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Inleiding

Drechtstadsboer heeft voorjaar 2016 een aanvraag in het kader van Uitvoeringsregeling 

Groen (URG) ingediend bij de provincie Zuid-Holland voor meer duurzamer landbouw. 

Deze subsidieaanvraag wordt augustus 2016 gehonoreerd. Augustus 2019 is de 

einddatum. De subsidie is bedoeld voor systeeminnovatie ter versterking van de positie 

van boer en rechtstreekse afzet. 

NB Voortgangsrapportage #1 bestrijkt de periode augustus 2016 tot juli 2017 en verhaalt 

over de worsteling 'toegang tot land' met Herenboeren Dordrecht, de oprichting van 

Vereniging Groenekratje CSA en de samenwerking met online detailhandel Rechtstreex.

§ 3.7 Projectsubsidie innovatie in afzetketens voor grondgebonden landbouw 

Subsidiabele activiteiten en prestatie

1. Subsidie wordt verstrekt voor een systeeminnovatie in de grondgebonden landbouw waarmee de ketens

voor afzet van landbouwproducten worden verbeterd of nieuwe ketens worden ontwikkeld. 2. Subsidie

wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie. 3. De activiteit leidt tot versterking van de positie

van agrariërs in de afzetketens van Zuid-Hollandse landbouwproducten. 
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1 Stichting Steunpunt Drechtstadsboer – koplopers

Stichting Steunpunt Drechtstadsboer is een burgerinitiatief, voortgekomen uit Platform

Duurzaamheid Dordrecht en officieel opgericht augustus 2014. Drechtstadsboer wil de

voedselconsument en -producent informeren, inspireren en een duwtje geven richting

een  duurzamer  regionale  (stads-)landbouw  en  daarmee  alle  inwoners  van  de

Drechtsteden toegang geven tot lokaal vers voedsel; gezond en betaalbaar. De statuten

van  de  oprichtingsakte  spreken  van:  bewoners,  stad  en  ommeland  verbinden,

stadslandbouw professionaliseren (feeding the city), de korte keten als marktconcept

uitrollen .

In  2016 neemt het  kernteam duurzame landbouw van de provincie Zuid-Holland het

besluit  om  de  korte  voedselketen  activiteiten  van  Drechtstadsboer  maximaal   te

ondersteunen voor de duur van drie jaar. 

In groen gemarkeerd vindt u een opsomming van de activiteiten waarvoor de provincie

subsidie verleent. Daarmee gaat Drechtstadsboer aan de slag. 

 a. kosten ten behoeve van de samenwerking tussen ketenpartijen 
en kennisinstellingen ten behoeve van het opstellen van een projectplan; 

 b. de kosten van het organiseren van netwerkbijeenkomsten; 
 c. de kosten van kennisontwikkeling en –verspreiding. 
 d.de kosten van productontwikkeling. 

Voor inzicht in de doelen en resultaten uit de voorgaande periode 'Uitvoeringsregeling

Groen' (URG) '2016 -2017, wordt verwezen naar de eerste voortgangsrapportage.

Rechtstreex Online Webwinkel & Logistiek Groenekratje Vereniging – CSA

2 Rechtstreex Foodhub & Groenekratje CSA
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Uit  drie  geschikt  bevonden  korte  keten  kandidaten  (Amped,  Deterra,  Rechtstreex)

verkoos  Drechtstadsboer  Rechtstreex  Rotterdam  om  mee  in  zee  te  gaan.  Dit

principebesluit vormde de opmaat tot een samenwerkingstraject, waarbij o.a. (Z)LTO de

rol van adviseur had. Na een half jaar van onderhandelen op onderdelen kwamen beide

partijen  tot  een  sluitende  overeenkomst.  Op  8  februari  2017  is  de  samenwerking

publiekelijk beklonken tijdens het College Café in Galerie De Compagnie Dordrecht. De

eerste  afhaalpunten  van  Rechtstreex  Dordrecht  gingen  na  zomer  2017  van  start:

Groeituinen Krispijn, De Eikenhof Land van Valk, Duurzaamheidscentrum Weizigt. Heden,

juli 2019, zijn acht afhaalpunten gerealiseerd.

Dordrecht Rechtstreex wijkchefs Groeituinen, Eikenhof, Weizigt

Vereniging Groenekratje. Korte keten initiatief 1 # 2016 tot heden

In voortgangsrapportage No 1 (URG 2016 - 2017) is de totstandkoming van Vereniging

Groenekratje, Community Supported Agriculture (CSA), uitgebreid aan de orde geweest.

In 2019 bestaat Vereniging Groenekratje drie jaar, is een redelijk bekende naam in de

Drechtsteden, telt vijftig oogstdeelnemers ,bedient acht afhaalpunten en verzorgt tegen

meerprijs thuisbezorging. Corstiaan den Boer, voorzitter Groenekratje en mede-eigenaar

Zorgboerderij de Zuidpunt, heeft de leden van de CSA vereniging tijdens de ALV juni

2019  laten  weten  dat  hij  er  de  voorkeur  aan  geeft  om  een  flexibeler  groenten-
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abonnement onder eigen naam uit te brengen. Het bestuur van Vereniging Groenekratje

beraadt  zich  thans  over  de  te  volgen  koers.  Samengaan  of  zelfstandig  blijven?  Dit

gesprek wordt vervolgd.

Rechtstreex Dordrecht. Korte keten initiatief 2 # 2017 tot heden

In november 2016 startte Drechtstadsboer met Rechtstreex de gesprekken gericht op een

samenwerkingsovereenkomst. Marjon Krol (ZLTO) en Hans Kraaijvanger (Taskforce Korte

Keten) hebben in het begin geadviseerd. In tweede instantie hebben Marjon Krol en

Annette de Vlieger (Drechtstadsboer) gewerkt aan een herziening van de aangevraagde

begroting. De provincie is akkoord gegaan. De herziening was nodig, toen Rechtstreex als

partner  aantrad,  waarop  DOEN  afhaakte  als  co-financier.  Bij  de

samenwerkingscontractbesprekingen  hadden  inbreng;  Jan  Willemsens,  voorzitter  LTO

Eiland van Dordrecht en André van der Ham, Den Haneker, Agrarische Natuurvereniging

Alblasserwaard.

Op  8  februari  2017  kondigden  Robert  Klaassen  namens  Drechtstadsboer  en  Maarten

Bouten namens Rechtstreex de samenwerking aan tijdens het College Café, Galerie De

Compagnie. Op 10 mei 2017 ratificeren Maarten Bouten en Robert Klaassen het contract.

Oktober  2017 openen de eerste  drie  afhaalpunten  van  Rechtstreex  Dordrecht.  Later

volgen de locaties DOOR, SPUI93 en Riedijkshaven. Locatie Polderwiel staat op stapel

voor  medio  2019.  Marco Brand is  aangetrokken als  toekomstig  foodcommunity  retail

manager Drechtsteden. Voorjaar 2019 is besloten de samenwerking voort te zetten, voor

nog eens drie jaar.

