TOUR DE BOER
HET VERHAAL
ACHTER DE
MAALTIJD
Moor zorgcentrum Insula Dei in Arnhem
is het belangrijk dat de bewoners worden
betrokken bij het eten en drinken. Deze zomer
is daarom Tour de Boer
georganiseerd:
bewoners bezochten boerenbedrijven om te
ervaren waar de producten vandaan komen,
het verhaal achter de maaltijd.

Het project Tour de Boer is een initiatief van zorgcentrum
Insula Dei in Arnhem en Oregional, een coöperatie van
agrarische ondernemers in de regio Arnhem en Nijmegen.
Het zorgcentrum koopt veel producten bij de bedrijven die zijn
aangesloten bij Oregional. Manager facilitair Yuska Teunissen
en activiteitenbegeleider Marga Roerdink wilden met Tour de
Boer de maaltijd een verhaal geven. Yuska: "Veel van onze
bewoners kennen het boerenbestaan
vanuit het verleden,
toen stad en land nog meer verbonden waren, waardoor zij
zo'n uitstapje interessant vinden!' Marga vult hiaar aan: "Voor
ons is het heel gewoon om producten bij een boer te kopen,
maar onze bewoners komen er niet meer Toen Oregional met
het idee van Tour de Boer kwam, dacht ik meteen: dit wordt
ons zomerprogramma. Met het project doorbreken we ook
de zomermaanden die voor onze bewoners vaak wat saai
zijn omdat ze minder bezoek krijgen, de lamiiie is immers op
vakantie. Tour de Boer was meteen een succes. Het liep storm!'

TOUR DE BOER
De bewoners konden voor tiun Tour de Boer een keuze maken
uit vijf bedrijven. De Wijnhoeve de Colonjes in Groesbeek, waar
biologische wijn wordt gemaakt, was meteen volgeboekt. Ook
de zuivelboerderij IJsseloord in Arnhem bleek populair. Verder
kon worden ingeschreven op een bezoek aan het bedrijf van Jos
Bolk in Aerdt. Zijn natuurkoeien van het ras Blonde d Aquitaine
leveren rundvlees van hoge kwaliteit. Een vierde mogelijkheid
was tomatenkwekerij Gerichhausen uit Huissen en tot slot kon
een bezoek worden gebracht aan het fruitbedrijf De Woerdt
in Ressen. Daar proefden de bewoners vier verschillende
appelsoorten: Eistar, Pinova, Jonagold en Greenstar en
wandelden ze door de boomgaard. Waar de bewoners ook voor
kozen, overal kwamen ze enthousiast van terug. Yuska: "De
boeren en telers vertelden volop verhalen, die bij de bewoners
een gevoel van herkenning opriepen. Tijdens de bezoeken
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stond centraal dat eten beleving is. De bewoners l<onden alles
bekijl<en, proeven en ruiken. De streekgerechten die regelmatig
op ons menu staan, krijgen daarmee een gezicht!' Marga:
"Samen iets doen, is belangrijk. En een uitstapje doorbreekt
de dagelijkse gang van zaken. Uit de gesprekken op de
boerderijen bleek dat de bewoners een gezamenlijke interesse
hebben en het nodige weten van het boerenbedrijf. De Tour de
Boer leidt ze af van de beperkingen waarmee ze veelal moeten
leven, die staan dan even niet op de voorgrond. De bedrijven
hadden er écht werk van gemaald om onze bewoners een
warm welkom te geven. Zo had boer Bolk bedacht dat het
voor bewoners in een rolstoel prettiger is als ze wat hoger
staan, zodat ze zijn koeien echt in de ogen kunnen kijken!' De
Tour de Boer werd in september afgesloten met een diner met
streekgereciiten op de boerderij van de coöperatie Oregional.
Zuster Myriam van Gelder, een religieuze die in zorgcentrum
Insula Dei woont, was een van de deelnemers aan Tour de
Boer. Samen met een groepje bewoners ging ze deze zomer
op bezoek bij zuivelboerderij IJsseloord in Arnhem. Zo kon ze
zien hoe de hangop die ze in het zorgcentrum regelmatig eet,
wordt gemaakt. Zuster Myriam: "A/a de koffie met gebak en
een toelichting over het bednjf, kregen we een rondleiding op
de boerderij, ik kom zelf van een klein boerenbedrijf, dus het
was voor mij heel herkenbaar Leuk om even door de stallen te
lopen en bij de kalfjes te kijl<en, vroeger komt weer even terug.
We waren ook wel nieuwsgierig om te horen hoe zo'n bedrijf

wordt gerund. We konden ook tips geven. Ik heb gezegd dat ik
wel wat meer fruit in de yoghurt wilde, dat doen ze nu dan ook!'
De bewoners vertelden ook over de nagerechten van vroeger,
zoals griesmeelpap en appelenpap. "De boerin had nog nooit
van appelenpap gehoord" vertelt zuster Myriam. "Dat is pap,
gemaakt van appelen, plakken roggebrood, anijszaad, suiker
en karnemelk. Wij aten het vroeger vaak!'

