2

Inhoudsopgave
1. Voorwoord........................................................................................................................................... 5
2. Introductie Boerengroep en het Inspringtheater................................................................................ 7
3. Boerengroep Activiteiten .................................................................................................................... 9
3.1 Activiteiten voor 2013 ................................................................................................................... 9
Bezoek veiling en groothandel ........................................................................................................ 9
Bigger = better? Lezing over kleine bedrijven ................................................................................. 9
Boerengroep en Inspringtheater op de Biovak ............................................................................. 10
CAP kennis en haar invloed op de Nederlandse landbouw .......................................................... 10
CAP kennis inhoudelijk – excursie naar de kern ............................................................................ 10
Droombaan boer – mag dat? ........................................................................................................ 11
Discussie avond YSD 50806 Global Food Security ......................................................................... 11
Erfenis van de Boerengroep .......................................................................................................... 11
ESBL en antibiotica gebruik ........................................................................................................... 12
Fietstocht Hemmen ....................................................................................................................... 12
Grassroots Science ........................................................................................................................ 12
Innovatie op het boerenbedrijf ..................................................................................................... 13
Lascursus ....................................................................................................................................... 13
Logica in BD? ................................................................................................................................. 13
Marqt ............................................................................................................................................. 13
Naar een duurzame visserij, hoe lossen we de conflicten op? ..................................................... 14
Nieks’ Witte, de phytophtoraresistente aardappel Bionica .......................................................... 14
Ontwerpwedstrijd ......................................................................................................................... 14
Regionale Markt ............................................................................................................................ 15
Seizoensgroente in je keuken........................................................................................................ 15
Stichting Zeldzame Huisdierrassen................................................................................................ 15
Tijdschrift duurzame alternatieven in de landbouw ..................................................................... 15

3

3.2 Doorlopende activiteiten ............................................................................................................ 17
Een interessant netwerk ............................................................................................................... 17
Fietstochten................................................................................................................................... 17
Koffiemoment ‐ vakbladen discussie............................................................................................. 17
Academic consultancy training en/of onderzoek met VHL studenten ......................................... 18
Bezoeken van symposia en congressen ........................................................................................ 18
4. Activiteiten Inspringtheater .............................................................................................................. 19
4.1 Algemeen..................................................................................................................................... 19
4.2 Optredens .................................................................................................................................... 20
Project: Tiramisu ........................................................................................................................... 20
Project: Studenten en hun scriptiebegeleiders ............................................................................. 20
Reguliere optredens ...................................................................................................................... 20
Workshops / open repetities......................................................................................................... 21

4

1. Voorwoord
De activiteiten die de Boerengroep en het inspringtheater in 2013 van plan zijn te gaan organiseren
zullen in het teken staan van alternatieven in de landbouw.
Door de veel bezochte lezingenreeks Grassroots Science, die wij samen met Otherwise en andere
organisaties hebben georganiseerd, hebben we ontdekt dat studenten oor hebben naar goed
werkende alternatieven in de landbouw. Veel studenten zijn geïnteresseerd in duurzaamheid, zijn
kritisch over veel aspecten van de huidige landbouw, maar weten (nog) niet goed hoe zij hun
standpunt moeten formuleren of wat voor rol zij als toekomstig wetenschapper kunnen spelen.
De Boerengroep helpt hen daarbij: door goed werkende alternatieven uit Nederland en elders in de
wereld aan het licht brengen, door “scolar activists” aan het woord te laten, door in gesprek te gaan
met boeren en boerenorganisaties raken studenten geïnspireerd en gemotiveerd om hun eigen goed
doordachte stappen te nemen om aan duurzame landbouw te werken.
Daar willen we in 2013 graag mee door!
We doen dit door lezingen en discussies te organiseren, een blad uit te geven, excursies aan te
bieden zodat studenten modder aan hun schoenen krijgen en de geur van de stal kunnen opsnuiven,
door te zorgen dat boeren die dat willen zich deel kunnen voelen van een movement voor
duurzaamheid en door studenten te steunen bij hun grassroots initiatieven.
Geniet mee van onze plannen!
Stichting Boerengroep
Oktober 2012
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2. Introductie Boerengroep en het Inspringtheater
Stichting Boerengroep slaat een brug tussen de landbouwpraktijk en de landbouwtheorie, ofwel
tussen boer en student. Met uitdagende, creatieve en prikkelende activiteiten wil de Boerengroep
een bijdrage leveren aan de praktische en academische vorming van studenten. Daarnaast faciliteren
we kritische discussies en strijden we voor een gezonde en sociale landbouw. Dit doen we door het
organiseren van verschillende activiteiten zoals praktijkdagen, interactief theater, excursies, lezingen,
acties, uitwisselingen en vraaggestuurd onderzoek. Een actief onderdeel van de stichting
Boerengroep is het “Inspringtheater” dat actuele maatschappelijke (landbouw‐) thema’s aansnijdt
door middel van interactief theater.
De boerengroep wil:








