習院女子大教授 学

Charlotte Witte, Uni v Utrecht
landschapsgeschiedenis team
Institutions for Collective Action,

IASC ConferenceCommons in a
"glocal" world, Bern Switzerland,
11th/13th May

Prof Tine de Moor, Commons,
Universiteit van Utrecht, Fac.
Cultuur en Geschiedenis

Bovenstaand verslag: Charlotte Witte. Verslag.Student landschapsgeschiedenis, teamlid van de
onderzoeksgroep van 'Institutions for Collective Action' en assistent van professor Tine de Moor,
hoogleraar Commons aan de Universiteit van Utrecht, faculteit Cultuur en Geschiedenis.
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# 3 Landgoed Merwezicht – Coöp Wijland – verbrede landbouw zorg,
onderwijs
TopDown of BottomUp? Aanvankelijk begonnen als burgerinitiatief lijkt het plan voor
een multifunctioneel landgoed nieuwe stijl - als haalbaar antwoord op diverse
duurzame opgaven - zich gaandeweg te ontwikkelen tot een maatschappelijk
wijkbedrijf voor lokaal versvoedsel, groene zorg, scholing ,werk en vrije tijd in de
stedelijke buitenruimte. Hoe is het Drechtstadsboer afgelopen jaar vergaan? Funda,
Sociaal Ondernemen, Herenboeren etc. Lees meer
Droom wordt werkelijkheid
Drechtstadsboer wil informeren inspireren en initiëren. Landgoed Merwezicht op het
Eiland van Dordrecht is een plan van Drechtstadsboer, waarvan de kiem een kleine twee
jaar terug gelegd is door Kexcom Experience Centers. Landgoed Merwezicht wil een
welkome plek zijn, waar een divers publiek landbouw met de natuur mee aan den lijve
ervaart. De locatie biedt rust, ruimte, beleving,verdieping en inzicht in de streek, maar
ook uitzicht letterlijk over de omgeving. Het gaat om het vertellen en ervaren, wat de
cultuurhistorische en natuurwaarden van de streek maken. Landgoed Merwezicht biedt
een doorkijkje op wat het Eiland van Dordt ooit was, nu is en straks kan zijn. Zoveel
moois wil je delen.
Samenwerken: het nieuwe concurreren
Drechtstadsboer deelt de lange termijn blik op de waarden van het landschap met een
landelijk opererende agrarische partij;Herenboeren uit Boxtel. Het ligt voor de hand,
dat beide initiatieven elkaar ontmoeten. Mei 2014 gaan Herenboeren en Drechtstadsboer
de samenwerking aan. Herenboeren brengt de financiering in. Drechtstadsboer heeft een
uitgelezen locatie op het oog. Herenboeren brengt juni '15 een openingsbod uit.
Vervolgens nemen de makelaars onderhandelingen tijd in beslag. Heel veel tijd. In
november '15 neemt Drechtstadsboer daarom het initiatief tot het bijeenbrengen van
een 'kartrekkersgroep' die op 3 december jl de Herenboeren Community Dordrecht
opricht. Tijdens een druk bezochte bijeenkomst in Alzheimer verpleeghuis Het Parkhuis
tekenen zestien aspirant Herenboeren in op het concept van Herenboeren Dordrecht.
Exit Herenboeren Nederland
Tamelijk onverwacht laat op 23 januari Herenboeren Nederland Drechtstadsboer weten
af te zien van de aankoop. Medio februari blijkt de afzegging definitief. Ergo exit
Herenboeren. Het droomplan moet opnieuw de boer op en gaat op zoek naar een
financier voor het Landgoed Merwezicht door en voor Dordrecht. Er gebeurt weer wat.