SMAAKPAPILLEN
Het uitstapje naar de boeren en telers is een vrolijk tijdverdrijf
in de zomermaanden, maar heeft ook een duidelijk doel, zo
blijkt uit de woorden van manager facilitair Yuska. Omdat de
smaakpapillen van ouderen achteruit gaan, is het belangrijk
om de bewoners te prikkelen om goed te blijven eten. De
Tour de Boer is zo'n prikkel. "Bij eten en drinken gaat het
toch om beleving, om mensen te verleiden. Wij werken veel
met streekgerechten. Daarover vertellen, geeft de maaltijd iets
extra's. Bovendien begrijpen bewoners nu ook weer dat de
aardappelen niet het hele jaar door hetzelfde smaken. Dat
was vroeger thuis ook zo, hennneren ze zich weer!' Smaak en
beleving zijn belangrijk bij Insula Dei. Het zorgcentrum heeft
vorig jaar een grote inhaalslag gemaakt. Voor die tijd kregen de
bewoners hun maaltijd op een plateau geserveerd. De soep,
de hoofdmaaltijd en het dessert tegelijk. Toen Yuska twee jaar
geleden in dienst kwam, wilde ze dat snel aanpassen. "Insula
Dei was vroeger een klooster-verzorgingstehuis.
Nog steeds
zijn veertig van de ruim tweehonderd bewoners
religieuzen.
Voor de zusters was de maaltijd puur functioneel. Eten en
dan weer aan het gebed of aan het werk. Sobere maaltijden
waren het niet, in de katholieke traditie was het eten wel lekker
Een van onze kernwaarden is ook: het leven vieren. Maar het
tafelen, de tijd nemen om in het restaurant te eten, dat moesten
ze écht leren!'
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PRODUCTIEKEUKEN
Insula Dei is gelegen op landgoed Rennen Enk. Bij de
nieuwbouw in 2008 is voorzien in een grote productiekeuken. Er
werden dertienhonderd maaltijden per dag gekookt, voor Insula
Dei en de tweede, kleinere locatie van de zorggroep. Huize
Kohlmann. Maar ook voor een andere zorginstelling in de regio.
"Dat werkte niet goed, dus op een gegeven moment is besloten
dat we alleen voor onze eigen zorggroep gingen koken. Mijn
opdracht luidde om de keuken open te houden, ook al ging het
aantal maaltijden drastisch omlaag, naar zo'n vierhonderd. Er
wordt altijd gezegd dat een eigen keuken niet meer financieel
aantrekkelijk is bij minder dan vijfhonderd maaltijden per dag.
We zagen toch wel mogelijkheden en hebben een businessplan
geschreven" Centraal in het businessplan staat diversiteit. De
bewoners moeten zelf kunnen bepalen waar, wanneer en met
wie ze willen eten. Het eten wordt vers gekookt. Er is keuze
uit een heldere of een gebonden soep, drie hoofdgerechten.

twee nagerechten en fruit. De vegetarische maaltijd bestaat
niet uit het hoofdgerecht met een maaltijdvervanger, maar
is een speciaal samengesteld menu. De bewoners op de
verpleegafdelingen blijven gezamenlijk in de huiskamer eten.
Er is voor gekozen de maaltijd in dekschalen te presenteren,
om het huiselijke karakter te benadrukken. "Veel van deze
bewoners kunnen het eten niet meer benoemen, maar omdat
ze het op tafel zien en ruiken, komt er toch iets van herkenning
en gaan ze lekker eten" aldus Yuska Teunissen. Omdat eigen
regie over het leven belangrijk is, kopen de bewoners hun
broodmaaltijd zelf. Ze krijgen daarvoor maandelijks 72 euro aan
broodgeld. Hun boodschappen kunnen ze, als ze dat willen,
doen in een ruim gesorteerde winkel in het zorgcentrum. In
die winkel worden naast reguliere producten ook Fair Trade
artikelen en streekproducten verkocht.

