Buurderijen: een manier om je producten af te zetten

Boeren & Buren: Jullie zijn beiden nog jong, wat maakte dat jullie in de
landbouw stapten?
"Wij zijn inderdaad jong gestart maar met vol enthousiasme, werklust en ondernemerszin zijn we
eraan begonnen. Wij zijn beiden opgegroeid in de land- en tuinbouwsector en vinden het evident
dat we er zelf in terecht gekomen zijn. We zijn boer en boerin in hart en nieren en ja wij droomden
van kindsbeen af om dit te mogen doen. Het is hard werken maar we zijn hetzelfde ingesteld qua
denken en doen en dat maakt dat we de leuze hebben 'boeren is geen stiel, maar een levenswijze'.
Het is werken met de natuur met vallen en opstaan maar je krijgt enorm veel terug."

Boeren & Buren: Hoe zijn
jullie als producent bij
Boeren & Buren geraakt en
wat maakte dat jullie mee in
het model gestapt zijn?
Waarom Korte Keten?
"Laurence Everaert (ruche
verantwoordelijke Ukkel) en Laurence
Claerhout (Ruche verantwoordelijke
Tour en Taxi) zijn bij ons langs geweest
om te kijken wie we waren en hoe we werkten. Zij hebben ons het concept uitgelegd en wij waren er
onmiddellijk voor te vinden. Niet onlogisch dat dit voor ons een concept was waar we voor te vinden
waren, wij waren namelijk al bezig met korte keten. Onze hoevewinkel was net opgestart en het was
een extra duwtje in de rug voor ons dat we duidelijk niet de enige waren die het concept 'korte
keten' geweldig vinden. De korte keten vinden wij als producent enorm belangrijk. Wij zijn trots om
onze zelf geteelde producten aan de consument te kunnen presenteren. Het is heel leuk om aan de
consument te kunnen vertellen hoe we kweken en waarom we zo kweken. Ideeën en gedachten
uitwisselen is enorm boeiend en leuk om te doen. Je krijgt een eerlijke prijs voor je producten en
appreciatie van de consument, een enorme voldoening, dus ja Boeren en buren paste perfect in onze
ideologie; gelukkig dachten de Laurences er ook zo over !"

Boeren & Buren: Welke knelpunten voor producenten zijn er aangepakt
door bij Boeren & Buren mee te stappen?
"We zijn niet afhankelijk van prijsschommelingen, de prijs wordt door onszelf bepaald. Het
rechtstreekse contact met de consument wordt hersteld en de consument leert opnieuw de boer en
zijn goede werkwijze kennen."

Boeren & Buren: Vertel eens wat meer over jullie diversiteitsverhaal
(aardbeienteelt, klein fruit, asperges, lamsvlees en kalkoen).
"Wij kweken met de seizoenen en zijn inderdaad enorm divers. Het is heel leuk om van seizoen naar
seizoen te kunnen werken en het is voor ons heel logisch. Wij hebben groenten (met als topper
asperges), fruit (aardbeien, frambozen en ander klein fruit) en vlees (kalkoen, parelhoen, kippen,
lamsvlees). We kweken ons voeder zo goed als volledig zelf. Onze grond wordt dan ook optimaal
benut en dat past natuurlijk in ons ideologisch denken (lokaal en duurzaam kweken). We vinden het
super belangrijk om aan teeltrotatie te doen om op die manier onze grond humusrijk en evenwichtig
te houden en dierenwelzijn komt bij ons op de eerste plaats. Onze grond wordt eerst benut voor
onze aardbeien, daarna komen onze groenten en daarna weidegras voor onze schapen; na 4 tot 5
jaar keren we terug, voor ons is dit het ideale plaatje. Het is een enorm denkproces en het is meten
en passen maar dat maakt het enorm boeiend en uitdagend. Wij zijn twee handen op één buik in dat
denken en dat moet ook wel zo zijn. Wij hebben beiden onze 'taken' maar die taken moeten als een
puzzel in elkaar vallen. Wij hebben elkaar daar echt in gevonden en wij hopen dat we onze manier
van kweken/telen kunnen overbrengen aan de consument. Lokaal en duurzaam kweken en telen en
zo goed als zelfvoorzienend zijn , dat is waar we ons aan vasthouden op die manier weet de
consument wat hij eet en hoe het gekweekt/geteeld werd. Een persoonlijk contact met wederzijds
respect. En je kan hard werken en het leuk vinden en alles erop en eraan maar het hele zaakje moet
wel economisch rendabel zijn want ja dat is ook belangrijk en ons uitgezocht concept zorgt hiervoor."

Boeren & Buren: Wat zou je andere producenten aanraden, raad je ze aan
om Boeren & Buren te leren kennen, hoe ervaren jullie Boeren & Buren?
"Wij raden andere
producenten aan om het
concept te leren kennen.
Het is leuk om nieuwe
mensen te leren kennen en
met een camionette met
bestellingen naar de
leverplaats te rijden en
twee uur later opnieuw

naar huis te keren met een lege camionette. Je bouwt een vertrouwensband op met de leden van de
ruche en met de ruche verantwoordelijke. Iedereen heeft hetzelfde denken en dat is een leuke
omgeving om in te vertoeven."