Stadslandbouw Dordrecht

Dubbeldam Dordrecht
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Stadslandbouw Dordrecht

#4 Food Coöp Drechtsteden – online boerderijwinkel & korteketen innovatie
Korte ketens. De kortste weg van boer naar bord, van veld naar vork.
Korte keten.. waarom? Een korte voedselketen draagt bij aan: vergroting van de
afzet voor de agrariër in de regio, lokale marktwerking, producenten coöperatie,
seizoensgebonden waren, ecologische waarden, verkleinen van de CO2-foodprint,
ambachtelijke kwaliteit, verser producten, eerlijker prijs voor boer en consument,
wederzijds vertrouwen. Lees meer
Foodhub Drechtsteden zet in op het herstellen van de relatie van de consument met zijn
voedsel, en daarmee de producent. Transparantie, ketenoptimalisatie en storytelling
zijn hierin de voornaamste uitgangspunten om het vertrouwen te herstellen. De
consument, of breder gezegd de afnemer, wil weten,waar zijn producten vandaan
komen, wie ze onder welke omstandigheden heeft geproduceerd en is verzekerd van een
kwalitatief hoogstaand product voor een eerlijke prijs. In ons huidige economische
model en voedselsysteem is het vooral om de prijs te doen en het erkennen van de
waarde van voedsel als geheel. De marktwerking in de voedselketen heeft geleid tot een
opeenhoping van macht en geld bij een kleine vijf mondiale agrochemische concerns.
Vanuit efficiency opzicht is het huidige voedselsysteem in staat gebleken om veel
monden te voeden en in zekere mate voedselzekerheid te bieden. Tegelijkertijd wordt
steeds meer duidelijk dat het huidige voedselsysteem niet zo robuust is als werd
aangenomen, dat het zelfs ten koste gaat van biodiversiteit, een aantrekkelijk
landschap, economische en ecologische vitaliteit van een regio en een eerlijk
verdienmodel voor alle ketenpartners. Er is teveel ingezet op (winst)maximalisatie per
schakel in de keten, het is van belang dat wordt ingezet op het bundelen van krachten
en optimalisatie van de gehele keten.
Voor de landbouw bij de stad gaat het in de nabije toekomst om een landbouwsector die
niet alleen produceert voor de wereldmarkt, maar ook de consument in de nabijgelegen
stad laat zien hoe een vertrouwde boer zijn voedsel produceert in het landschap waar
hij veelal ook rust en ruimte vindt.
Foodhub Coöperatie Drechtsteden Een miljoen potentiële klanten Target 1% in 3 jaar.

Foodhub Drechtsteden 50 km

Drie rivieren Drechtsteden

Foodhub productmarkt combi

Uitvoeringsregeling Groen van de Provincie Zuid-Holland zet in op drie speerpunten
1. versterking van de plattelands economie
2. verduurzaming van de landbouw,
3. bevorderen van toerisme en biodiversiteit
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#5 EU avonturen – optredens o.a. te Leuven, Kortrijk, Brussel, Amsterdam
5.1 Drechtstadsboer heeft zich in 2015 en begin 2016 gestort in Europese
avonturen; bij herhaling en met volharding. Onze reisgenoten waren o.a. Promint,
gerenommeerd subsidiebureau uit Breda i.s.m. ZLTO. Het onderzoek naar mogelijke
EU subsidies voerde ons successievelijk naar Kortrijk, Gent, Breda, Middelburg,
Amsterdam, Zwolle en uiteraard naar Brussel, waar precies dat moment wegens
terreur de noodtoestand was afgekondigd. Foto´s Pure Hub Slotconferentie Leuven

5.2 Drie maal bracht Drechtstadsboer in 2015 een werkbezoek aan gemeente
Kortrijk, te België. Gemeente Kortrijk in de nabijheid van Gent is sociaal economisch
vergelijkbaar met Dordrecht nabij Rotterdam. We wisselden heel aangenaam
wederzijdse ervaringen uit met de culture elite, met ambtenarij, bestuur, peer2peer
initiatiefnemers en collega's van stadsboerderij Kortrijk.

Foto Kortrijk 2015 - Buda Eiland – Stadslandbouw
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5.3 Drechtstadsboer was december '15 als genodigde aanwezig op de EU Commons
Conferentie, georganiseerd door o.a. IASC en OIKOS in de Koninklijke Bibliotheek van
Brussel, waar 'initiatiefnemers' en 'kenniswerkers' uit de EU acte de presence gaven.
De dag bood een fraaie staalkaart aan burgerinitiatieven uit de Benelux met een
fraaie follow-up maart '16. Namelijk een vijf steden BE/NL tour door Mitikaro
Shobayashi uit Japan.