Begrip voor keuzes van de ander te vergroten en een kritische houding tegenover eigen standpunt of
rol te stimuleren
Landbouw onderwerpen vanuit meerder kanten belichten om een gefundeerde mening te vormen en
stimuleren
Keuzemogelijkheden van boeren inzichtelijk maken
Transparantie en openheid van de voedselketen stimuleren zodat het oordeel van boeren en
consumenten kritischer en beter gefundeerd wordt
Vitale en faire landbouw helpen realiseren door:
o De situatie van de boer van nu en in de toekomst in beeld brengen door boeren en andere
professionals en kennisuitwisseling te stimuleren
o Via consumenten de positie van de boer verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de eat-in en
regionale boerenmarkt, waar consumenten in direct contact met hun voedselproducenten
komen
Actuele onderwerpen en problemen in de landbouw aan het licht brengen door: informeren, ervaren,
bediscussiëren, faciliteren, actie, publiceren. Hiermee willen Boerengroep en Inspringtheater een
kritische houding stimuleren

De financiering van Stichting Boerengroep bestaat voor het grootste gedeelte uit subsidies.
Wageningen Universiteit is de belangrijkste subsidieverlener voor met name de structurele kosten.
Van deze subsidies worden de 3 coördinatoren, een groot deel van de overheadkosten en een aantal
(basis‐)activiteiten betaald.
Het Inspringtheater bekostigd zelf het grootste deel van haar kosten vanuit de inkomsten uit de
eigen optredens. De cultuursubsidie van de gemeente Wageningen, waaruit altijd een deel van de
loonkosten van de coördinatoren van het inspringtheater werden betaald, wordt helaas niet meer
beschikbaar gesteld. De Boerengroep zal tijdelijk het Inspringtheater waar nodig financieel
ondersteunen om dit gat op te vullen, terwijl naar een nieuwe bron van financiële ondersteuning
voor het Inspringtheater wordt gezocht.
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De Commissie Aanvragen Subsidies (CAS) van Wageningen Universiteit verleent een verdere
financiële bijdrage aan het activiteitenprogramma; organisatiekosten voor excursies, lezingencycli en
beleidsweekenden.
Ruim de helft van de kosten van Stichting Boerengroep wordt op deze wijze gedekt door subsidies
van Wageningen Universiteit. Grotere projecten die niet slechts op studenten gericht zijn en een
brede doelstelling in zich dragen, worden grotendeels gefinancierd uit projectsubsidies. Daarbij kunt
u denken aan het ministerie van LNV, de gemeente Wageningen, Youth in Action (EU) en diverse
bedrijven die deelnamen aan evenementen. Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage
gevraagd van de deelnemers.
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3. Boerengroep Activiteiten
3.1 Activiteiten voor 2013
Bezoek veiling en groothandel
Import, export en distributie van groeten en fruit is een gigantische organisatie. Voor de meesten is
dit onbekend, terwijl iedereen dagelijks groeten en fruit eet, daarom is het tijd voor een bezoek aan
een veiling en groothandel. Mogelijk bij Van Dommele, import groeten fruit, te Breda.
Hoe: excursie
Voor wie: studenten en andere geïnteresseerden
Uren: coördinator 14 en bestuursleden 14
Kosten: 250 euro

Bigger = better? Lezing over kleine bedrijven

Schaalvergroting is al decennia een trend in de landbouw. Efficiëntie en schaaleffecten spelen hierbij
een belangrijke rol. Toch bestaan er ook kleine bedrijven in de Nederlandse landbouw (zoals groente‐
en fruitbedrijven van minder dan 2 hectare). Gezien het economische klimaat lijkt het niet logisch dat
deze bedrijven kunnen bestaan. Maar vaak vinden kleine bedrijven op creatieve manieren andere
bronnen van inkomsten: een boerderij‐café, zorgmensen, kookcursussen, groenten abonnementen,
zaalverhuur…
In deze lezing willen wij aandacht geven aan verschillende economische modellen van kleine
bedrijven, hoe zij in een tijd van schaalvergroting kunnen blijven bestaan, en welke andere waardes
(naast de landbouwproducten) zij nog aan de maatschappij leveren. Een belangrijke vraag is of kleine
bedrijven “luxe” zijn die wij ons in het rijke Nederland kunnen veroorloven maar die in de globale
voedselvoorziening geen belangrijke rol spelen, of dat hun betekenis meer is dan dat.
De lezing wordt voorbereid samen met een studente die een thesis schrijft over kleine groenten‐ en
fruitbedrijven. Ideeën voor sprekers:
‐
‐
‐