Handtekening bgv College Café Galerie Compagnie. 
2017 02 08 Vlnr Marianne Karstens, Robert Klaassen

Handtekening bgv College Café Galerie Compagnie. 
2017 02 08 Vlnr Maarten Bouten, Robert Klaassen
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3 Streekdiners & Symposia 

Met  als  doel  ruimer  bekendheid  te  geven  aan  het  korte  keten  concept  organiseert

Drechtstadsboer  tussen  december  2016  en  september  2018  een  tiental  diners  en

buffetten op diverse locaties met verschillende partners. De korte keten staat daarbij

centraal.  De scheidslijn tussen streekdiner en symposium is niet altijd even strak te

trekken. Menig streekdiner wordt opgeluisterd door gesproken bijdragen van experts en

professionals.  Op  menig  symposium  wordt  de  bezoeker  gesterkt  door  streek-  en

seizoensgebonden restauratie.

v.l.n.r.
Midwinter Diner, Groeituinen dd.2016 12 21
College Diner, Compagnie dd.2017 02 08
Lente Diner, Groeituinen dd. 2017 03 21

v.l.n.r. 
Midzomer Diner, Groeituinen dd. 2017 06 21
Voedselfamilies, Buitenwacht dd. 2017 06 07
Raad Diner, SC Amstelwijk dd.2017 09 21

v.l.n.r.
Groenekratje lunch, ROC Da Vinci, 2018 03 22
Staat van de boer, De Compagnie, 2018 06 21
Stadslandbouwdag, Crabbehoeve 2018 09 10
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3 Streekdiners & Symposia 

Voordat  de provincie  in  2016 besloot  de  innovatieve korte  keten  activiteiten  in  de

Drechtsteden  door  Steunpunt  Drechtstadsboer  structureel  te  ondersteunen,  had  de

stichting al een naam opgebouwd als organisator van symposia over stadslandbouw met

inzet van eigen middelen, derden gelden en sponsoring. 

In  2013  was  Drechtstadsboer  met  de  gemeente  Dordrecht  en  het  Platform

Duurzaamheid Dordrecht mede-initiatiefnemer van het minisymposium Stadslandbouw

in het de Duurzaamheidsfabriek. In  2014 was Drechtstadsboer medeorganisator van

het symposium Duurzame Start in Centrum Weizigt samen met Stichting Drechtse Wind

en Platform Duurzaamheid Dordrecht. In  2015 was Drechtstadsboer organisator van

symposium  Duurzame  Gebiedsontwikkeling  en  Nieuwe  Verdienmodellen  met

wetenschappelijke  bijdragen  vanuit  Wageningen  Universiteit,  Landbouw Economisch

Instituut,  Eetbaar  Rotterdam.  Sociale  ondernemers  presenteren  korte

keteninitiatieven: Peerdengaerdt, Buytenhof, Nieuwe Ronde, Puurland, No Budget kas.

Drechtstadsboer  organiseert  in  2017  en  2018 een  serie  van  vier  thematische

bijeenkomsten  rond  de  korte  keten,  coöperatieve  landbouw  en  burgerinitiatief.

Gastsprekers en bezoekers komen uit heel Nederland en België naar Dordrecht voor het

wederzijds delen van kennis en ervaring én om inspiratie op te doen.

1. Het  College  Café over  de  maatschappelijke  opbrengsten  van  de  korte

voedselketen,  gericht  op  een  publiek  van  professionals,  bestuurders  en

beleidsmakers. Locatie Galerie De Compagnie Dordrecht. Februari 2017.

2. Het  Raad Café over  de  sociale,  ecologische  en  economische opbrengsten  van

lokale voedselproductie, de waarde van voedselgemeenschappen en het belang

van  circulaire  landbouw  voor  milieu  en  ecologie,  voor  een  publiek  van

professionals,  bestuurders  en  beleidsmakers.  Locatie  Sportclub  Amstelwijck,

Dordrecht. September 2017.

3. De Commons Conferentie over commons en coöperatieve burgerinitiatieven voor

een professioneel publiek van stadsmakers en belangstellenden. Locatie Galerie

De Compagnie Dordrecht. Maart 2018.

4. VPRO  Tegenlicht  Meetup Dordrecht.  Met  Schouwburg  Kunstmin,  Bibliotheek

Aanzet, AMR FoodCouncil, Universiteit Utrecht, Oikos Gent. September 2018.

8



FOODCOOP Drechtsteden – Voortgangsrapportage 2 uit 2

Commons Conferentie Dordrecht 2018 M. Autar/ DesiYup Productie

Steunpunt Drechtstadsboer Campus Almkerk – Pixellandbouw

VPRO Tegenlicht MeetUp 2018 Energiehuis  Prof dr. ir Arnold van der Valk, Hoogleraar VU, Wur,
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'Gemeengoed/Commons' Dordrecht mede-initiatiefnemer Food Council Amsterdam

Prof  dr  Tine  de  Moor,  hoogleraar  Universiteit  van
Utrecht 'Commons'

Jacoline de Heer programmamaker AanZet 

Boven Hilde Anna de Vries Greenpeace. Sandra van Boven  ir  Philine  Krosse.  Robert  Klaassen.  Onder
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Kampen. Onder Magpie Conny Taheij. Prof dr ir Han Wiskerken Wur

Raad Diner Dordrecht SC Amstelwijck 2018 

Studenten ROC Davinci Horeca
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College Diner Dordrecht-Compagnie- feb. 2018 
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4 Markten en Beurzen

Met als doel bredere bekendheid te geven aan het korte keten concept met de inherente

streek- en seizoensgebonden voedselproductie en –consumptie, is Drechtstadsboer met

regelmaat  als  standhouder  aanwezig  op  lokale  en  regionale  markten,  festivals  en

landelijke beurzen. Tussen zomer 2016 en zomer 2019 is Drechtstadsboer een geziene

gast op een vijftigtal locaties, zoals bij Lepeltje-Lepeltje, Kerstmarkt Dordrecht en de

Boer-Burger Dialogen.

De inzet van zeer vele vrijwilligers bij de voorbereiding en uitvoering, is onontbeerlijk

bij arbeidsintensieve activiteiten als promotie op markten en beurzen.

Verzoeken aan de Zuid-Hollandse Voedselfamilies om samen te werken rond regionale

evenementen als  Handelsmissie Ede, Boer-Burger Dialogen of  Stadslandbouwdag,  zijn

jammer genoeg niet ingewilligd door voornoemde partij om moverende redenen.

Transitie Coalitie Voedsel, LTO, Voedsel Anders, Netwerk Platteland en Groen Kennisnet

(WUR),  Stadslandbouw  Nederland  hebben  gehoor  gegeven  aan  het  verzoek  door

Drechtstadsboer om hetzij financieel hetzij publicitair mee te werken aan genoemde

grote  evenementen.  Drechtstadsboer  is  haar  (media)partners  erkentelijk  voor  het

betoonde vertrouwen.

 Lepeltje Dordrecht  Informatie Groenekratje CSA

Verkoop lokale producten Drechtstadsboer promoteam 
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Markten 

16 10 01 Pompoendag 
Zorgboerderij Zuidpunt

17 04 01 Lammetjesdag 
Zorgboerderij Zuidpunt

17 04 15 Bijen- en Honingmarkt

17-05-26/27/28 
Lepeltje Festival 

17 06 17 Streekparade Liesvelt / 
Alblasserwaard

17 08 27 Wijkfeest Beverwijck  

17 09 02 Boerendag Dordrecht 17 09 09 Voorstraat Festival 17 09 16 Gay Pride Festival

17 10 07 Pompoendag 
Zorgboerderij Zuidpunt

17 10 15 Wereld Voedseldag 
Rotterdam

17 10 20 Veldlinden Festival

17 12 15/16/17 Kerstmarkt 
Dordrecht

18 04 07 Lammetjesdag 
Zorgboerderij Zuidpunt

18 04 21 Bijen- en Honingmarkt

18 05 02 Boerderij Markt NME 
Weizigt

18 05 26 Nivon Festival 
Kleine Rug

18 06 02 Streekparade Liesvelt 
Alblasserwaard

18 06 16 Noordparkfestival 
Zwijndrecht

18 06 30 Voorstraat Festival 18 09 01 Gay Pride Festival

18 10 13 Pompoendag 
Zorgboerderij Zuidpunt

18 10 18 Oogstfeest Den Haag 
Voedselfamilies Zuid-Holland

19 04 13 Lammetjesdag 
Zorgboerderij Zuidpunt

19 04 13 Lammetjesdag 
Zorgboerderij Zuidpunt

19 06 29 Noordparkfestival 
Zwijndrecht

19 07 03 Duurzaamheidscentrum
Weizigt Boerderij Middag

19 07 06 Molendag Kyck over den 
Dyck

19 07 07 Wielwijk Festival

Beurzen 

16 11 17 IVN, Grijs Groen Gelukkig, Utrecht 16 11 20 Korte keten, Soroptimisten Dordrecht

