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TUINBOUW

groentenCreatief met
Door toenemende concurrentie hebben tuin-
ders het steeds moeilijker om het hoofd
boven water te houden. Sommige onderne-
mers verzinnen verrassende oplossingen om

groenten
het inkomen op peil te houden. Het leidde
onder meer tot het verskratje van People’s
Farm in Maasbree en de aanschuifkeuken
van De Gastendonk in Horst.

Kratje vol van koude grond
door Pieternel Kellenaers

NN og zeker vijf weken
groeizaam weer en
de People’s Farm
kan van start. Met
het wekelijkse vers-

kratje willen Marcel (42) en Yvon-
ne (40) Jacobs uit Maasbree als te-
lers dichter bij de consument ko-
men. En dat niet alleen door de
groenten uit hun moestuin vers
aan klanten in de omgeving te leve-
ren maar ook door de mensen in
hun moestuin uit te nodigen. Wie
vanuit het westen Maasbree in
rijdt, kan ‘de plak’ al zien liggen
aan de Heezestraat.

De moestuin is geen enorme
akker met één product (monocul-
tuur) maar bestaat uit stroken van
6 bij 50 meter met onder meer
bloemkool, slasoorten en bietjes.
„Nu levert dat nog veel handwerk
op, maar met technologische snuf-
jes als wiedrobots hoop ik in de toe-
komst het nodige te automatise-

ren”, zegt Marcel Jacobs. „Pluspunt
is dat groenten minder vatbaar zijn
voor ziektes als ze naast elkaar wor-
den gezet. Daardoor zijn minder be-
strijdingsmiddelen nodig, die wil ik
over vijf jaar niet meer gebruiken.
Collega’s vinden dit niet meer van
deze tijd, maar ik zie juist nadelen
in de teelt van één product. Je bent
heel afhankelijk qua afzet en bij
ziektes zijn de gevolgen groter.”

Het idee voor de People’s Farm
is op 28 maart 2014 geboren, weet
het echtpaar Jacobs nog precies.
„Ik werd met het idee wakker, in-
clusief de naam.” Het stel heeft in
2000 het bedrijf van Marcels
ouders overgenomen, dat toen al
was overgeschakeld van loonbedrijf
naar preiteelt vanwege de malaise
in de agrarische sector. „De prei-
teelt moest steeds grootschaliger
om de kostprijs omlaag te krijgen”,
zegt Marcel Jacobs. „Uiteindelijk
hadden we 80 hectare met een op-
brengst van 40.000 kilo per hecta-
re. Het was gewoon deprimerend

dat we soms maar net uit de kosten
kwamen.” De afgelopen winter
ging het roer dus om naar polycul-
tuur en werden contacten gelegd
om de afstand tussen teler en con-
sument te verkleinen. Twee zorg-
boerderijen gaan asperges en fruit
leveren en een hobbykok maakt re-
cepten voor de groenten. Slagerijen
in onder meer Horst, Maasbree,
Meerlo en Tegelen gaan fungeren
als afhaalpunt voor het verskratje.
„Maar we willen klanten ook de
moestuin in tijdens open dagen”,
vertelt Yvonne Jacobs, ook uit een
boerengezin. Vanaf de derde week
van mei komen de verskratjes be-
schikbaar, door het koude voorjaar
iets later dan gepland. Zo’n vijftig
klanten hebben zich al aangemeld.
Dat kan via de website waar ook
een voorkeur voor afhalen in of na
het weekend kenbaar kan worden
gemaakt en voor de toekomst: voor-
keur voor nieuwe groenten.

Meer info: www.peoplesfarm.nl.

Marcel en Yvonne Jacobs tussen de bloemkolen in de nieuwe moestuin op hun akker.  foto Laurens Eggen