MOA studente die haar thesis over kleinschalige bedrijven heeft gedaan
boeren met kleinschalige bedrijven (groente‐ en fruit, vee)
econoom / landschapsplanner / filosoof met een mening over de waarde van kleinschalige
bedrijven
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Hoe:
Voor wie:
Uren:
Kosten:

Lezing & discussie
studenten, boeren en andere experts
10 coördinator, 15 bestuursleden
50 Euro

Boerengroep en Inspringtheater op de Biovak
De Biovak is een landelijke vakbeurs voor de hele biologische keten. Dit is dé plek waar het
Inspringtheater naamsbekendheid op kan doen en mensen die geïnteresseerd zijn in een optreden.
Op de Biovak verzorgt de Boerengroep een workshop waarbij boeren en anderen aan tafel komen te
zitten met studenten en medewerkers van Wageningen UR om zo wetenschappelijk onderzoek
gebaseerd op vraag vanuit de praktijk mogelijk te maken. Het Inspringtheater zal deze workshop
aankleden en aanvullen met forumtheater.
Hoe:
Voor wie:
Uren:
Kosten:

workshop boer‐student verbinding op de Biovak
voor boeren en studenten
40 coördinator (deels in 2012), 20 bestuursleden
400 euro aan reiskosten

CAP kennis en haar invloed op de Nederlandse landbouw
Het beleid in Europa heeft in toenemende mate invloed op de regelgeving waar boeren mee te
maken hebben. Hier ligt een groot probleem, want de betrokkenen in Nederland hebben hier veel
minder zicht en invloed op dan op de nationale politiek. Wat gebeurt er eigenlijk in Brussel en wat
kunnen we wel doen om die politiek te beïnvloeden? Hoe groot zijn de consequenties? De
boerengroep wil als brug tussen theorie en praktijk dit thema aanpakken, eventueel in
samenwerking met Youth Food Movement.
Hoe:
Voor wie:
Uren:
Kosten:

Lezing & discussie, documentaire
studenten, boeren en andere experts
10 coördinator, 20 bestuursleden
150 Euro

CAP kennis inhoudelijk – excursie naar de kern
Het beleid in Europa heeft in toenemende mate invloed op de regelgeving waar boeren mee te
maken hebben. Hier ligt een groot probleem, want de betrokkenen in Nederland hebben hier veel
minder zicht en invloed op dan op de nationale politiek. Wat gebeurt er eigenlijk in Brussel en wat
kunnen we wel doen om die politiek te beïnvloeden? Hoe groot zijn de consequenties? Om dit aan te
pakken wil de boerengroep een excursie naar Brussel organiseren. Hier willen we in gesprek met
verschillende Europarlementariërs om hun antwoorden op deze vragen te horen.
Hoe:
Voor wie:
Uren:
Kosten:

excursie
studenten
20 coördinator, 20 bestuursleden
350 euro aan reiskosten
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Droombaan boer – mag dat?

Niet pas sinds ‘boer zoekt vrouw’ het imago van het boerenbestaan verbetert dromen veel jonge
mensen van een eigen boerenbedrijf…. De ene van een biologische notenboomgaard, de andere van
een grote melkveebedrijf. Maar voor wie geen bedrijf in de familie heeft lijkt deze droom moeilijk te
realiseren. Land is duur, een lening voor het starten van een bedrijf moeilijk te krijgen. Het
boerenvak is voor nieuwkomers relatief gesloten. Toch zijn er mensen wie het gelukt is om boer te
worden. Op een ‘vertelavond’ willen wij een aantal van deze mensen de mogelijkheid geven om te
vertellen hoe zij hun droom hebben kunnen realiseren, waar zij tegen aan zijn gelopen, en hoe hun
leven er nu uitziet.
Hoe:
Voor wie:
Uren:
Kosten:

“Vertelavond” (in gemoedelijke sfeer, misschien met eten)
studenten & jonge boeren
10 coördinator, 15 bestuursleden
300 euro

Discussie avond YSD 50806 Global Food Security
Het wordt langzamerhand een traditie dat de Boerengroep de discussieavond voor het vak (YSD
50806) Global Food Security verzorgt. Op deze avonden wordt er kritisch gekeken naar
voedselzekerheid. Mogen we het tropisch regenwoud gebruiken voor voedsel? Moeten we biologisch
telen, of juist niet? Ook in 2013 hopen we weer een discussieavond te organiseren rondom dit
onderwerp. De boerengroep zal studenten ondersteunen, en de ruimte en de discussie avond
verzorgen.
Hoe:
discussie avond
Voor wie:
Studenten GFS, andere studenten en geïnteresseerden
Uren:
bestuursleden 10
Kosten:
€50,‐