17 03 30 Utrechts Milieu Federatie, Groene Hart 17 03 08 Veba / De Gruijter, Provincie Noord 
Brabant, ’s Hertogenbosch

17 05 15 Inholland, Impact Hub Amsterdam 17 05 30 Veba / De Gruijter, Provincie Noord 
Brabant, ’s Hertogenbosch

17 07 12 Commons Conference Int Association 
Studies of the Commons, Universiteit Utrecht

17 10 26 Blauwzaam Duurzaamheid Symposium
Gorinchem

17 12 13 Platform Duurzaam Dordrecht Voedselcafé 18 01 25 Voedselfamilies Nieuwjaarsbijeenkomst 
Haastrecht

18 01 26 Het Parkhuis Zorginstelling Dordrecht Open
Dag

18 01 26 Vrijwilligershuis Dordrecht 
Nieuwjaarsbijeenkomst

18 03 01 Natuur en Milieufederatie Nederland 
Provinciehuis 's Gravenhage

18 04 18 Platform Duurzaam Dordrecht Voedselcafé

18 06 12 Leerwerk loket UWV Drechtsteden
Meet & Greet

18 11 12 Beursvloer Dordrecht Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen (MBO)

19 01 26 Dochters van Dordrecht, Bibliotheek, 
Blauwe Kamer programma.

19 05 28 Vanav: Koektrommel. Irene Zwinkels, 
voeding en gezondheid. Stadspolders Dordrecht

19 06 12 Vanav: Zoetekauw. Irene Zwinkels, voeding
en gezondheid. Stadspolders Dordrecht

19 06 18 Vanav: Eetstuur. Irene Zwinkels, voeding 
en gezondheid. Stadspolders Dordrecht
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5 Stadslandbouwdag Dordrecht 13 september 2018

 Jan Wind Fotografie

Deze dag maakt de deelnemers en initiatiefnemers duidelijk hoe stadslandbouw op het

Eiland van Dordrecht zich heeft ontwikkeld sinds de Raadsinformatiebrief Stadslandbouw

uit  2012.  Er  is  veel  meer  onderlinge  samenwerking.  In  eerste  aanzet  is  er

professionaliteit.  De  schaal  en  ambitie  van  de  individuele  projecten  is  gegroeid.

Zorgboerderij  De Zuidpunt  heeft  de  status  van  'Proeftuin'.  Drechtstadsboer  ontvangt

meerjarige ondersteuning van de provincie.

Drechtstadsboer organiseert de Stadslandbouwdag Dordrecht 2018 om beter over het

voetlicht te brengen hoe de Dordtse stadslandbouw beweging zich heeft  ontwikkeld,

sinds het Stedennetwerk Stadslandbouw (DuurzaamDoor) in 2014 hier voor het eerst en

het laatst een stadslab organiseerde. De focus van de Stadslandbouwdag 2018 richt zich

op  zes  concrete  projecten.  Het  dagprogramma  begint  in  Ontmoetingscentrum  De

Buitenwacht en doet achtereenvolgens aan De Groeituinen, Stadslandbouwkas De Oude

Beer,  Voedselbos  BuitenZinnig,  Zorgboerderij  De  Zuidpunt  en  Wijkonderneming

Crabbehoeve. Initiatieven die het principe van de korte keten delen. Gastheer 'en route'

is  Arnold  van  der  Valk,  emiritus-hoogleraar  Landgebruikplanning  WUR  en  mede-

initiatiefnemer Food Council Metropolitan Area Amsterdam. Omroepbedrijf RTVD maakt

een  videorapportage. HAS Den Bosch verzorgt een  verslag. Te zien en te lezen op de

website.
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Stadslandbouwdag Dordrecht 2018 Proeftuin Zorgboerderij de Zuidpunt

's Avonds is het Energiehuis de locatie (om niet) van een VPRO Tegenlicht Meetup met als

thema Ons Gemeengoed. Uitgangspunt vormt een documentaire over de opkomst van

coöperaties  in  Nederland  en  België  met  dr.  Tine  de  Moor  (UvU)  in  de  hoofdrol.

Gastsprekers zijn verder o.a. Dirk Holemans (Denktank Oikos Gent), Arnold van der Valk

(WUR). En er is een ondernemers panel onder leiding van moderator Victor Deconinck. 

Ons   Gemeengoed   
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6 Handelsmissie Ede 14 februari 2018

Een  gezelschap  van  een  vijftigtal  Zuid-Hollandse  ondernemers,  onderzoekers,

beleidsmakers en burgers brengt op 14 februari 2018 een werkbezoek aan de gemeente

Ede en de regio Food Valley. Reden: Ede is de eerste Nederlandse gemeente met een

voedselwethouder, Leon Meijer,  die er  hard aan werkt om de veelzijdigheid van het

voedselsysteem recht te doen op beleidsniveau en daarbij vergaande keuzen maakt. Een

half  jaar  daarvoor  had  Drechtstadsboer  contact  gezocht  met  het  Foodteam  van

gemeente Ede en sleutelfiguren uit het netwerk. Met goed gevolg. 

Programma

Het  dagprogramma  ging  om  10.00  uur  van  start  op  het  stadskantoor  Ede,  waar

burgemeester  René  Verhulst  de  Dordtse  gasten  welkom  heette.  Froukje  Idema,

gemeente,  vertelde  over  Edes  voedselbeleid.  Arjen  Droog,  Foodvalley,  belichtte  de

economie van  voedsel.  Frans  Peters,  chef-kok  gemeente,  verhaalde van  de transitie

onder zijn leiding van 'processed food' naar 'fresh food'. Onderweg namen ir Jan-Willem

van der Schans (WUR) en Froukje Idema met verve de rol de gastheer/ gastvrouw waar.

Na  het  vertrek  uit  het  gemeentehuis  bracht  het  gezelschap  een  bezoek  aan  vier

voorbeeldinitiatieven: Stadsvarkens, ziekenhuis Gelderse Vallei met Alliantie Voedsel in

de Zorg en Jong Leren Eten, Remeker Kaasmakerij op Boerderij De Grote Voort, AERES

MBO  Agri  &  Foodttechnology.  Tijdens  de  FoodFloor  in  Theater  Cultura  ging

voedselwethouder Leon Meijer in gesprek met de zaal. Willem Lageweg deelde de visie

van  de  Transitie  Coalitie  Voedsel.  Toneelgroep  Jan  Vos  gaf  een  voorproefje  van  de

voorstelling 'Koning van het Grasland'. Een lokaal buffet werd verzorgd door de Edese

coöperatie Boerenhart o.l.v. Pieter Vink. Al met al is de Handelsmissie door zeer velen

ervaren  als  een  geslaagde  kennismaking  met  de  regio  Ede  Wageningen.  Bekijk  het

videoverslag.

    Froukje Idema en Leon Meijer van de gemeente Ede    FoodFloor met presentaties
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7 Stadsboerderij Dordrecht – (nog) niet gerealiseerd

Het inrichten van een innovatief marktconcept als een voedselcoöperatie (bijvoorbeeld

Groenekratje),  een  korte  voedselketen  (bijvoorbeeld  Rechtstreex  Dordrecht)  of  een

verdeelcentrum (bijvoorbeeld Groeituinen) blijkt een betrekkelijk eenvoudige exercitie

in vergelijking met het opzetten van een stadsboerderij. Dat is een veel lastiger opgave.

