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Doel van het Farmer John Project is om aan de rand
van Haarlem een collectief, biologisch-dynamisch
tuinbouwbedrijf te starten. Waar ‘klanten’ en tuinder
een samenwerkingsverband aangaan, zodat er
zekerheid is rond de teelt van prachtige, gezonde
groenten, het inkomen van de tuinder en afzet aan de
deelnemers. Op duurzame wijze wordt voorzien in de
behoefte aan hoogwaardige voeding.
----------------------------------------Heb je een idee voor een naam voor onze nieuwe
Stichting, waardoor ons streven duidelijker overkomt ?
Laat het ons weten. Graag voor 25 september.
---------------------------------------------------------------------------KAN ER IN 2010 GESPIT EN GEZAAID WORDEN ?? Met andere woorden: zit er
schot in die mooie plannen? JA EN NEE.
JA !
want door de komst van drie enthousiaste mensen zit er nu vaart in. Hieronder
stellen zij zich aan u voor:
Allereerst onze toekomstige tuinder, Erik de Keulenaar:
Keulenaar
“Wat ben ik blij dat ik de initiatiefgroep Farmer John Project voor de zomer heb
leren kennen en er nu ook deelgenoot van uitmaak. Sinds mijn keuze van een paar jaar
geleden om de opleiding tot biologisch-dynamische landbouw te volgen, heb ik steeds
meer enthousiaste en bijzondere mensen leren kennen. In deze groep is al een bijzonder
spirit gaande die nodig is om het plan tot een succes te maken. Ik merk dat bezig zijn
met het verbouwen van groente een saamhorigheid en gemoedelijkheid met zich
meebrengt die ik in mijn vorige werk vaak zo miste. Als tuinder kan ik nu al mijn
opgedane ervaring en talenten botvieren. Ik werkte in de zorg, het ontwikkelingswerk,
kringloopbedrijvigheid, milieuwerk en het begeleiden van werkzoekenden in een
reïntegratie bedrijf. Nu werk ik onder een gedreven leermeester op een mooie tuinderij
bij Hilversum. Mijn droom om een tuinderij/boerderij in Haarlem te hebben, waar
geleefd, gewerkt en gelachen wordt, komt nu met het Pergolasysteem serieus in zicht.
Mijn handen jeuken om met elkaar in Haarlem onze eigen plek te creëren en iets moois
op te bouwen, waar we oud kunnen worden met onze mooie en gezonde groenten.”

De deskundigheid van Rogier Tan is van grote waarde:
“2009 is voor mij een jaar van verandering en onderzoek, hoe ik mijn talenten de
komende tijd ga benutten. Daarom heb ik aangeboden te helpen met het schrijven van
een ondernemersplan en het zoeken naar grond voor de collectieve tuinderij. Zodra dat
gelukt is, gaan we genieten van groente van ‘eigen’ bodem en hopelijk ook fruit, want ik
heb een passie voor frambozen en appels. Hartelijke groet van Rogier Tan.”

En Floortje van Ee (34), enthousiast tuinierster met grote plannen:
“Na een gejaagd leven in de verzorging en horeca kreeg ik de onstilbare
behoefte om in het evenwicht van de natuur te zijn. Sinds ik als vrijwilliger ben
begonnen op het prachtige biologisch-dynamische tuinbouwleerbedrijf Vrij Waterland
ondervind ik wat een voldoening het geeft gezond voedsel te verbouwen met ruimte

voor de natuur en dierenwelzijn en is er voor mij geen weg meer terug.
Binnenkort begin ik met de BD-landbouw opleiding aan de Warmonderhof in Dronten en
weet dat ik mijn plek gevonden heb. Ik begin liever vandaag dan morgen met werken op
onze eigen tuinderij en zet me met plezier in om ook letterlijk onze plek te vinden;
Haarlem verdient het!”

JA ! Want bij ons kraampje op het Millenniumplein op 21 juni werd duidelijk dat
veel Haarlemmers erg blij zijn met het Farmer John Project. De lijst van
belangstellenden is inmiddels aangegroeid tot een dikke honderd namen.
Het JA ! betreft ook de vergevorderde staat waarin het ondernemersplan en de
invulling van de statuten verkeren, waardoor het Farmer John Project binnenkort
een rechtspersoonlijkheid is. Er is met de gemeente Haarlem een eerste positief
contact geweest. Verder zijn twee mensen bereid in deze aanloopfase ieder tot
500 euro de aanloopkosten voor te schieten.
Het NEE betreft het feit dat het bijzonder moeilijk blijkt een geschikt stuk land
aan de rand van Haarlem te bemachtigen. Om diverse redenen zijn verschillende
gebieden (waaronder de Hekslootpolder) afgevallen. Er is contact gelegd met
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en met Landschap Noord Holland. Deze
organisaties reageren zeer welwillend op ons initiatief en willen meedenken. Ook
in het Westelijk Tuinbouwgebied liggen mogelijkheden. We maken ons sterk
voor een nieuwe, uitgebreide en zorgvuldige
zoektocht aldaar en we worden daarbij gelukkig
weer geholpen door mensen uit de Werkgroep
Westelijk Tuinbouwgebied.
De vele enthousiaste reacties van mensen,
instellingen en collega-tuinders en hun hulp
houden ons op koers.
U begrijpt… dat elke tip die kan leiden tot het
vinden van HET BEGEERDE STUK GROND
met open armen wordt ontvangen.
Hartelijke groeten van: Martha v.d. Most, Marian v. Bakel, Paulien Veerman,
Erik de Keulenaar, Floortje v. Ee, Rogier Tan en Marlies Pierrot.
Reageren:

farmerjohnproject@gmail.com
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