Erfenis van de Boerengroep
Vaak komt ter sprake dat de Boerengroep is opgericht in “hele andere tijden” of dat de student anno
nu heel ander soort idealen heeft dan vroeger. Het lijkt daarom nuttig enige aandacht te besteden
aan waar we vandaan komen als stichting. Het plaatsen van ons werk in de tijdgeest geeft inzicht
over waar we nu staan en wellicht ook over hoe we de impact van wat goed gaat kunnen vergroten
en de toekomstvisie versterken. Het geschiedenis verhaal zal Boerengroep activiteiten uit het
verleden omvatten als
 tijdschriften
 alumni
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Hoe:
Voor wie:
Uren:
Kosten:

 wat oud Boerengroepers nu doen
 wat oud Boerengroepers hebben gedaan
Een helder verhaal over de geschiedenis van de Boerengroep publiceren
huidige bestuursleden en vrijwilligers van de Boerengroep
Bestuursleden 10
geen

ESBL en antibiotica gebruik
Lezing en workshop antibiotica in de veehouderij. In 2011 organiseerde de Boerengroep reeds een
avond over dit onderwerp, maar ook in 2013 zal er veel aan dit onderwerp moeten gebeuren. Het
antibiotica gebruik in de veehouderij neemt toe, zo ook de resistentie. Wat zijn de risico’s? Welke
mechanismes zitten daar nu achter? Hoe werkt het precies met de medicijnenverkoop? Wat zijn
stappen die gezet moeten worden om dit probleem aan te pakken?
Voor wie:
studenten, boeren en overige belangstellenden.
Uren:
Coördinator 5, bestuurslid 25
Kosten:
200 €

Fietstocht Hemmen
Een frisse voorjaarsfietstocht naar Hemmen. Bezoek van tuinderij De Stroom (groentetuin),
ekoboerderij de Lingehof (akkerbouw) en boerderij Opneij (melkvee). Een kans om kennis te maken
met de boerenpraktijk.
Hoe:
Voor wie:
Uren:
Kosten:

fietsexcursie
studenten en andere geïnteresseerden
coördinator 4 en bestuursleden 2
50 euro (cadeautjes voor boeren)

Grassroots Science
Grassroots Science continues! Na de voorloper “Food Farmers and Forks” in 2011 zijn in 2012 reeds
veel goed bezochte Grassroots Science lezingen (en een paar andere activiteiten) geweest: tien voor
de zomer en op het moment van dit schrijven zeven na de zomer. De organisatie is steeds een
samenwerking van Stichting Otherwise en de Boerengroep, en veelal met verschillende andere
partnerorganisaties. De lessen die we hebben geleerd zijn niet alleen organisatorisch van aard: we
hebben een beeld gekregen van wat leeft onder studenten in Wageningen. Er blijkt behoefte te zijn
aan inspirerende informatie over sociaal duurzame alternatieven in de landbouw. Een bijzonder
voorbeeld daarvan is de daadwerkelijke betrokkenheid die meer dan 60 mensen toonden in het
realiseren van een eetbare tuin op de campus. De verwachting is dat vergelijkbare lezingen en
initiatieven ook in 2013 door zullen gaan.
Hoe:
Voor wie:
Uren:
Kosten:

lezingen en discussies
studenten en andere geïnteresseerden
coördinator 15 per lezing en bestuursleden 10
ongeveer 20 euro per lezing
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Innovatie op het boerenbedrijf
Boeren van nu zijn andere ondernemers dan vroeger. Het zijn managers die met passie voor hun vak
inzetten op kostenbesparing, efficiëntie, kwaliteit, rendement en innovatie. Ze zoeken continu naar
innovatieve oplossingen, versterking van de economische dragers, en contacten binnen én buiten de
eigen sector. De Boerengroep wil graag een kijkje nemen bij een vooruitstrevend bedrijf.
Bijvoorbeeld bij oud Boerengroeper Joop de Koeijer in Brouwershaven.
Hoe:
Excursie
Voor wie:
Studenten en anderen geïnteresseerden in de landbouw en voedselproductie.
Uren:
coördinator: 4 uur, bestuursleden 2 uur
Kosten:
250 euro

Lascursus
Samen met studievereniging Heeren XVII werd in 2012 een lascursus georganiseerd, zodat studenten
praktisch aan de slag kunnen om (landbouw)werktuigen te kunnen repareren. Aangezien hier veel
belangstelling voor was willen we dat in 2013 opnieuw organiseren.
Hoe:
Voor wie:
Uren:
Kosten:

cursus aangeboden door een ervaren lasser
studenten en anderen geïnteresseerden
coördinator: 10, bestuursleden 8
50 euro