Zo is onze ondervinding na vijf jaar vergeefs duwen en trekken. Driemaal in drie jaar

tijd zijn in Dordrecht serieuze en helaas mislukte pogingen in die richting ondernomen.

Herenboerderij Dubbeldam,  Zorglandgoed Bouwlust,  Leefwijck Amstelwijck.

Respectievelijk in 2016, 2017 en 2018. Geen middel is onbenut gelaten om de publieke

opinie te informeren, de harten van de gemeenteraad te openen, de geesten van het

college  van  b  en  w  te  inspireren.  Met  films,  nieuwsbrieven,  diners,  symposia,  een

handtekeningenactie. Het heeft niet mogen baten.

Er is een kleine kans dat een publiek-private groene herontwikkeling mogelijk is op het

recent  gekochte  landgoed Gravestein in  2020  of  later.  TresInvest Vastgoed  heeft

Drechtstadsboer benaderd om expertise bij te dragen aan een inrichtingsvoorstel van het

landgoed. https://dordtcentraal.nl/actueel/voedsel-en-zorgtuin-mogelijk-aan-amstelwijckweg/

Het politiek bestuurlijk en maatschappelijk krachtenspel speelt een niet te overschatten

rol in beleidskeuzen rond kwesties als duurzaamheid, voedsel, maar ook rond klimaat,

zorg en energie. Keuzes, die niet ofwel met tegenzin gemaakt worden. In een notendop

ligt hier de crux waarom, vijf jaar na de start van Drechtstadsboer in 2014, Dordrecht

nog altijd geen stadsboerderij heeft als showcase voor circulaire landbouw en hub voor

regionale voedselvoorziening. Het hierna volgende hoofdstuk 8 Leefwijck Amstelwijck

vertelt het verhaal, hoe een burgerinitiatief stuk loopt op de systeemwereld.

In wat voor een stad willen wij straks
leven?
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8 Amstelwijck participatieve ontwikkeling. niet gerealiseerd. 

Drechtstadsboer heeft tussen 2017 en 2019 langdurig een tweetal campagnes gevoerd

voor de participatieve inclusieve gebiedsontwikkeling van  locatie Amstelwijck (20 ha),

waarin naast exclusieve woningbouw in het hogere segment ('Dordtse Hout 2') ook plek

(0.5)  ha  zou  moeten  zijn   voor  natuurbeleving,  werkgelegenheid,  kleinschalige

landbouw, ontmoetingscentrum annex stadsboerderij.

 

2017 # 1 'Proeftuin-Amstelwijck'

Alliantie van sociale ondernemers – afgewezen

Ondernemer-partners  voor  Amstelwijck  -  stadsboerderij  zijn  een  tuinder,  een

restaurantexploitant,  een  zorginstelling  en  sportclub  Amstelwijck.  Provincie  Zuid-

Holland, kernteam duurzame landbouw, steunt het initiatief met capaciteit. Ir. P. Krosse

voert in opdracht van de provincie een quickscan uit naar de kansen en uitdagingen van

Amstelwijck-stadsboerderij met een rapport als resultaat. Linges Zorg sluit zich aan. 

Hoe begon het?

Dhr.  Scharloo,  voorzitter  SC  Amstelwijck,  belt   1  mei  2017  Drechtstadsboer  met  de

mededeling,  dat  de  voetbalclub  op  zoek  is  naar  een  geschikte  huurder  voor  drie

ongebruikte sportvelden en de kantine. Drechtstadsboer gaat op zoek naar geschikte

partners. Dhr. Y. Hennequin, biologisch tuinder, wordt bereid gevonden om tijd en geld

te investeren. Sociaal restaurant Hutspot Hotspot Rotterdam, verbindt zich in principe

aan het plan voor een 'grassroots' leerwerk initiatief. De programmaraad van de Zuid-

Hollandse Voedselfamilies brengt met vijf  mensen op 7 juni  een werkbezoek aan SC

Amstelwijck.  Drechtstadsboer  organiseert  met  de  sociale  ondernemers-partners  in

dezelfde week een informatiebijeenkomst voor de wijk.  Bekende Nederlander Victor

Deconinck geeft op 28 juli 2017 de aftrap van het initiatief Amstelwijck-stadsboerderij.

De media besteden in de zomer van 2017 frequent aandacht aan het initiatief, waar de

gemeente blijk  van  geeft  er  niets  van  te  moeten  hebben.  AD Dordtenaar  20  09  17

‘Gemeente Dordrecht ziet niets in plan Proeftuin Amstelwijk’. 

Op 21 september vindt in de kantine van SC Amstelwijk het 'Raad Diner' plaats met een

prominente  line-up  aan  sprekers  uit  het  hele  land  afkomstig,  voor  een  tachtigtal

20

http://www.drechtstadsboer.nl/wp-content/uploads/2019/07/2017-Quickscan-Proeftuin-Amstelwijck-TussenrapportageV01.pdf
http://www.drechtstadsboer.nl/proeftuin-amstelwijck-io-van-voetbalveld-naar-voedselveld/


FOODCOOP Drechtsteden – Voortgangsrapportage 2 uit 2

genodigden. Drechtstadsboer  verzoekt bij  die gelegenheid de ambtenarij  om mee te

mogen praten over een gebiedsvisie voor woningbouwlocatie Amstelwijck. De gemeente

maakt in een gesprek duidelijk, dat er geen sprake kan zijn van medezeggenschap. De

‘markt’ is aan zet. Hierop reageert Drechtstadsboer met een handtekeningenactie onder

Dordtenaren.  In  drie  weken  halen  vrijwilligers  zeshonderd  handtekeningen  op  voor

Amstelwijck  Proeftuin.  Burgemeester  Kolff  neemt  voor  aanvang  van  de

gemeenteraadsvergadering  dd.  31  oktober  2017  de  handtekeningen  in  ontvangst.

Tweemaal in november en december spreekt het bestuur van Drechtstadsboer de beide

gemeenteraadcommissies fysiek en sociaal toe. De verantwoordelijk wethouder voorziet

de gemeenteraad van een negatief advies inzake burgervoorstel Amstelwijck Proeftuin.

Volgens  de  wethouder  zouden  maatschappelijke  voorzieningen  de  opbrengst  en

exploitatie van een villawijk in  negatieve zin beïnvloeden. De raad volgt  het advies

unaniem op. Drechtstadsboer trakteert de raad op een kerstpakket vol lokale producten.

2018 # 2 'Leefwijck-Amstelwijck' 

Alliantie van maatschappelijke instellingen – afgewezen

Een  kansrijker  alliantie  dan  de  seizoen  voortijdig  gestrande  sociaal ondernemers

alliantie uit 2017, lijkt de  maatschappelijk middenveld alliantie, die Drechtstadsboer

aangaat  in  2018. Het initiatief  voor het nieuwe samenwerkingsverband komt van de

Dordtse Vrije School, die uitbreiding van de faciliteiten zoekt wegens de snelle groei die

de school doormaakt. Linges Zorg sluit zich aan bij de maatschappelijke alliantie. De

initiatiefnemers van Linges Zorg hebben in Geldermalsen zojuist een 17 hectare groot

circulair zorglandgoed gerealiseerd voor 35 zorgvragers met Alzheimer; nul op de meter,

nieuwe  eco-natuur,  lokaal  voedsel,  een-op-een  verpleging  en  een  rem  op  de

buitensporige salarissen in het management.