Landgenoten (BE)

Oikos (BE) & UvU (NL)

Toekomstboeren (NL)

5.4 Drechtstadsboer was als gastspreker aanwezig op de tweedaagse EU Pre-Summit
City Makers Conferentie in Pakhuis de Zwijger, februari '16, Amsterdam. 26 EU
lidstaten gaven acte de presence, waaronder – namens Dordrecht – DOOR en
Drechtstadsboer. Dat was pieken. Wordt vervolgd mei '16.

Drechtstadsboer pitch at Citymakers PreSummit,
februari.2016 Foto © Jitske

Pakhuis de Zwijger, Amsterdam – EU Program Cities
in Transition
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#4 Best practice – Rondeelstal voor leghennen: milieu- en diervriendelijk
systeem
Drechtstadsboer bezocht in de laatste helft '15 en begin '16 niet langer uitsluitend
voorbeelden van verbrede stadslandbouw in den lande. Had Drechtstadsboer zich vorige
jaren ten doel gesteld om voor boer en consument landelijk kennis op te halen omtrent
landbouwtransities. Het laatste kwartaal van '15 en het eerste van '16 richtte
Drechtstadsboer zich veeleer op landbouwinnovaties met als doel om de opgehaalde
kennis online te delen en te spreiden. Met die kanttekening, dat de grens tussen
procesvernieuwing en systeemvernieuwing niet altijd even scherp te trekken is. Aldus;
Innovatie Netwerk, onderdeel van RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Minirondeeel Amsterdam

Thema's van 2016 voor Drechtstadsboer zijn dierenwelzijn en milieu. Deze beide komen
samen in het innovatieve concept Rondeelstal van Vencomatic B.V te Ewijk, bij
Eindhoven. Drechtstadsboer bezocht twee best practices van 'beter leven' 'wakkerdier'
en 'milieukeur' op de locaties Eersel en Minirondeel te Amsterdam. Link hier.

Rondeelconcept

“Bij Rondeel worden kippen met zorg voor dierenwelzijn en milieu gehouden, naar de
natuurlijke behoeften van de kip”. https://www.youtube.com/watch?v=J_9UaF1jEFI

Soorteigen gedrag
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#7 Congressen in den lande – Nederland & België – 25X bijgewoond

Provinciehuis Z-H Den Haag

Congres Stadslandbouw

GroenDichterbij/KrachtinNL

Drechtstadsboer is regelmatig te gast op bijeenkomsten in het land rond
stadsgerichte landbouw, burgerinitiatief, en circulaire biobased economie. Elke week
wel ergens in Nederland, biedt een relevante bijeenkomst gelegenheid om het
netwerk uit te breiden of te onderhouden. Hoogtepunten van de afgelopen 4
maanden? De Stadmakers Conferentie R'dam, Reclaim the Commons Brussel,
VoedselAnders Wageningen. Drechtstadsboer verzorgde bij de laatste samen met
Toekomstboeren, Landgenoten e.a. een druk bezochte workshop “Toegang tot Land”
Lees meer.
2015
2015
2015
2015

01
10
10
10

12 Toekomst van de Buurttuinen, Natuursuper / IVN 's Hertogenbosch
15 Stakeholdersdag Parkhuis Alzheimer verpleeghuis, Dordrecht
27 Ketenregie Voorbij. Pure Business Boost / SAP, 's Hertogenbosch
30 Stadmakers Conferentie AIR / PDZ, Rotterdam.

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

11
11
11
11
11
11
11
11

03 Natuurpact Evaluatie, PBL / Alterra / Wur, Utrecht
05 Deltacongres VI, Min I&M, IPO, VNG, 's Hertogenbosch
09 Interreg 2Seas, EU & Provincie Zeeland, Middelburg
09 Ondernemen & Belastingen,CJBD, Dordrecht
10 Estafette Festival, HAS, Provinciehuis Noord-Brabant, 's Hertogenbosch
11 AV Gebiedsdeal, Blauwzaam / Den Haneker, Provincie ZH, Goudriaan
18 Waterlab Dubbeldam, Cirkellab, Dordrecht
24 Future Green Cities, Sector VHG, Brabanthallen, 's Hertogenbosch