Logica in BD?
De huidige coördinator van de Boerengroep komt al jaren in aanraking met Biologisch Dynamische
(BD) landbouw, maar ziet pas na een heel traject van studeren (bodemconservering) en het opdoen
van landbouwkennis (een deel van) de logica van BD landbouw. Is het mogelijk om voor andere jonge
kritische duurzaam voedsel geïnteresseerden dit traject te versnellen? Door contact te zoeken met
BD jong, de BD vereniging en Wageningse studenten (bijvoorbeeld van MOA) wordt gekeken wat de
ideeën op dit gebied zijn.
Hoe:
bijvoorbeeld d.m.v. workshop, summerschool, of lezing(enreeks)
Voor wie:
studenten die duurzame voedselproductie willen
Uren:
uitgaande van een lezing: coördinator: 10, bestuursleden 8
Kosten:
50 euro

Marqt
Marqt, de nieuwe trend in de Randstad. Een biologische supermarktketen die staat voor eerlijk eten
en respect voor natuur, dier en mens. Hoe werkt deze keten? Welke producenten zijn er? Hoe wordt
een eerlijke prijs bepaald? Hoe gaat de distributie in zijn werk? En hoe komt het dat Marqt zo’n
succes is? En in welke opzichten is Marqt anders dan de kleinere biologische winkels? Al deze vragen
worden beantwoord in een excursie naar het distributiecentrum van Marqt en in gesprek met de
bedenker van dit concept.
Hoe:
Voor wie:

excursie
studenten en andere geïnteresseerden
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Uren:
Kosten:

coördinator 10 en bestuursleden 12
250 euro

Naar een duurzame visserij, hoe lossen we de conflicten op?
Sinds jaren is de Nederlandse overheid bezig met het ontwikkelen van een duurzaam visserijbeleid.
Die discussie verloopt heel moeizaam omdat het vissen zo sterk teruggebracht zal moeten worden
dat de economie drastisch terug moet. Bovendien is het zeer moeilijk om regels te stellen die
controleerbaar zijn wanneer vissers midden op zee zijn. Verschillende organisaties, waaronder Wing
in Wageningen houden zich actief bezig met het bij elkaar krijgen van de partijen. Het
inspringtheater is door Wing benaderd om hier voor hun aan bij te dragen. De boerengroep wil een
lezing over dit onderwerp organiseren waarin we ons afvragen: hoe wordt er met zulke conflicten
omgegaan en hoe zou het beter kunnen?
Hoe:
Voor wie:
Uren:
Kosten:

Lezing & discussie
studenten, boeren (vissers) en andere experts
coördinator 10, bestuursleden 8
50 Euro

Nieks’ Witte, de phytophtoraresistente aardappel Bionica
Een voorbeeld van hoe Grassroots kan werken als duurzame ontwikkeling van “onderaf”: boer Niek
Vos wilde een phytophtoraresistente aardappel telen. Na jarenlange inspanning van hem en zijn
zoon en samenwerking met o.a. wetenschapper Edith Lammers van Bueren is het hem gelukt! Samen
hebben ze zich door alle procedures heen gewerkt en inmiddels is het product op de markt. Dit
succesverhaal kan ons leren dat grassroots inderdaad kan werken en ons inspireren hoe expertise
van de wetenschap hiervoor nodig is geweest.
Hoe:
Voor wie:
Uren:
Kosten:

Lezing & discussie
studenten, boeren en andere experts
10 coördinator, 15 bestuursleden
50 Euro

Ontwerpwedstrijd
In 2012 organiseerde de Boerengroep in samenwerking met Livestock Research en een aantal
hogescholen de ontwerpwedstrijd veehouderij. Gebruikmakend van de opgedane ervaring en
partners wordt in 2013 opnieuw een ontwerpwedstrijd gehouden. Doel hierbij is om de successen
van de vorige keer ‐ samenwerking met Livestock Research, interdisciplinaire insteek, inbedding van
wedstrijd in lesprogramma van hogescholen ‐ te combineren met de geleerde lessen – o.a. dat
Wageningse dierwetenschappen studenten niet gewend zijn om aan wedstrijden mee te doen, en
moeten daarom specifiek benaderd worden.
Hoe:
ontwerpwedstrijd
Voor wie:
studenten (landelijk) van een hbo of WO instelling
14

Uren:
Kosten:

afhankelijk van de project organisatie
afhankelijk van de project organisatie

Regionale Markt
In 2013 zal de vierde regionale markt georganiseerd worden door de Boerengroep. In de schuur van
proefboerderij Droevendaal komen ongeveer 200 mensen eten, proeven, kraampjes bekijken van
boeren en producten uit de buurt.
Hoe:
Regionale Boerenmarkt
Voor wie:
1) boeren uit de buurt 2) studenten 3) Wageningse/Bennekomse bevolking
Uren:
coördinator 30, bestuursleden 30
Kosten:
800 euro (huur materiaal en vergoeding muziek)

