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Spinazie of kuul uit eigen coöperatieSpinazie of kuul uit eigen coöperatie
DUURZAAM Loco pleit voor grootschalig verbouwen van biologisch en ecologisch voedsel aan de randen van de stad

door Vikkie Bartholomeus

D

Spruiten van eigen bodem,
biologisch geteelde pasti-
naak of tomaten met res-
pect voor de natuur.
In Maastricht groeit een ini-
tiatief voor grootschalige col-
lectieve tuinbouw: Loco.

D e bandkeramiekers wis-
ten het vijfduizend jaar
geleden al: löss is super
landbouwgrond. „Maas-

tricht is lange tijd de groentetuin
van Zuid-Limburg geweest”, zegt
Don Shepherd. De akkers aan de
stadsranden bij Sint-Pieter, Wol-
der, Heugem of Caberg zorgden
voor royale hoeveelheden kuul,
eerappele of moos. Het is nog steeds
te zien aan het landschap. Als het
aan Don Shepherd en Dominique
Sleijpen ligt, wordt aan deze tuin-
bouwtraditie weer een flinke im-
puls gegeven. Niet het zoveelste ini-
tiatief voor stadslandbouw of een
vrijetijdsgroentetuin, maar een ste-
vige coöperatie. Sleijpen: „Groot-
schalig. ‘Groter-schalig’ in elk geval.
Geen hobby, maar professioneel.”
Minstens 250 deelnemers hebben
ze nodig om te kunnen investeren
in een tuin van ongeveer anderhal-
ve hectare. De deelnemers aan de
coöperatie kunnen dan het hele
jaar door aanspraak maken op fruit
en groenten van eigen bodem. De
tijd is er rijp voor, denken ze.
Steeds meer mensen zijn bewust
bezig met hun voedsel. Willen ge-
zond, eerlijk en duurzaam eten,
zonder de natuur al te veel schade
toe te brengen. Shepherd: „Wie
weet nog wat er geproduceerd
wordt en waar het terechtkomt? Je
weet niet meer wat je eet.”
Ze hebben de afgelopen jaren veel
onderzoek gedaan naar biologisch
voedsel en slow food. Shepherd:
„Wat ik heel erg miste, is de rol van
de consument. De producenten
doen het over het algemeen heel
goed, maar de consument is er nau-

welijks bij betrokken.” Dat kan be-
ter, vinden ze. Ze hebben hun ini-
tiatief Loco gedoopt, Locale Copro-
ductie Maastricht. Het is de bedoe-
ling dat er een tuinder wordt inge-
huurd die in overleg met de leden
een teeltplan opstelt om optimaal
gebruik te maken van de grond.
Meeschoffelen mag, maar hoeft
niet. Een deel van de tuin moet on-
bebouwd blijven voor de natuur.
Waarom niet gewoon biologische
groenten kopen? Omdat een coöpe-
ratie veel toegevoegde waarde
biedt, denken ze. Mensen raken
meer betrokken bij hun eigen voed-
sel, kunnen hun kinderen leren
wat ze eten. En bovendien: het is
voordeliger. Er zijn nog geen vast-

gestelde prijzen, maar er wordt aan
gedacht om leden een eenmalige in-
vestering van 250 euro te vragen,
die uitgekeerd wordt als iemand uit
de coöperatie stapt. Daar bovenop
een jaarlijkse contributie van 250
euro. Probeer daar maar eens een
jaar lang biologische groenten voor
een gezin van te kopen!
Vastomlijnde ideeën voor de coöpe-
ratie zijn er niet; alles mag door de
leden besloten worden. Ze hebben
nog geen concreet stuk grond op
het oog. Kopen of pachten, het ligt
nog open. Evenals de manier waar-
op de waar onder de leden ver-
deeld gaat worden. Zelfpluk is een
optie, evenals afhaalpunten.
Shepherd was voor zijn pensione-

ring als directeur van het CNME
(Centrum voor Natuur- en Milieu
Educatie) al geïnteresseerd in de
voedselproductie in Zuid-Limburg;
Dominique Sleijpen studeerde als
antropologe af op de biologische
zuivelsector. Ze zijn bij soortgelijke
coöperaties in Lottum en Wagenin-
gen gaan kijken, om ideeën op te
doen en de juridische basis te on-
derzoeken. „De ervaringen zijn
heel positief, we geloven erin. Je
moet stedelingen faciliteren om dit
soort dingen te doen. Het is een
economisch project met sociale en
ecologische kanten. Maar het gaat
uiteindelijk om de productie.”
Hun ideaal is een stuk of tien Lo-
co-tuinen, zodat iedereen verse

waar bij de hand heeft. Shepherd:
„Als zich veel mensen aansluiten,
word je automatisch een machts-
blok. Dan kun je je vraag gaan orga-
niseren. Bijvoorbeeld gezamenlijk
een biologisch varken inkopen, of
asperges bij een teler. Ik denk dat
zelfs de Albert Heijn daar gevoelig
voor kan zijn.” Ze benadrukken
nogmaals: er ligt nog niets vast.
Shepherd: „Coöperaties hebben de
neiging te verzuipen in regels. Het
moet wel een beetje een vrolijke
bedoening blijven.”

Loco houdt een informatieavond op
23 januari om 19.30 bij Natuurtuinen
Jekerdal, Drabbelstraat 7.
Aanmelden : info@locotuinen.nl

Don Shepherd (links) en Dominique Sleijpen hebben nog geen concrete tuinbouwgrond op het oog voor hun initiatief.  foto Roger Dohmen
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