
 
 
Stichting & Tuinderij Eemstadboerderij 
 
Onze missie: 
Onze missie is de burgers van Amersfoort meer bewust maken van waar hun eten vandaan komt, wat 
er allemaal voor nodig is om gezond eten te produceren, waar de boer en tuinder allemaal tegen aan 
loopt bij de teelt en de oogst. Dit doen wij door een stukje echte landbouw IN de stad te brengen 
waardoor de mensen makkelijk en laagdrempelig alles kunnen meemaken, van het plantklaar maken 
van het land tot en met de oogst. 
 
We richten ons met name op scholen, leerlingen van verschillende basisscholen komen bij ons 
aardappelen poten en in het najaar weer rooien. Maar ook veel ouders of grootouders komen met de 
(klein-)kinderen bij ons langs om het allemaal mee te maken. Ons uiteindelijke doel is dat elke leerling 
van een Amersfoortse basisschool zeker een ochtend of middag bij ons is geweest om te leren waar de 
piepers en groenten vandaan komen, DUS NIET UIT DE SUPERMARKT! 

Daarnaast komen van allerlei mensen ons helpen, van hoogleraar tot jongeren die het op school niet 
kunnen vinden, van mensen die een rustige omgeving nodig hebben tot krachtpatsers die wel es even 
willen zweten. Een eindje op de trekker rijden is ook altijd in de belangstelling. 

En dan willen wij natuurlijk dat de inwoners van Amersfoort gezond eten. Wij telen alles op biologische 
wijze, dus geen kunstmest of chemisch bestrijdingsmiddel komt aan de teelt te pas. Wij volgen zoveel 
mogelijk de natuur, verzorgen de bodem en het bodemleven goed, bouwen veel organische stof op in 
de bodem waardoor de planten goed groeien en veel voedingstoffen opnemen en vastleggen. DAT 
GEEFT DUS GEZONDE VOEDING. 

Concrete stappen en wensen: 
De tuinderij is in 2016 opgestart en is in hoofdzaak een CSA, maar levert ook aan derden, zoals het 
Voedselkollektief en soms aan wat lokale winkels en cateraars. 
Er zijn steeds meer contacten in de wijk met relevante partijen zoals leerwerkbedrijf Land in Zicht en 
natuurboerderij de Brinkhorst, en ook steeds meer aandeelhouders raken betrokken en dragen bij. 
De tuinderij heeft nu zo'n 35 aandeelhouder en teelt op een halve hectare. Om economisch rendabel te 
kunnen draaien zijn er zo'n 65 aandeelhouders nodig, en zal ook het teelt oppervlak iets uitgebreid 
moeten worden. Ook willen we graag meer scholen en andere partijen bij de Eemstadboerderij 
betrekken, om zo steeds meer van onze economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke 
doelstellingen te realiseren. 
 
Doe je ook mee? 
Voor gemeenschaplandbouw is een gemeenschap nodig, en om deze mooie doelen te realiseren 
hebben we hulp nodig. Ook jou hulp. 
Je kan bij ons stage komen lopen, we zijn SBB erkend, en zo in ruil voor je hulp een stukje formele 
bijdrage aan je opleiding krijgen, maar je kan ook op veel vrijblijvender manier bijdragen. 
We kunnen hulp gebruiken op vrijwel alle kanten van het opzetten en draaien van dit sociaal-
maatschappelijke agro-ecologische en pionierende project (ja, dat zijn dus mooie woorden voor hoe zet 
je samen iets op met weinig middelen en veel idealen). 
Wil je eens een idee uitproberen of ervaring opdoen met een bepaalde vaardigheid, zoals het opzetten 
van een gedegen teeltplan, een website, een promotie actie, restaurant contacten, administratie of een 
draagkrachtmeting? Kom maar op! 
Wytze Nauta en ik (Jolke de Moel)  hebben een brede ervaring op gebied van akkerbouw, tuinbouw, 
veeteelt en plattelandsontwikkeling, maar simpelweg niet genoeg uren in de dag. In ruil voor je hulp 
bieden we je dus een praktijk leerervaring, zodat ook jij straks beter in staat bent om de eigen plannen 
en idealen te verwezenlijken. 
 
Voor iets meer informatie, zie onze website www.eemstadboerderij.nl en onze Facebook pagina 
Eemstadboerderij. Je kan ons natuurlijk ook een mailtje sturen op eemstadboerderij@gmail.com. 
 
 

http://www.eemstadboerderij.nl/