Seizoensgroente in je keuken
Over duurzaam consumeren wordt veel gepraat, en dat met voedsel uit het seizoen een minder grote
ecologische voetafdruk wordt gemaakt is duidelijk. Om het studenten in Wageningen makkelijk te
maken dit idee in de praktijk toe te passen wil de Boerengroep in 2013 een schijf maken met daarop
de groenten die rijp zijn per maand. Deze schijf moet mooi en stevig worden, zodat hij geschikt is om
in studentenkeukens op te hangen. Samenwerking word gezocht met andere organisatie(s) als WEP,
VELT of Rijnzoet.
Hoe:
ontwerpen, laten maken, en verspreiden van seizoensgroenteschijf
Voor wie:
studenten in studentenhuizen en ‐flats in Wageningen (/Leeuwarden/Velp)
Uren:
coördinator: 20 uur, bestuursleden 20 uur
Kosten:
250 euro

Stichting Zeldzame Huisdierrassen
Stichting Zeldzame Huisdierrassen zet zich in voor het behoud van onze oud‐Hollandse rassen. Dit is
belangrijk omdat zo de erfelijke eigenschappen behouden blijven die niet meer in onze moderne
veerassen te vinden zijn. Ook hebben deze rassen een cultuurhistorische, recreatieve en
wetenschappelijke waarde.
Hoe:
Voor wie:
Uren:
Kosten:

excursie naar SZH en bezoek boerderijen met zeldzame huisdierrassen
studenten en andere geïnteresseerden
Coördinator 14 en bestuursleden 14
200 euro

Tijdschrift duurzame alternatieven in de landbouw
De Boerengroep wil de erfenis van kritisch landbouwtijdschrift Spil combineren met de wens om de
impact van de succesvolle Grassroots Science serie te vergroten. Daarom wordt vanaf 2013 een
eigentijds tijdschrift gemaakt dat positief en illustratief verhaalt over wat wél werkt in de landbouw.
Hoe? Gebruikmakend van Boerengroep’s ervaring met de Landbouwmaand, het netwerk van Spil,
oud Boerengroepers, samenwerking zoekend met het AgriCulltures netwerk dat in veel landen een
lokale editie heeft (in Nederland nog niet), samenwerking zoekend met NewAgri (een Boerengroep
voor gevorderden). Praktische ideeën over hoe op te zetten, vorm te geven (o.a. taalkeuze) worden
15

o.a. gezocht via Topos, Farming Matters, Wervel, Genoeg is Beter, Dynamisch Perspectief. Ideeën
voor inhoud zijn alvast:
‐ (capita selecta) studenten die Grassroots Science volgden iets laten schrijven
‐ Interviews met oud Boerengroepers
‐ Vondsten uit de boerenkast van de Boerengroep
‐ Relevante elementen uit scripties en act projecten tot vlotte leesbare artikelen maken
Voor wie? Om studenten, boeren, wetenschappers en andere landbouwbeoefenaars te inspireren
d.m.v. opinie en concrete voorbeelden (succesverhalen) kennis te laten nemen van duurzame
alternatieven in de landbouw.
Uren: afhankelijk van de frequentie van het tijdschrift en de hoeveelheid partner organisaties
Kosten: idem
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3.2 Doorlopende activiteiten
Een interessant netwerk
In het koffiemoment (zie onder) en in de wandelgang op het gebouw met de klok en
universiteitsgebouwen raakt de Boerengroep op de hoogte van waar andere organisaties warm voor
draaien. Waar dit raakt aan doelen en passies van de Boerengroep ontstaan vaak (al dan niet
spontane) samenwerkingen. Organisaties waar de Boerengroep nauw contact mee heeft zijn
Stichting Otherwise, Stichting Ruraal Wageningen, de Veetelers, Movie W, en andere organisaties
zoals studieverenigingen (Nitocra, Ipso Facto, Genius Loci, etc.).
Afgelopen jaren heeft de Boerengroep contact gelegd met diverse organisaties zoals LTO, Food
Valley, New Agri, maar ook is meer contact ontstaan met boeren in de omgeving en
leerstoelgroepen. Deze partijen reageren enthousiast op onze ideeën en wij hopen dan ook in de
toekomst een activiteit samen uit te zetten. Met deze contacten kunnen wij ons bereik uitbreiden en
hopen wij weer interessant activiteiten te kunnen organiseren voor onze achterban. Boerengroep is
graag de spil in het agrarische Wageningse web.
Hoe:
Voor wie:
Uren:
Kosten:

netwerken d.m.v. koffiemoment, spreken met buren in LA13, en via persoonlijke
(studie)contacten bestuursleden en coördinatoren
organisaties die zich bezig (kunnen) houden met kritisch denken over landbouw en
voedsel
40 coördinator, 80 bestuursleden
€200