2015 12 02 Sociale kant van het Groen, IVN / Groen Dichterbij, Rotterdam
2015 12 03 Pure Hub, ONS-Geeren, Wur/ IVN / ZLTO / PNB, Breda
2015 12 03 Info-avond Herenboeren Dordrecht, Parkhuis, Dordrecht
2015 12 04 Reclaim the Commons, OIKOS / GEF/ EU, Brussel
2015 12 11 Slot Jaar van de Bodem, TerrAgenda, Rijkswaterstaat, Utrecht
2015 12 16 Leren Inspireren, Circulaire Economie en de Energieke Samenleving,
Rijksduurzaamheidsnetwerk, Impact Hub, Amsterdam
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

01
01
02
02
02
02
02

14 Toekomst van duurzaam ondernemen, MVO, Groningen
21 BBE Docentendag, Centre for Biobases Economy, Inholland, Delft
04/05 EU Citymakers PreSummit, EU, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
11 Kruisbestuiving, Linkconsult, Driebergen-Zeist
12/13 Voedsel Anders, 2daagse conferentie, Orion, Wageningen
23 Greenwish, Werklab OMOOC, Amersfoort
26 Circulaire Stad, Rijksduurzaamheidsnetwerk, PDZ, Amsterdam
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#8 Drechtstadsboer in de pers – Dordt Centraal, 2X AD Dordtenaar,
Stem van Dordt, Nieuwe Oogst

De lokale media hebben de voorbije vier maanden de weg naar Stichting Steunpunt
Drechtstadsboer goed weten te vinden. Met zekere regelmaat heeft nieuws van
Drechtstadsboer de pers gehaald. De Stem van Dordt, Dordt Centraal, AD De
Dordtenaar 3X en Nieuwe Oogst (LTO) besteedden in paginagrote artikelen aandacht
aan onze droom van een duurzaam en groen Dordt. Ook Facebook, Linkedin en
Twitter scoren regelmatig goed. Foto's Rien Boon & Thymen Stolk. Lees meer

AD Dordtenaar - 2015 12 05

‘Herenboer worden in Dordt’
Eten van je ‘eigen’ boerderij? Weten waar je eten vandaan komt, hoe het verbouwt is, sterker nog:
inspraak in het teeltplan. Donderdag 3 december organiseert Drechtstadboer een informatiebijeenkomst
over het concept Herenboeren. De informatiebijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in Het
Parkhuis, Haaswijkweg Oost 69a in Dordrecht.
Herenboeren zijn boeren die eten van het land, maar niet zelf het werk doen. In het concept dat
Herenboeren Nederland heeft ontwikkeld, verenigen de consumenten zich in een lokale
voedselcoöperatie. Zij leggen een bedrag in en huren met elkaar een boer in, die hun voedsel gaat
produceren. Zo kopen de herenboeren topproducten tegen een marktconforme prijs. “Het mooie aan dit
initiatief vind ik de combinatie met maatschappelijk dienstverlening. Kleinschalige stadslandbouw aan de
rand van de stad mixen met sociale functies. Dagbesteding, participatie, vrijwilligers. Hogeschool
Inholland Delft met toegepast onderzoek participeert met docent-onderzoekers en studenten. Met
Wellantcollege zoekt Drechtstadsboer naar stage- en leerwerk plekken "; aldus Annette de Vlieger.
Dordt Centraal 2015 12 02
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AD Dordtenaar 2016 04 02
Nieuwe Oogst 2016 02 27
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# 9 Organisatie
Stichting Steunpunt Drechtstadsboer wil inspireren informeren en initiëren.
Wat is Drechtstadsboer?
Drechtstadsboer is een vernieuwende netwerkorganisatie, een groene
conceptontwikkelaar, een avontuurlijke koploper zoekend op weg naar een duurzame
samenleving.
Wat wil Drechtstadsboer?
Drechtstadsboer wil een systeemtransitie in de landbouw stimuleren. We willen met zijn
allen op den duur naar eerlijker prijzen, gezonder voeding en transparanter relaties.
Wat doet Drechtstadsboer?
Drechtstadsboer professionaliseert duurzame stadslandbouw in de regio, schaalt de
korte voedselketen op en bouwt aan een hechte stad-land relatie. Niet 'hun winst' telt
op maar 'ons welzijn'.
Bestuur
Robert Klaassen, voorzitter en secretaris
Annette de Vlieger, penningmeester
Jan Willemsens, voorzitter LTO Eiland van Dordrecht, landbouwer te Dordrecht
Comité van Aanbeveling – Expert Team
Deconinck, Victor – Media deskundige, eigenaar Galerie De Compagnie Dordrecht
Gennip, Paul van – directeur Het Parkhuis, Dordrecht
Hassink, Dr. ir. Jan – senior onderzoeker WUR, directeur Hoeve Klein Mariendal.
Kerk, Geurt van de – voorzitter Stichting Duurzame Samenleving
Pijls, Hans – voorzitter Stichting De Wende, directeur Food4Good Utrecht
Sluijsdam, Ingrid van – directeur SMILE werkbedrijf, Alblasserdam
Diks, Isabelle – wethouder Duurzaamheid Gemeente Leeuwarden, voorzitter en
ambassadeur van het Stedennetwerk Stadslandbouw WUR/PPO.
Consultancy
Walnut, Food & Hospitality Management & Greenwish (ovb)