Een investeringsplan onderbouwt de derde poging om het stadsbestuur te verleiden.

Want a) het gaat de gemeente niets kosten. b) als er al subsidies gevraagd worden, dan

zijn  dat  Europese  subsidies.  De  gemeente  heeft,  aldus  KPMG,  belastingvoordeel  bij

particuliere investeringen in Leefwijck Amstelwijck, zoals het plan heet. De wethouder

wil  200  villa’s.  Drechtstadsboer  cs.  opteert  voor  vijf  villa’s  minder:  195  villa’s.

Daartegenover  staat  een  wijk  met  sociale  voorzieningen:  een  basisschool,

ontmoetingscentrum, zorginstelling, stadsboerderij, speelnatuur, moestuin. 
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Leefwijck Amstelwijck schept 75 fte arbeidsplaatsen in zorg, onderwijs en groen.
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9 Wijkrestaurant Hotspot – niet gerealiseerd

Tot de categorie 'niet gerealiseerde projecten' behoort helaas vooralsnog het plan om

een  sociaal  georiënteerd  wijkrestaurant  op  poten  te  zetten,  dat  zich  richt  op  het

gebruik  van  streek-  en  seizoensgebonden  versproducten,  betaalbare  prijzen,

vrijwilligerswerk en talentontwikkeling. Inspiratie voor het plan vond Drechtstadsboer

bij Rotterdamse initiatiefnemers van Hotspot Hutspot, Bob Richters en Dorine Ruters. 

Directe  aanleiding  om  een  sociaal  horeca  korte  keten  concept  in  Dordrecht  te

realiseren,  was  de  gewaardeerde  serie  diners,  kooklessen  en  masterclinics  door

Drechtstadsboer in seizoen 2016 – 2017. Na verloop van tijd, meenden de organisatoren

hiervan, dat de energie liever dan in een tijdelijk pop-up restaurant doelmatiger kon

worden geïnvesteerd in de meer vaste setting van een permanente locatie. Als pop-up

restaurants hebben – onder dankzegging – gefungeerd: De Compagnie, Groeituinen, De

Buitenwacht en SC Amstelwijck. Drechtstadsboer nam met een 'smart' plan contact op

met  de  medewerkers  van  Smart  City  Dordrecht  en  ging  serieus  op  zoek  naar  een

geschikte locatie voor een vastere stek. Lieke Wernsen, medewerker Drechtstadsboer en

oud voorzitter Wijkbedrijf Crabbehoeve, heeft zich lang hard ingespannen voor gepaste

huisvesting. Tot driemaal toe is met kandidaat-partijen een gespreksronde geagendeerd.

De gesprekken hebben helaas niet geleid tot het gewenste resultaat. 
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10 Boer-Burger Dialogen Gerealiseerd 

Het organiseren van verbinding en ontmoeting tussen voedselproducent en -consument,

is  het  doel,  waartoe  Drechtstadsboer  is  opgericht  in  2014.  Alle  activiteiten  van

Drechtstadsboer laten zich in grote lijnen karakteriseren als boer-burger dialogen. In het

bijzonder geldt dit voor het driedaagse ontmoetingsprogramma Boer-Burger Dialogen in

2018. Hierin kwamen de verschillende aspecten van het pionierswerk uit de afgelopen

vijf jaren samen. Zoek de verbinding. Deel kennis. Werk samen. Geniet. Een keur aan

ruim vijftig prominente sprekers, onderzoekers, ondernemers, kunstenaars en chefs laat

drie dagen achtereen zijn licht schijnen over kansen en uitdagingen om te komen tot

contributieve manieren van voedselproductie en -consumptie. Omdat het leuk is.

Toen de regisseur van toneelgroep Jan Vos Drechtstadsboer december 2017 contacteerde

met de vraag of de stichting – net als bij de voorstelling Mansholt - een flankerend

programma wilde bedenken, hoefde ondergetekende als  theatermaker en -liefhebber

niet  heel  lang  na  te  denken.  De  financiering  vormde  wel  een  uitdaging.  Het

voorbereiden en uitvoeren van een meerdaags evenement vraagt om extra capaciteit en

budget. De geldstroom vanuit URG kon hierin niet voorzien. Dankzij een bijdrage uit het

provinciale fonds ‘kleine maatschappelijke initiatieven’ en vele sponsoren is het toch

gelukt de financiering rond te krijgen. De samenwerking met toneelgroep Jan Vos verliep

evenwel  niet  altijd even gemakkelijk.  Locatie,  tijden en condities  zijn bij  herhaling

zonder overleg veranderd. Niemand buiten het team heeft er iets van gemerkt. Dat is op

zich een prestatie geweest. De opbrengsten van de Boer Burger Dialogen op een rij.
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Boer-Burger Dialogen Dag 1/3 Handelsmissie Dordrecht 21 juni

De  Handelsmissie Dordrecht – Rotterdam – Hoeksche Waard op de eerste dag van de

Boer-Burger Dialogen 21 juni is een concreet vervolg op de succesvolle Handelsmissie

Ede op 14 februari 2018. 
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De  eerste  dag  van  de  zomer.  Het  is  net  elf  uur  's  morgens  wanneer  de  bus  het

parkeerterrein  van  het  World  Food  Center  Ede  afdraait,  op  weg  naar  de  eerste

bestemming  van  vandaag:  Villa  Augustus  in  Dordrecht.  In  de  bus  heeft  zich  een

heterogeen  gezelschap  verzameld;  docenten,  onderzoekers,  ondernemers  en

beleidsmedewerkers. Eén passie delen zij: gezond en duurzaam geteeld eten met zorg

voor mens dier en milieu. Onderweg vervult Annelies van Voskuilen van de gemeente Ede

de rol van gespreksleider. In Limonaia, de orangerie van Villa Augustus in Dordrecht,

wacht een welkome ontvangst en een smakelijke lunch. Tussen de happen door, richten

gastsprekers het woord tot de aanwezigen: Henk van Paassen (Smaakstad Ede), Robert

Klaassen  (Drechtstadsboer),  Annelies  van  Voskuilen,  (Gemeente  Ede),  Conny  Taheij

(Stadslandbouw Nederland), Emir Quandus (Platform Duurzaam Dordrecht), Jacqueline

van Dongen (wethouder Zwijndrecht),  Paul Boogaard (wethouder Korendijk),  Maarten

Bouten (directeur Rechtstreex) en Henk Renting (Urban Food Aeres/ Citydeal)

Na de lunch wacht het gezelschap een inspirerend middagprogramma in Rotterdam met

ontvangsten en rondleidingen door de directie op drie locaties:  Markthal Rotterdam,

Dakakkers en Fenix Food Factory. 

Aan het eind van de middag zet de bus het gezelschap af bij Galerie De Compagnie in

Dordrecht voor het  diner Staat van de Boer, waar de lokale restauranthouder Daantje

Kookt Vega een veganistische burger serveert met chocolade als dessert.

Onder leiding van moderator Victor Deconinck gaan gastsprekers en publiek met elkaar

in gesprek. Hans Marijnissen, redacteur Dagblad Trouw/Groen, spreekt over het grootste

onderzoek onder boeren ooit: ‘De Staat van de Boer’. Arie Verhorst voorzitter LTO Zuid-

Holland,  reageert  aangedaan  op  de  conclusies  van  dit  onderzoek.  Willem  Lageweg,

initiatiefnemer Transitie  Coalitie  Voedsel en Henk Renting, programmaleider Citydeal

Voedsel,  geven  tekst  en  uitleg  over  beide  programma's.  Paul  Boogaard,  wethouder

landbouw en economie Hoeksche Waard, pleit voor de oprichting van een Foodlab: een

foodexperience en -expertise center in de Hoeksche Waard.