Fietstochten
Sinds 2008 organiseert de Boerengroep fietstochten langs verschillende agrarische bedrijven in en
rond Wageningen. De fietstocht geeft een beeld vaan de verscheidenheid aan agrarische bedrijven
rond Wageningen. Door de agrariërs wordt een historisch over zicht gegeven van hun bedrijf, tijdens
de rondleiding wordt de huidige bedrijfsvoering en visie uitgelegd, en als afsluiting geeft hij/zij zijn
kansen/ en bedreigingen aan, en zijn visie op de toekomst. De fietstocht zijn telkens weer geslaagd en
vol daarom zullen we ook in 2013 weer fietstochten met bedrijfsbezoeken organiseren. Tevens bieden
ze een interessante toevoeging aan het onderwijsprogramma omdat (buitenlandse) studenten inzicht
krijgen in de bedrijfsvoering van Nederlandse agrarische bedrijven.
Voor wie:
Studenten, boeren en geïnteresseerden
uren:
Coördinator 20, bestuurslid 10
Kosten:
€150

Koffiemoment ‐ vakbladen discussie
Elke week aan de koffietafel, aan de hand van de aanwezige vakbladen het agrarische nieuws
doornemen. Hierbij kunnen (oud) boeren, deskundigen uitgenodigd worden om voor verdieping te
zorgen. Dit om een platform op te starten waar studenten medewerkers van de Wageningen
Universiteit, elkaar kunnen ontmoeten om te discussiëren over het agrarische nieuws. Waar ze met
een kritische blik de ontwikkelingen in de landbouw kunnen volgen en de link kunnen leggen tussen
theorie en praktijk.
Voor wie:
Studenten, (oud) boeren, medewerkers Wageningen Universiteit en anderen
Uren:
2 uur/week
17

Kosten:

€600

Academic consultancy training en/of onderzoek met VHL studenten
Net als de afgelopen jaren hopen we in 2013 weer een aantal studenten bij een onderzoek in het
kader van het Academic Consultancy Training (ACT) of als opdracht voor VHL te mogen begeleiden.
Binnen onze thematiek wordt (eventueel op aanvraag) gezocht naar een vraagstuk waarvan de
uitkomsten nuttig zijn voor de praktijk van de landbouw. Zo functioneert de Boerengroep als een
soort wetenschapswinkel.
Voor wie:
Studenten WU/VHL
Uren:
Coördinator 20, bestuursleden 20
Kosten:
afhankelijk van de opdracht

Bezoeken van symposia en congressen
In de afgelopen jaren heeft de Boerengroep haar gezicht laten zien op diverse bijeenkomsten. Dit
heeft in sommige gevallen geleid tot vruchtbare connecties zoals de mogelijkheid voor excursies naar
een bedrijf of een discussie avond. Ook in 2013 hopen we weer een breed scala aan bijeenkomsten
te mogen bezoeken om te laten zien dat de Boerengroep, en Wageningse studenten, ook
geïnteresseerd zijn naar lezingen buiten hun eigen wereld.
Voor wie:
Uren:
Kosten:

Bestuursleden en coördinatoren Boerengroep en Inspringtheater
Coördinator 20, bestuursleden 20
150 euro
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4. Activiteiten Inspringtheater
4.1 Algemeen
Terug kijkend op 2012 bleek weer wat een impact de voorstellingen van het inspring theater hebben
op een betrokken toeschouwers. In 2013 hopen we dan ook weer veel te kunnen spelen. We blijven
dan ook op zoek naar plekken om onze voorstelling Tiramisu te kunnen blijven spelen. Ook hebben
de spelers een eigen stuk geschreven over de problemen die komen kijken bij een PhD opleiding. Na
een succesvolle try out is er een toezegging voor één of twee voorstellingen en gaan we ook hier de
mogelijkheid onderzoeken om nog meer voorstellingen te spelen. Begin januari staan er twee
opdracht voorstellingen op stapel .
Een opdracht van het Marine Science & Communication en een opdracht vanuit de Boerengroep zelf
om een voorstelling op de Biovak beurs te spelen.
Tegelijker tijd willen we nieuwe spelers aantrekken om een gezonde kweekvijver binnen het
Inspringtheater te houden. Een groot probleem waar het Inspringtheater al jaren tegenaan loopt is
tijdgebrek van spelers, logisch natuurlijk gezien de drukke hectische levens van studenten en het
grote aanbod van activiteiten buiten de studie. We hopen met workshop het aantrekkelijk te maken
voor mensen om te ervaring op te doen met inspring theater. Via allerlei kleinere rollen in de
voorstellingen kunnen mensen mee doen en ervaren of het Inspringtheater iets voor hen is.
Verder blijft de publiciteit kant (website, facebook) onze aandacht vragen omdat het belangrijk is de
activiteiten en ideeën van het Inspringtheater makkelijk toegankelijk te maken.
Box 1: Forumtheater – de methode
Forumtheater
Hoofdrolspeler X heeft een probleem, dat de mensen in de zaal uit eigen ervaring herkennen. X is
aardig en intelligent, en wil aan zijn probleem werken – maar dat lukt hem niet. Hij is niet assertief
genoeg en de tegenspelers helpen niet. Het loopt niet goed af met X. Einde theaterstuk?
Nee, nu begint het pas echt. Het stuk wordt nog een keer gespeeld en de toeschouwers in de zaal
mogen de rol van X overnemen. Een voor een kunnen zij een persoonlijke oplossing uitproberen. Elke
inbreng is goed als leerervaring, maar de interventies kunnen pas werken, als ze de tegenspelers
overtuigen.
(Bron: Ien van Nieuwenhuijzen: www.tiktaktheater.nl)
Forumtheater
Het Forum wordt gevormd door het publiek. Dat mag bij Formaat niet alleen kijken, maar ook
meespelen. Het publiek speelt de hoofdrol. Toeschouwers worden deelnemers.
Forumtheater onderzoekt, activeert, stimuleert dialoog, zet aan tot nadenken én handelen.
Forumtheater wordt in de hele wereld gespeeld, in het kader van voorlichting, emancipatie,
mensenrechten, preventie en resocialisatie. Forumtheater geeft mensen een kans om (weer) greep
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op hun leven te krijgen. Op toneel repeteren zij voor de realiteit. Hun oplossingen voor
probleemsituaties worden serieus genomen, zonder de consequenties uit het oog te verliezen.
Joker
Tijdens het inspringgedeelte van een voorstelling is de Joker de ceremoniemeester; hij of zij
stimuleert en begeleidt de dialoog tussen de zaal en het podium.
(Bron: Formaat, werkplaats voor participatief theater: www.formaat.org)