Organogram Bestuur – Projecten – Coöperatie

Illustratie Rocketboys (c)
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#10 Successen Start Herenboeren Dordrecht, optreden op EU Citymakers PreSummit,
workshop ‘Toegang tot land” VoedselAnders Conferentie.

Deze drie succesvolle publieks activiteiten springen er echt uit in de afgelopen
periode: oprichting Herenboeren Dordrecht, actieve deelname aan EU Citymakers
Conference en workshop bij de VoedselAnders Conferentie, waar Drechtstadsboer
vanaf voorjaar '15 aan heeft meegedacht. Lees meer
2015 12 03 Drechtstadsboer is gelukkig met de geslaagde oprichting van de 'Herenboeren
Dordrecht'. De samenwerking van Herenboeren Nederland en Drechtstadsboer met een
enthousiast 'kartrekkersteam' resulteert voor een bomvolle zaal begin december in de
tweede Herenboeren community na Boxtel.

Kartrekkersgroep Herenboeren Dordrecht 3/12

Informatieavond Herenboer worden in Dordrecht

2016 02 04 Een inspirerende presentatie – gehouden door Drechtstadsboer over Dordtse
regionale stadslandbouw - vindt plaats in Amsterdam te Pakhuis de Zwijger, bij
gelegenheid van de EU Citymakers Presummit Conferentie, waar stadsmakers uit 26 EU
landen acte-de-presence geven.
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2016 02 12 Workshop tijdens Conferentie VoedselAnders. Bijzonder gewaardeerde
presentaties door o.a. Toekomstboeren en Drechtstadsboer uit Nederland en
Landgenoten uit België vinden plaats als onderdeel van de workshop; “Toegang tot
Land.” Dit is een van de maar liefst zestig workshops.

Landgenoten BE

Lucavera Anastasia

Landgenoten BE

#11 GDI – Gemeentelijke Duurzaamheids- Index – Drechtsteden
http://www.gdindex.nl/database/data

De meeste gemeenten zien duurzaamheid vooral als een puur technische opgave
met warmtenet, CO2reductie, zonnepanelen, energiebesparing etc. De GDI kent voor
de beoordeling van duurzaamheid een even gelijkwaardige plek toe aan de menskant
(people).De Drechtstedelijke Duurzaamheid Index is voor de Drechtsteden een
selectie uit de volledige Gemeentelijke Duurzaamheid Index (GDI). Lees meer.
Deze index is een initiatief van de Stichting Duurzame Samenleving Nederland om per
Nederlandse gemeente duurzaamheid inzichtelijk te maken. GDI zet 24 parameters
'bloempjes' in een 'boeketje' duurzaamheid bij elkaar. Het boeketje geeft een
representatief beeld over de ontwikkeling van de Nederlandse gemeenten op het vlak
van duurzaamheid van jaar tot jaar. Op 20 april a.s. presenteert Geurt van der Kerk GDI
2.0. in het kader van een Werklab Biobased Economie voor de Drechtsteden.
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GDI Dordrecht 2014