Voor wie wil wordt de avond getopt met een bezoek aan de toneelvoorstelling  Koning

van het Grasland op boerderij Landzicht in Strijen door toneelgroep Jan Vos. 
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Boer-Burger Dialogen Dag 2/3 Symposium Onze Planeet 22 juni

Boeren  en  burgers  gaan  bij  elkaar  op  bezoek.  Dilemma's  spelen  op.  Welke

maatschappelijke  opgaven  stelt  de  samenleving  aan  de  boer?  Wat  betekent  de

voedselvisie  van  LNV voor  de  gangbare  landbouw?  Wat  doet  het  gemeenschappelijk

landbouwbeleid (GLB) voor onze regio? Wat kan de rol van gemeenten zijn in de agenda

‘voedsel voor de stad’? Wat gebeurt er allemaal al zonder beleid? Het perspectief van

boer en burger werd in de debatarena bediscussieerd, aan gemeenschappelijke eettafels

gedeeld en als theatervoorstelling voorgeleefd door de acteurs van Jan Vos. 

Moderator van symposium Onze Planeet is Willem Lageweg, Transitiecoalitie 

Voedsel. Gastheer is familie Visser, biologische boerderij Landzicht, Hoeksche Waard. 

Keynote  dr. ir. Han Wiskerke, WUR. Titel: Waarom steden iets met voedsel moeten en 

wat stadslandbouw kan doen. Panelgesprek: Dalila Sayid, Het EETschap, Jan Huijgen, 

Eemlandhoeve, Hilde Anna de Vries, Greenpeace Food Campagneleider Food. 
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Boer-Burger Dialogen Dag 3/3 Symposium Profit 23 juni

‘Een eerlijke prijs voor de boer’ is het overkoepelend thema op zaterdag 23 juni, de

derde dag van het  Boer-Burger Dialogen Symposium. Als  moderator  treedt op Victor

Deconinck. Wat kan de rol van het onderwijs zijn voor de boer van de toekomst? Wat kan

de overheid bijdragen aan de transitie van het voedselsysteem? Wat gebeurt er allemaal

al zonder beleid? Een zakelijk onderwerp dat de nodige emoties wist op te roepen onder

de aanwezigen. Keynote gastsprekers waren: Hans Ligtenberg, oud bestuurder en docent

InHolland  Delft,  Agri&Food  Lifescience  met  een  voordracht  over  de  onevenredige

marktmacht  van  de  levensmiddelen  industrie  en  handel;  en  Kees  Anker,  nationaal

coördinator van o.a. Plattelands Ontwikkeling Programma (POP) over de noodzaak van

gesubsidieerde ontwikkelingen. Ondernemerspanel:  Wietse Bakker,  CSA LandInzicht in

Hilversum, Kees van Gaalen, BD Boerderij Noorderlicht, Rachelle Eerhart, Rechtstreex.
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11 Kennis & Onderzoek – HAS & InHolland 

Het  ontwikkelen  en  delen  van  kennis  voor  een  effectieve  versnelling  van  het

voedselsysteem zijn  essentiële  stappen  in  het  proces  van  radicale  innovatie  van  de

waardeketen, die Drechtstadsboer voorstaat. Van kostenreductie naar waardencreatie.

Van  centen  naar  mensen.  Boeren  met  de  natuur  mee.  Van  monocultuur  naar

biodiversiteit  met  een variatie aan streek-  en seizoensgebonden producten voor  een

gezonde  leefstijl.  Drechtstadsboer  heeft  de  keten  integraal  in  beeld:  productie,

verwerking, vermarkting tot consumptie door de eindgebruiker. 

Aan het begin van de URG-periode lag er een principeafspraak met InHolland AgriFood

Delft voor een onderzoeksopdracht door studenten van Inholland. Met het vertrek van

het betrokken bestuurslid in 2017, die mede-initiatiefnemer was, ging een streep door

de rekening. 

In 2018 zocht en vond Drechtstadsboer een nieuwe onderwijs- en onderzoekspartner in

de Hogere Agrarische School (HAS) te Den Bosch. 

‘De brug over’ luidt de titel van het onderzoeksrapport waarmee een team derdejaars

studenten van de HAS de onderzoeksopdracht afsloot naar de kansen en uitdagingen van

een  samenwerkingsverband  van  zes  (bijna)  biologische  boeren  uit  Noordeloos,

Alblasserwaard onder de naam Symbiose. Uniek aan dit project is de samenwerking van

zes  boeren  met  een  gezamenlijk  aangesloten  areaal  van  300  ha  biologische  grond.

Tevens is bijzonder dat SYMbiose over hun aller land een 5 km lange Bio Boeren Buren

Wandelroute heeft aangelegd, waarmee een waardevolle toevoeging voor het toerisme

in het Groene Hart is gecreëerd. 

Veenweidegebied Noordeloos Groene Hart © Rijnmond
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Een goed en gedegen onderzoek leveren de aankomende professionals op. Sneu voor de

jonge onderzoekers is misschien wel, dat een van de belangrijkste resultaten van het

onderzoek  uitwijst,  dat  er  onvoldoende  gemeenschappelijke  grond  is  binnen  de

Coöperatie  Symbiose  om  te  komen  tot  de  realisatie  van  een  gezamenlijke

boerderijwinkel en idem dito gemeenschappelijke afzet naar Dordrecht. 

Dat neemt niet weg, dat juni 2019 het stagebureau van de HAS, het lectoraat aldaar en

Drechtstadsboer twee nieuwe onderzoeksopdrachten zijn overeengekomen voor 2019 –

2020.  Een  derdejaars  studenten  minor  en  een  afstudeeropdracht  o.l.v  het  lectoraat

voedseltransitie.
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12 1 Netwerken & Media 

Stichting  Steunpunt  Drechtstadsboer  participeert  op  meerdere  niveaus  actief  in

netwerken, die zich inzetten voor verduurzaming van de landbouw, korte voedselketens,

een betere positie voor de boer in de keten, vers seizoens- en streekgebonden voedsel

betaalbaar en beschikbaar voor iedereen in de Drechtsteden; arm en rijk, jong en oud. 

Drechtstadsboer  heeft  de  afgelopen  twee  jaar  als  belanghebbende  meegewerkt  in

klankbordgroepen  aan  de  totstandkoming  van  de  voedselvisie  van  de  minister  van

Landbouw,  Natuur  en  Voedselkwaliteit.  Idem  dito  aan  de  herziening  van  het

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de komende jaren.

'Feeding  the  City'.  Drechtstadsboer  heeft  in  de  voorbije  vijf  jaar  uit  binnen-  en

buitenland een groot aantal koplopers en onderzoekers van naam en faam uitgenodigd

om  de  verzamelde  kennis  en  expertise  te  delen  met  professionals  en

beleidsmedewerkers van het Eiland van Dordrecht e.o. 

Op het gebied van mediastrategie wordt Drechtstadsboer de afgelopen jaren waar nodig,

geadviseerd in de persoon van Victor Deconinck, bekend van radio en televisie. Ook in

de wereld van mediacommunicatie kan de relatie met lokale media als positief worden

betiteld: RTV Dordrecht, AD Dordtenaar, Stem van Dordt, Dordt Centraal, Via Cultura 
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Drechtstadsboer weet zich verzekerd van de steun van (landelijke) mediapartners, zoals

Groen  Kennisnetwerk  (WUR),  Netwerk  Platteland  (EU  &  ELFPRO),  LTO  Noord

(Brancheorganisatie  ABC-Agrofood  Boer  Chemie),  Voedsel  Anders  (NGO’s  alliantie).