4.2 Optredens
Project: Tiramisu
De voorstelling Tiramisu, over problemen binnen agrarische families, staat inmiddels op poten. Er is
een vaste spelersgroep en er zijn aantal optredens in 2011 en in 2012 geweest. In 2013 kunnen we
de vruchten plukken van onze inspanningen van de vorige twee jaren. We hebben al een aantal
contacten lopen met Agrarische Hogescholen. Middels de voorstelling kunnen we problemen
rondom bedrijfsovername en financiële kwesties met de studenten bespreekbaar maken. Daarnaast
hopen we nog een aantal optredens in Wageningen te kunnen doen.
Wanneer:

2 optredens gedurende 2013

Hoe:

interactief theater

Voor wie:

Studenten en afgestudeerden WUR en Van Hall Larenstein, agrariërs, leden van
plattelandsorganisaties, beleidsmakers, en andere actoren in en rondom de
agrarische‐ en groene sector.

Project: Studenten en hun scriptiebegeleiders
De voorstelling A Chilly Climate, over de omgang tussen studenten en hun scriptiebegeleiders. We
hebben gemerkt dat veel studenten problemen ondervinden in de communicatie met hun
begeleiders. De Forumtheatermethode leent zich uitermate voor dit onderwerp, omdat het
problemen bespreekbaar maakt en gericht is op wat de betrokken partijen zelf kunnen ondernemen
om de omgang te verbeteren.
Wanneer:

2 optredens gedurende 2013

Hoe:

interactief theater

Voor wie:

Studenten en afgestudeerden WUR en Van Hall Larenstein

Reguliere optredens
Naast de voorstelling Tiramisu wil het Inspringtheater in 2013 ook nieuwe voorstellingen maken. Ten
eerste zullen we op basis van aanvragen van organisaties voorstellingen ontwikkelen over de
gevraagde problematiek. Een voorbeeld hiervan is de voorstelling die wij gaan maken voor de
Waddenzeevissers die in een tijdsbestek van 2 maanden moet ontstaan. Er zal ook ruimte zijn voor
luchtige korte sketches voor activiteiten voor activiteiten in en rond Wageningen zoals het
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Leeffestival en de AID‐infomarkt. Deze activiteiten zijn belangrijk om het Inspringtheater te
presenteren en nieuwe spelers en opdrachtgevers aan te trekken.

Wanneer:

gehele jaar, 2 optredens

Hoe:

interactief theater

Workshops / open repetities
Spellessen zijn essentieel in het opbouwen van een sterke spelersgroep. Ze geven een mogelijkheid
om huidige spelers verdieping te geven en nieuwe spelers te laten kennismaken met de methode die
het Inspringtheater gebruikt en alle mogelijkheden die deze met zich mee brengt. In het voorjaar en
in het najaar 2013 wil het Inspringtheater 2 cursussen organiseren.

Wanneer:

in het voorjaar en in het najaar

Hoe:

theaterworkshops

Voor wie:

Studenten en afgestudeerden van WUR en Van Hall Larenstein

Kosten:

350 per cursus
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