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Rondleiding en film
op Vrij Waterland
zaterdag 16 mei
voor wie meer wil weten over het
initiatief om een collectieve tuinderij
(Pergola(Pergola-associatie) op te zetten.
13.00 uur: korte inleiding over het plan
om een collectieve tuinderij te starten.
13.30 uur: rondleiding (alvast genieten
van hoe het kan worden) en napraten:
hoever zijn we nu?
15.00 uur: de documentaire The real
dirth on Farmer John.
16.15 uur: de laatste vragen.
Vrij Waterland is het tuinbouwproject
van de Rudolf Steinerschool. Het adres
is: NoordSchalkwijkerweg 127.
Vrijwillige bijdrage in de onkosten is
zeer gewenst (zie het stukje over
financiën op pagina 2).
Van te voren opgeven is noodzakelijk!
noodzakelijk
Martha van der Most, 5313049
Marlies Pierrot, 5512552
Marian van Bakel, telefoon 5334916
Of stuur een e-mail aan
farmerjohnproject@gmail.com

Wat hebben we intussen gedaan?
De derde filmavond in februari was heel
verrassend. Er kwamen ongeveer
vijfentwintig geïnteresseerden. Martha
begon met te vertellen over het plan,
toen werd de film vertoond en daarna
ontstond een levendig gesprek met veel
goede suggesties. Drie mensen willen
(vervolg op pagina 2)

We hebben dringend hulp nodig voor de
P.R.
Gezocht een P.R. medewerker die goed
kan schrijven en onze besprekingen
regelmatig wil bijwonen – ongeveer
eens per drie weken.

Wat beweegt de initiatiefnemers van het
FARMER JOHN PROJECT?
Marian: Dit project ligt in mijn lijn. Ik werkte
ongeveer 10 jaar bij Vrij Waterland als vrijwilliger en
ik zat daardoor in een maatschap. Ondertussen
volgde ik de Landbouwcursus van Rudolf Steiner.
Er volgden diverse cursussen op Kraaybeekerhof
met als laatste de opleiding tot Natuurvoedingsconsulente. Bij De Borgstichting werkte ik als
therapeutisch werkbegeleider in de keuken.
Nu, vanuit grote betrokkenheid tot gezonde aarde
en voeding, wil ik mij samen met anderen graag
inzetten voor het Farmer John project.
Marlies:
Marlies Samen met andere mensen gaan voor
een uitdaging geeft veel plezier en vind ik spannend:
waar kom je uit? Zo was ik destijds betrokken bij het
opzetten van de Vrije School Kennemerland en
contact leggen met de producenten van biologische
koffie. Mijn ervaring van de laatste tien jaar bij het
werken in de tuin is dat ik er veel energie van krijg en
mijn hoofd zo lekker leeg wordt.
Martha: Als (buiten)kind, temidden van kikkers,
bijen en kippen wist ik één ding zeker: Ik werd boerin.
Tot de aanblik van één kind (op 17 jarige leeftijd)
mij voor de kinderbescherming deed besluiten. Maar
de belevenissen in de natuur, door alle seizoenen
heen, is toch de basis van m’n bestaan gebleven.
Al 20 jaar werk ik als vrijwilligster op Vrij Waterland,
de B.D. tuiderij van de Rudolf Steinerschool.
Nu, 66 jaar oud, wordt het niet spitten, maar een plek
veroveren waar heel veel kan gaan “groeien”.