Partijen met wie Drechtstadsboer structureel samenwerkt zijn: Transitie Coalitie Voedsel

en  de  Zuid-Hollandse  Voedselfamilies.  Drechtstadsboer  is  mede-initiatiefnemer  van

Netwerk CSA Nederland. Een landelijke vereniging in oprichting.

De activiteiten van Drechtstadsboer zijn de afgelopen jaren gewaardeerd en worden de

komende jaren ondersteund middels  een structurele bijdrage van de provincie Zuid-

Holland. Verder dragen sponsors bij: belanghebbenden, individuele sympathisanten en

overige donateurs. 

Netwerkbijeenkomst Interreg Programma Min EZ, Den Haag 2017 Madurodam 
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12.2 Media & Netwerken

Tussen 2014 en 2019 heeft Drechtstadsboer het initiatief genomen tot de productie van

een  twintigtal  professioneel  gedraaide  videorapportages,  gemaakt  voor  een  breed

publiek. De videoproducties zijn te vinden op Facebook en Youtube.

Twee van deze producties (FoodHub & FoodCoop uit 2016) zijn tijdens de tweejaarlijkse

internationale 'commons'-conferentie aan de Universiteit van Utrecht vertoond voor en

besproken  door  een  wereldwijd  gezelschap  van  sociaal  economisch  onderzoekers  en

beroepsbeoefenaren. Dat was in 2018. In 2019 zijn deze producties nogmaals aan een

belangstellend publiek vertoond i.h.k.v VPRO Tegenlicht MeetUp Ons Gemeengoed. 

http://www.drechtstadsboer.nl/videos/ Overzichtslijst  van  videorapportages  met  RTV

Dordrecht,  DesiYup  Media,  Flamboyant  Media  en  Victor  Media.  Medewerking  aan  de

totstandkoming  is  verleend  door  wetenschappers,  onderzoekers,  ondernemers,

onderwijzers,  initiatiefnemers,  boeren  en  burgers  uit  Nederland  en  ver  daarbuiten.

Waarvoor welgemeende dank.

Drechtstadsboer heeft voor het maken van documentaire fotografische verslaggeving van

publiek  toegankelijke  activiteiten  een  nooit  vergeefs  een  beroep  gedaan  op  de

medewerking  van  lokaal  fotograaf  Jeroen  Niemeijer.  De  samenwerking  heeft

geresulteerd in een twintigtal fotoreportages. Te vinden op  Flickr. Ook de schrijvende

pers  bericht  met  grote  regelmaat  over  het  wel  en  wee  van  Drechtstadsboer.

Persberichten worden als gewoonlijk integraal gepubliceerd. 

Sinds voorjaar 2019 hebben een 'community manager' en een journalist zich op freelance

basis verbonden aan Drechtstadsboer.

Voor de visuele vertaling van de korte voedselketen, roept Drechtstadsboer sinds 2014

de hulp in van Bureau Rocketboys, lokale vormgevers met een mooie staat van dienst.

Op sociale media worden de boodschappen van Drechtstadsboer altijd wel bekeken door

vijfduizend bezoekers wekelijks. Met uitschieters naar vijftigduizend 'clicks' wekelijks bij

grootse landelijke evenementen zoals bijvoorbeeld Boer Burger Dialogen uit 2018 
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13 Cofinanciering Periode 1 & 2

Hét criterium bij een aanvraag van de URG (Uitvoerings Regeling Groen)-subsidie bij de

provincie is het vraagstuk van de cofinanciering. Wie treedt op als medefinancier? Hetzij

in kind met uren; hetzij in cash met euro’s. Noot van de schrijver. URG is inmiddels

afgeschaft en vervangen door hetzij LEADER dan wel POP.

Periode 1 2016 - 2017
Cofinanciering in natura is afkomstig van hoofdzakelijk Drechtstadsboer en Rechtstreex.

In het kader van activiteiten vallend onder de provinciale regeling URG hebben in de

periode  augustus  2016  –  augustus  2017  onderstaande  organisaties,  instellingen  en

ondernemingen een bijdrage geleverd. Hetzij in natura. Hetzij in geld.

Deze  overzichtslijst  pretendeert  niet  volledig  te  zijn.  Mocht  uw  instelling,  bedrijf,

organisatie ten onrechte hier ontbreken, laat het Drechtstadsboer aub weten.

Partners 'College Diner' Compagnie Dordrecht 2018

Herenboeren Nederland heeft  in  2016 een positief  gehonoreerde aanvraag ingediend
voor  provinciale  financiering  van  de  beoogde  Herenboerderij  Dordrecht,  waarvoor
Drechtstadsboer het nodige voorwerk heeft verricht: geschikte lokatie, onderhandelen
over de prijs, zoeken en vinden kandidaat boer, lokale kerngroep oprichten, stichting in
het leven roepen, meerdere informatiebijeenkomsten organiseren, promotie pr doen en
financiering uitzoeken met zorgpartners.
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Periode 2 2017 – 2019
Cofinanciering 'in kind' is in hoge mate afkomstig van Drechtstadsboer en Rechtstreex.

Beide organisaties hebben tussen 2016 en 2019 een ongeveer gelijk aantal uren en euro's

geïnvesteerd in de ontwikkeling van Rechtstreex Dordrecht.  Vijfenzestig organisaties,

instellingen, personen en ondernemingen hebben ad hoc sponsorbijdrage geleverd 'in

cash ofwel in kind'. Bij elkaar opgeteld bedragen de bijdragen door derden een 50% van

de totale begroting van FoodCoop Drechtsteden. De provincie heeft  de andere helft

bijgedragen tot heden 80% zover. De finale berekening komt met accountantsverklaring.

FoodCoop Drechtsteden 2016 – 2019 sponsor- en partnerlogo's in willekeurige volgorde
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Commons Conferentie, Galerie Compagnie, Dordrecht dd.8 maart '18

Colofon Drechtstadsboer
Volledige naam: Stichting Steunpunt Drechtstadsboer
Verkorte naam: Drechtstadsboer
Kantooradres: Spuiboulevard 220, 3311 GR Dordrecht 

Bezoek op afspraak.
Handelsregister KvK: 61131164 
Triodos Bank IBAN: NL38 TRIO 0197 9425 98 
Btw nummer: NL854221025B01

Nb. Drechtstadsboer is btw-plichtig per 
oktober 2017.

39



FOODCOOP Drechtsteden – Voortgangsrapportage 2 uit 2

Appendix Toelichting begroting

De  afgesproken  elf  activiteiten  zijn  allen  gerealiseerd  binnen  het  bestek  van  de

begroting,  zoals  afgesproken  met  samenwerkende  partners  en  provincie.  Na  het

onvoorzien terugtrekken – kort na het indienen van de aanvraag – door Doen als beoogd

co-financier (i.v.m. Partnerschap Rechtstreex) en door  Inholland als onderzoekspartner

(als gevolg van managementwisseling) is een herziening van de begroting ingediend en

goedgekeurd.

Gevorderd inzicht en gewijzigde omstandigheden hebben de organisatie genoodzaakt om

op de afzonderlijke onderdelen accentverschuivingen aan te brengen. In de resultaat

begroting  worden  deze  aanpassingen  aan  gewijzigde  omstandigheden  cijfermatig

verantwoord. Nu in het kort samengevat:

1. businessplan 

2. producenten 

3. webwinkel

4. vormgeving

5. logistiek

6. communicatie

7. diners & markten

8. afnemers

9. onderzoek

10. grote events

11. disseminatie

Ad 1 businessplan; N.v.t. Cocreatie met Vereniging Groenekratje en Rechtstreex BV. 