GDI Dordrecht 2015

GDI Dordrecht 2016

GDI Zwijndrecht 2016

Geurt van der Kerk; GDI

GDI Papendrecht 2016

GDI Alblasserdam 2016

GDI Sliedrecht 2016

GDI HI Ambacht 2016
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#12 Blog – In de Bonen – 2016 Jaar van de Boon

Nederland zou Nederland niet zijn, wanneer het gebleven zou zijn bij een enkel
initiatief tot bevordering van de peulvrucht in het algemeen en de boon in het
bijzonder. Minstens twee organisaties hebben zich op de boon geworpen. Lees meer
Het nationaal Comité Bonen in Nederland - een samenwerking tussen de Bruine Bonen
Bende, bonenfabrikanten, gezondheidsinfluentials en retail – begint met Blije Boon
vanaf januari 2016 een intensieve campagne voor bonen. Doel van de Blije Boon is de
boon dichtbij de consument brengen en de consumptie verdubbelen, want we eten te
weinig bonen.
Bruine Bonen Bende
De Verenigde Naties hebben 2016 uitgeroepen tot ‘International Year of Pulses’. Het doel
is om door onderzoek en promotie de rol van bonen, linzen en erwten te verstevigen als
gezonde en duurzame bron van eiwitten. Daarnaast kunnen ze als eiwitbron en groene
bodemverbeteraar ook nog eens wereldwijd een belangrijke rol spelen in de strijd tegen
voedseltekorten. Niet zo gek dus dus dat in Nederland de Bruine Bonenbende samen met
het Internationale Comité het Internationale Bonenjaar 2016 vorm en inhoud gaat geven.
website International Year of Pulses
De Blije Boon
De Blije Boon is een initiatief van het Nationaal Comité Bonen 2016; een beweging die
zich inzet voor de boon in Nederland. In het comité zijn bonenfabrikanten,
gezondheidsinfluentials en retail verenigd. In 2016 vinden allerlei Blije Boon activiteiten
plaats: de Blije Boon foodtruck rijdt door Nederland, in de 700 bedrijfsrestaurants van
Albron staan bonen centraal tijdens een speciale themaweek.
Op 10 november heeft de FAO van de Verenigde Naties in Rome officieel het
'Internationale Jaar van de Boon' ingeluid. In 32 landen zullen nationale Bonen Comités
bonen op de kaart zetten. In Nederland gaat BlijeBoon dat doen.Wat in de volksmond
bonen wordt genoemd, zijn peulvruchten, de vruchten van vlinderbloemige planten.
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Het gaat niet alleen om bonen maar ook om linzen, kapucijners, erwten en pinda's.
Vlinderbloemige planten zijn in staat om met hulp van wortelknobbelbacteriën stikstof
uit de lucht te binden, ze fixeren stikstof en dragen zo bij aan de bodemvruchtbaarheid.
Omdat de plant stikstof om kan zetten in eiwit, zijn peulvruchten eiwitrijk.

Harold Hamersma-Columnist BlijeBoon

Marjan Ippel- Columnist BlijeBoon

Gezond
Bonen hebben meer goede eigenschappen en veel culinaire mogelijkheden. Ze zijn
gezond, en zitten niet alleen boordevol eiwitten, ze zijn ook rijk aan ijzer, vitaminen en
aminozuren en zijn daardoor een rijke voedingsbron, aldus voedingsexpert Daan
Kromhout, Van bonen is overtuigend aangetoond dat ze cholesterolverlagend werken,
bovendien zijn het goede vleesvervangers.
Consumptie
De helft van de bevolking eet nauwelijks of geen bonen. En niet meer dan 10 procent
eet tenminste 8 gram peulvruchten per dag, zo is te lezen in een infograpic over bonen.
Vanaf januari 2016 kun je op blijeboon.nl terecht voor meer informatie.
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# 13 Slotdicht Jaar van de Bodem. Alexis de Roode, stadsdichter Utrecht