daadwerkelijk mee gaan doen met de
initiatiefnemers en de lijst van
belangstellenden groeide naar 40.
Er volgden na de laatste filmavond
drukke weken met contact leggen en
informatie verzamelen.
Van de B.D.vereniging ontvingen we
het verslag van de Pergola-studiedag
en –conferentie. Wanneer je dit wilt
lezen, neem dan contact op met een van
ons of stuur een e-mail.
We belden met de Warmonderhof
(opleiding voor B.D.landbouw). Die zal
ons helpen bij het vinden van een
boer/boerin.
We bezochten de bijeenkomst van het
Amsterdamse initiatief, waar we contact
legden met twee boeren.
We schreven artikelen voor het blad
van de patiëntenvereniging de
Keerkring en de kranten van de beide
Vrije Scholen in Haarlem.
Op onze speurtocht naar land maakten
we contact met de Vereniging Behoud
de Hekslootpolder. Dit is het
weidegebied tussen Spaarne en
Haarlem noord, dat beheerd wordt door
het Recreatieschap Spaarnwoude. Of
hier ook stukjes landbouwgrond liggen,
wordt onderzocht.
Al eerder waren we op bezoek bij de
Straalhoeve aan de Ringvaart in de
Haarlemmermeer, aan de overkant van
Schalkwijk. Een schilderachtig stuk
open land, maar niet zo dicht bij de
bewoonde wereld.
Daarnaast kwamen we in contact met
Stichting / werkgroep Westelijk
Tuinbouwgebied Haarlem. Dit gebied
ligt tussen de Randweg en de
binnenduinen, bij het Ramplaankwartier.
We kregen een enthousiaste reactie:
ons plan ligt heel erg in de lijn van het
streven van deze stichting: Zij willen
een B.D.boerderij en daar de burger bij
betrekken! Er volgde een uitnodiging

om te komen praten. In dit gebied dat
gunstig is gelegen ten opzichte van
diverse woonwijken, blijken wel
mogelijkheden voor een stuk land te
zijn, maar er zullen nog heel wat lastige
hindernissen genomen moeten worden
voordat we aan zaaien kunnen denken.
We zullen hier een landje echt moeten
“veroveren”!
Financiën.
Het is nog een lange weg voordat het
project ingeschreven staat bij de Kamer
van Koophandel en dus ook voordat we
de mogelijkheid hebben geld te lenen of
subsidie aan te vragen. Intussen kost
alles wat we nu ondernemen niet alleen
tijd, maar ook geld. Daarom hopen we
op bijdragen na de rondleiding en film
op 16 mei. Dan kan ons tractortje
zingend vooruit!

Waar ‘zoiets’ al jaren werkt. Een
indruk.
Beschik je over internet, dan zou je
eens kunnen kijken op
http://www.oosterwaarde.nl.
Het is de website van de bekendste
Pergola -Associatie van Nederland.
Op de website leggen ze uit hoe het er
op dit B.D.bedrijf aan toe gaat. Onder
andere:
“De boeren staan er niet alleen voor.
Meer dan 200 deelnemers hebben zich
inmiddels verbonden met de
Oosterwaarde. Zij vormen samen met de
boeren de Pergola -Associatie. Dit is de
naam voor een nieuw
samenwerkingsverband tussen boeren en
consumenten. De boeren zorgen voor het
land en de productie, terwijl de
consumenten de wekelijkse oogst delen,
ongeacht of die nu groot of klein uitvalt.
Het oogstaandeel kent een vaste prijs

die bestaat uit een evenredig deel van de
kosten die met de productie gemoeid
zijn. Zo ontstaat een reële prijs die niet
ten koste gaat van het milieu, de
bodemvruchtbaarheid of de kwaliteit.
Ook voor de boeren wordt gezorgd. Zij
ontvangen een redelijke beloning voor
hun noeste arbeid. Op hun beurt kunnen
zij dan weer zorgen voor een gezonde
aarde en verse, gezonde voeding voor alle
Pergola-deelnemers! Het leuke is dat
deze samenwerking aan alle kanten
voordelen oplevert. Zo blijkt het eten
van gezond voedsel alleszins betaalbaar
te zijn. Bovendien is het mogelijk om op
allerlei praktische gebieden bij de
boerderij betrokken te zijn. Een
maandelijkse nieuwsbrief houdt iedereen
op de hoogte.”
Ook voor verdere beeldvorming over
een Pergola –associatie is dit een
interessante website.

Wil je niet verder op de hoogte worden gehouden
middels de nieuwsbrieven van het
FARMER JOHN PROJECT, stuur dan een e-mailtje
naar farmerjohnproject@gmail.com

Of een briefkaartje naar postadres
Parklaan 65, 2011 KS Haarlem.