Een plan van aanpak; hoe de samenwerking in te richten en uit te werken. Het 

businessplan is uitgevoerd als een ontwerpend onderzoek, waarbij stapsgewijs wordt 

gefilterd tot een resultaat dat door alle partijen omarmd wordt. Een jaar van 

contractbesprekingen (2016-2017) voorafgaand aan de effectieve start hebben geleid tot

een robuust plan van aanpak en een probleemloze samenwerking, die de betrokken 

partijen ook na de URG periode met plezier zullen voortzetten
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Ad 2 producenten: gerealiseerd

Drechtstadsboer heeft zich ingezet om het aanbod in kaart te brengen van individuele 

korte keten leveranciers en coöperaties van de Zuid-Hollandse eilanden; Eiland van 

Dordrecht, Alblasserwaard / Vijfherenlanden, Hoeksche Waard, Voorne Putten, Goeree 

Overflakkee. Bijvoorbeeld heeft het contact met Symbiose (Noorderloos) mede geleid 

tot een onderzoeksopdracht voor HAS studenten. Contacten met de Proefschuur (Voorne 

Putten)hebben geleid tot mogelijk deelname aan ‘Proeftuin Drechtstad. Een aantal 

individuele boeren naar korte keten afzetk begeleid; zoals Gansch Anders, 

Forellenkwekerij Zederik, BD Kaasmakerij Noorderlicht. Zorgboerderij De Zuidpunt is 

terzijde gestaan in Proeftuin Drechtstad '19-'22.

Ad 3 webwinkel: gerealiseerd

Rechtstreex korte keten partner nam 2017 bij de start van de samenwerking  de 

webwinkel mee. Daarom, heeft Drechtstadsboer niet de webwinkel gerealiseerd, maar  

inhoud geleverd; bijvoorbeeld tekst en beeld gecreëerd, sociale media beheerd. Een 

drietal prcampagnes zijn geïnitieerd en uitgevoerd.

1. opschaling Ver. Groenekratje ( twee pr campagnes van 3 weken). 

2. fondswerving mede t.b.v. verhuizing Groeituinen-Dordrecht (zomer 2018) 

3. Rechtstreexs campagne steun ‘op naar 800 klanten’ 

Ad 4 vormgeving: gerealiseerd 

Drechtstadsboer heeft ervoor gekozen om niet, zoals eerst bedacht, de individuele 

leverancier en wijkchef te portretteren. Rechtstreex kwijt zich overtuigend van die 

taak, maar de regionale foodcommunity in beeld te brengen en daarvan de 

beleidsmatige kanten. Met name het voedselsysteem als zodanig aan de orde te stellen. 

Die verdeling heeft goed gewerkt. Rechtstreex heeft een informatieve klantvriendelijke 

website doorgebouwd. Drechtstadsboer heeft het voedselsysteem als zodanig en 

netwerken die ertoe doen, voor het voetlicht gehaald. Er is een podium geboden aan de 

drie overheidslagen : gemeente, provincie, rijksoverheid. 

Ad 5 logistiek: gerealiseerd

Waar logistiek zich in den beginne richtte op Rechtstreex,bleek al snel dat 

Drechtstadsboer taken overnam: marktonderzoek en -ontwikkeling, klant- en 

41



FOODCOOP Drechtsteden – Voortgangsrapportage 2 uit 2

leverancier-werving, HRM, afhaallocaties, promotie en presentaties enzovoorts. 

Ad 6 communicatie: meer dan gerealiseerd

Het traditionele communicatieplan is er niet van gekomen. Zeg boodschap, doelgroep, 

uitingen . Wat voor het beoogde communicatieplan in de plaats kwam, namelijk een-op-

een coaching door Victor Deconinck bekend media-adviseur, is honderd keer effectief 

gebleken. Victor Deconinck heeft, met zijn ervaring als presentator bij de publieke 

omroep ons Drechtstadsboer onder de arm genomen. Hij heeft collectief en afzonderlijk 

laten zien hoe de kernboodschap -namelijk de vele voordelen van de korte keten -  te 

verwoorden. Op cruciale momenten bovendien (televisie, raad, hoorzitting en 

symposium) heeft hij zich ingezet om de korte keten missie een stem te geven 

Ad 7 diners & markten: meer dan gerealiseerd

Conform aanvraag en begroting heeft Drechtstadsboer vier seizoensdiners georganiseerd,

niet inbegrepen een flankerend programma met acht korte keten kookklassen voor de 

kleine beurs in achterstandswijken en vier proeverijen waar Drechtsteden seizoens- en 

streekproducten centraal staan . 

Ad 8 afnemers: gerealiseerd

Voor het werven van afnemers zijn netwerkevenementen georganiseerd. Lokale 

instellingen, ondernemers, organisaties zijn in kaart gebracht en persoonlijk benaderd. 

Een korteketen kerstpakket is uitgedeeld aan de gemeenteraad Dordrecht. Een 

Groenekratje monster is uitgedeeld tijdens een Drechtstedenraad Zwijndrecht. 

Tot onze spijt moeten we constateren, dat het verhoopte vinden van de Dordtse 

'launching customer' korte keten een langere adem vraagt dan voorzien. 

Ad 9 Onderzoek: gerealiseerd

Uiteindelijk is niet InHolland met de onderzoeksvragen van Drechtstadsboer aan de slag 

gegaan, maar de Agrarische Hogeschool Den Bosch. Met als resultaat een diepgravend 

kansenopnderzoek naar de potentie voor de korte keten van coöperatie Symbiose uit 

Noordeloos, Alblasserwaard. De samenwerking is dermate goed bevallen, dat voorjaar 

2019 een vervolg met twee opdrachten is besproken. Een derde jaars minor over 

alternatieve voedselsystemen in de praktijk. Een lectoraat onderzoek naar de 
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haalbaarheid en schaalbaarheid van regionale voedsecommunities als Drechtstadsboer.

Ad 10 Evenementen: gerealiseerd.

Drechtstadsboer heeft conform de aanvraag vier grote regionale evenementen 

uitgevoerd. College- en Raad Diner. Handelsmissie Ede, Handelsmissie Dordrecht. Boer-

Burger Dialogen (BBD)* en Stadslandbouwdag Dordrecht. 

Nota Bene BBD is een zelfstandigen onderdeel gefinancierd door sponsors, derdengelden 

en een provinciale bijdrage uit het programma 'kleine maatschappelijke initiatieven'

Ad 11 Disseminatie: meer dan gerealiseerd

Teneinde de geleerde lessen en de opgedane kennis te delen en te verspreiden, heeft 

Drechtstadsboer een aantal middelen ingezet. Zoals daar zijn: een tiental nieuwsbrieven

(1500 abonnees), consequente, frequente en goed ontvangen (vijf tot vijftigduizend 

click per maand) berichtgeving op alle sociale media, vier seizoensdiner voor gemiddeld 

zestig lokale deelnemers en belangstellenden en anderszins vier korte keten diners voor 

gemiddeld tachtig regionale beleidsmakers en volksvertegenwoordigers, vier landelijke 

hoogwaardige symposia inzake nieuwe 'commons' verdienmodellen en duurzame 

agrofood ontwikkeling met betrekking tot de korte keten . Twintig professionele 

videoproducties en evenveel fotorapportages zijn gemaakt in opdracht van of door de 

lokale nieuwsmedia in samenwerking met Drechtstadsboer.

Alle vijfentwintig wetenschappelijke en/of uit de praktijk gegrepen voordrachten 

tijdens de Boer Burger Dialogen juni 2018 zijn terug te lezen op de site.

Meer dan vijfenzestig project- en mediapartners hebben zich incidenteel of structureel 

verbonden aan de activiteiten in de korte keten van Drechtstadsboer . Het bereik van de

uitgedragen visie en missie mbt de korte keten door Drechtstadsboer is hiermee 

vervijfenzestigvoudigd. 
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