Evenement TerrAgenda, Utrecht 11 december 2015. Stadsdichter Alexis de Roode
sluit op dichterlijke wijze het Jaar van de Bodem af.
Welkom
Welkom bij Rijkswaterstaat,
vandaag Rijksbodemstaat.
Met de bodemdieren aan onze linkerzijde
en de mensen aan onze rechterzijde
splijten wij de mensenzee
en lopen over verwaaide grond
naar een onzekere toekomst.
Onze wegen hebben wortels,
onze rivieren hebben een bedding.
Nederland is aangeslibde modder,
door onze voorouders aan water ontvochten.
Zij dragen de aarde die ons draagt.
We waren hier vandaag
met 250 boeren, ambtenaren, adviseurs,
maar ook 18000 kilo aarde omgezet in voedsel,
omgezet in mensen, vlees, geest.
De gezonde bodem is goed voor iedereen
De bodem is voor iedereen
De bodem is
Bodemtaal
De bodem is de grond van ons bestaan
we zijn uit modder geschapen
en tot stof keren we terug
maar de bodem zakt nu weg onder onze voeten
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we lopen aan de grond
teveel rondwaaiend stof te weinig vaste aarde
dus klinkt uit de grond van ons hart
dat we dieper moeten graven
kijken met grondeloze bewondering
waken voor bodemloze discussies
en zorgen dat er iets van de grond komt.
En dat is een taak van de wetenschap
Saskia keek eerst naar waterstromen in de grond
en nu naar het hele systeem en zuiver wetenschappelijk bleek:
1 plus 1 is meer dan 2.
Vroeger zaten bodemkundigen in een kuil
maar de kuil bleek slechts het kuiltje van de ijsberg.
De schema's begonnen met wat cirkels,
maar al snel kwamen er driehoekjes en andere cirkels bij
en lijstjes met bullet points en nummers,
de boeren in Spanje snapten het niet meer
en lieten in dertig jaar al hun grond wegspoelen.
Nu maken ze met groenbedekking nieuwe grond,
laten de cirkeltjes overlappen, verbinden en samenwerken,
met organische stof als bindmiddel,
waarvan zelfs het meisje bij de kassa
straks weet dat het belangrijk is.
De gemeenschappelijke grond
Willem Ferwerda kwam uit de natuurbescherming,
ging naar Londen om natuurherstel met businessmodel
te verbinden en stond in een kwartier weer buiten.
"Doe normaal, spreek onze taal!" En hij lernde hun taal:
van één return on investment maakt hij er vier,
van holistisch maakte hij systemisch, en toen gingen ze luisteren.
De tragedy of commons werd de promise of the commons:
in de Spaanse woestijn de scholen weer open,
water in de beekjes, heuvels met steeneiken, en bloeiende amandelbomen.
Vier generaties geiten maken plaats voor velden met lavendel.
Mooi, maar de tijd raakt op!
Henk Ovink is ongeduldig en de ochtend heeft hem nog ongeduldiger gemaakt.
Al het bruikbare zoete water in de wereld past in een bal van 250 km doorsnee.
We moeten tot de kern komen voordat die kern kurkdroog is.
50% van de mensen in Afrika heeft geen water. Wij hebben niet alleen een roze bril
we zitten ook op een roze wolk. In 2040 is het ijs op de noordpool weg
en daar wordt een mens ongeduldig van. Als het water uit de bodem weg is,
krijg je het er niet meer in. De dijken beginnen te verschuiven.
Zitten we hier bij elkaar om een reden of vinden we het gewoon fijn?
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De boer antwoordde:
Mijn opa zei: stront is er genoeg. Zelf stapte ik over op chemie en kunstmest.
Toen zag ik mijn vader die voor de tractor van de buurman ging staan
en zei: is het nou eens afgelopen met die stront te dumpen?
Dat was mijn kantelmoment.
Gevoel voor humus
Workshop. Werk aan de winkel. Handen uit mouwen, poten in de aarde.
Wij hebben als taak om een steen in het water te gooien, maar: rimpelt het water nog wel?
Als je op vrijdagavond in de kroeg over humus praat
denken ze dat je kikkererwten hebt gemalen.
Het startpunt is nul, zelfs op de volkstuin
word nauwelijks gecomposteerd.
Hoe gaan we de mensen raken?
Je kunt klein beginnen, met gevoel voor humus, met het kleinste hotel van Amsterdam,
een wormenhotel. Als je een vrouw in haar tuin bezig ziet
en je hoort onder de tegels het kermen en wenen van oorwurm en pissebed die snakken naar
zuurstof, dan worden je de oren geopend.
Van humanisme naar humisme! We gaan buurtcomposthopen opzetten
samen met het compostgilde, de compostbakkers de compostclub en de compostschool
en als we bij de gemeente tegen muren oplopen blijven we met beide voeten op de grond.
Eet de grond gezond
In Tilburg hebben we een plukroute gemaakt waar alles onderweg eetbaar is;
de mensen zijn trots op die eetbare parkjes. We kunnen de bodem kapot eten
en we kunnen de bodem heel eten. Elke hap die je eet, elke slok die drinkt,
en ook de kleren die draagt maken het verschil. Eet de grond gezond!
Makkelijk raadsel
wie bouwt alle huizen? wie vangt ons altijd op als we vallen?
wie slikt al onze vuiligheid onvoorwaardelijk? wat is de sokkel van onze geschiedenis?
wie heeft Joszi Smeets dit jaar veel geleerd? waar ligt de enige waarheid?
wie draagt de menselijke waardigheid? wie gaat altijd zijn goddelijke gang?
wie wordt gekust door de paus? wie is meer waar dan goud en diamanten?
wie is onze eeuwige bron? wie is niet te koop voor indianen?
wie laat Klaas van Egmond ongelofelijk snel praten? wie geeft alle mensen te eten?
wie is de baas over onze toekomst? wie is wel vruchtbaar maar niet sexy?
wie kent de boer beter dan zijn moeder? wie wacht op ons als wij sterven?
wie maakt van ons straks weer planten, dieren en mensen?
Slot
Het Jaar van de Bodem is voorbij.
Laat de eeuw van de bodem beginnen!
Gedicht Alexis de Roode, stadsdichter gemeente Utrecht, 2015
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# 14 Binnenkort
Woensdag 23/03 ontvangen de wethouders Rinette Reynvaan namens Dordrecht en
Henk Mirck namens Zwijndrecht de Japanse prominente wetenschapper op het
gebied van duurzame landbouw Mitikaro Shobayashi in gezelschap van Charlotte
Witte, medewerkster cultuur en historie 'Commons' aan de Universiteit van Utrecht.
Het bezoek maakt deel uit van een vijfdaagse tournee langs vijf Belgische en
Nederlandse steden op initiatief van prof Tine de Moor, professor Commons aan de
Universiteit van Utrecht op initiatief van de International Association for Study of the
Commons. Drechtstadsboer is verantwoordelijk voor het dagprogramma van 23 maart,
dat start in Villa Augustus. Achtereenvolgens doet het gezelschap de Groeituinen in
Krispijn aan, Wijkbedrijf de Crabbehoeve, Natuurgebied Hoge Nesse te Zwijndrecht,
Biesbosch Museum bij Werkendam. De dag eindigt bij de watertoren van Dubbeldam,
waar burgerinitiatief Drechtstadsboer in restaurant de Waterjuffer haar uitgewerkte
plannen presenteert voor concrete vernieuwing van het stedelijk voedselsysteem.

Zwijndrecht

IASC- Universiteit Utrecht

Dordrecht

Drechtsteden 3 Rivieren Delta – Eiland van Dordrecht – Nationaal Park De Biesbosch
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2016 04 13 & verder. Campagneweken. Start foodcommunity Drechtsteden i.o.
Zorgboerderij De Zuidpunt en Steunpunt Drechtstadsboer hebben tijdens het
Duurzaamheidscafé te Weizigt op 13 april jl. aangekondigd te starten met een
groentepakketten coöperatie voor Dordrecht .
Tijdens de jaarlijkse Lammetjesdag van Zorgboerderij de Zuidpunt op 16 april a.s. is
Drechtstadsboer aanwezig met een informatiestand

Rinie Boon en Thymen Stolk zijn de makers van de persfoto's. De overige foto's zijn deels
gemaakt door Robert Klaassen, deels afkomstig van aangehaalde websites.
Tekst en Redactie Nieuwsbrief # 5 Robert Klaassen
Eindredactie en Vormgeving Nieuwsbrief # 5 Annette de Vlieger
Publicatie 2016 04 10 Vrij van rechten. Kopieren is toegestaan mits met bronvermelding
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