STREEKGERECHTEN
Onderdeel van het businessplan is tevens om veel met
streekgerechten te werken. Duurzaam, zonder schadelijke
e-nummers, van goede kwaliteit en smaak en ter versterking
van de regionale economie. Er wordt zoveel mogelijk ingekocht
bij leveranciers uit de regio via coöperatie Oregional. "Duurder
is het niet omdat we op de seizoenen inimpen en omdat we
van de keuken ondernemerschap vragen. Als we Livar-vlees
inkopen, wat relatief duur is, staat er iets anders tegenover
dat weer wat goedkoper is, zodat de maaltijdprijs in balans
biijft." Voor de medewerkers is dat ook een prettige manier
van werken, vindt ze. De producten zien er niet altijd hetzelfde
uit, dus dat vraagt iets van het vakmanschap van de keuken.
Door het koken naar de seizoenen komen er ook groenten
op het menu die een beetje in de vergetelheid zijn geraakt.
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ZUIVELBOERDERIJ IJSSELOORD
Om de sfeer van Tour de Boer te begrijpen, be2oel<en we
ool< nog l^ort zuivelboerderij IJsseloord aan de Schaapdijl<
in Arntiem. Het is een van de bedrijven die deze zomer met
veel plezier bewoners van Insula Dei hebben ontvangen
om ze het verhaal achter hun dagelijl<se eten en drinl<en
te vertellen. De boerderij is een écht familiebedrijf, vertelt
gastvrouw Janet Lubbers. Zij runt het bedrijf samen met haar
man Bert, zonen Bart en Stefan en schoondochter Sabine.
IJsseloord werkt kleinschalig en ambachtelijk. De boerderij
biedt een mooi uitzicht op de uiterwaarden van de rivier de
IJssel waar de koeien alle ruimte hebben. Het industrieterrein
rukt op, maar toch is het een rustige plek.'We hebben zo'n
honderddertig i<oeien. Een megastal met duizend koeien, dat
willen we niet Hoe groter je bedrijf, hoe meer problemen. Onze
bedrijfsfilosofie is om eedijke, ambachtelijke zuivelproducten te
leveren. We homogeniseren de melk niet, maar pasteuriseren.
Dat smaakt lekkerder omdat de vetbolletjes niet worden
stukgeslagen. In onze karnemelk kun je wel eens een klein
klontje boter tegenkomen, in een fabrieksproduct niet. Dat is
nou échte boerenkarnemelk. Aan onze zuivel worden geen
kunstmatige geur- kleur- of smaakstoffen toegevoegd. We doen
veel handmatig, we hebben bijvoorbeeld geen afvuimachines.
De zuivel wordt in glas geleverd, niet in kartonnen pakken.
Zo creëren we een authentieke uitstraling:' IJsseloord levert
tweederde van de melk aan Friesland Gampina. De rest wordt
zelf verzuiveld. "Bij de leveringen aan de fabriek moet je
De koks hebben aardigheid in de vele activiteiten binnen het
zorgcentrum. Zo organiseerde Insula Dei begin oktober in het
kader van de Week van de Smaak -met dit jaar de aardappel
als thema- een speciaal menu rond de pieper. Toen het nieuwe
concept ruim een jaar geleden van start ging, is gelijktijdig een
wetenschappelijk onderzoek gestart. Onderzoekers van het
Louis Bolk Instituut in Driebergen volgen een groep bewoners
om te toetsen wat gezamenlijk eten doet voor hen. Eind van
dit jaar worden de resultaten bekendgemaakt, maar nu al is
bekend dat de bewoners niet in gewicht zijn afgenomen. "Als de
zorgzwaarte toeneemt, vallen mensen vaak at We kunnen nog
geen conclusies trekken, maar dit is wel al een hele positieve
tussenuitslag:' Het voedingsconcept is een variant op dat van
de Sint IViaartenskliniek in Nijmegen. Het ziekenhuis is, net als
Insula Dei, lid van het Landwaard/Oregional-streeknetwerk voor
zorginstellingen in de regio. Er wordt gezamenlijk ingekocht en
veel overleg gevoerd overde mogelijkheden om de verschillende
keukens verder te professionaliseren. Smakelijke en duurzame
maaltijden staan daarbij altijd voorop. Gespreksonderwerpen
zijn bijvoorbeeld smaaksturing. Met kruiden en een bepaalde
structuur kun je veel doen om de maaltijd op te peppen, weet
Yuska te vertellen. Jelle Ferwerda van de Sint Maartenskliniek
die de opleiding Smaaksturing aan de universiteit van Leuven
heeft afgerond, schoolt zijn collega's daarin. Ook het tegengaan
van waste is een actueel thema. "We onderzoeken, samen met
Wageningen Universiteit, hoe we zo min mogelijk afval kunnen
creëren. Door onze nieuwe werkwijze hoeven we al veel
minder eten weg te gooien, dat helpt ons enorm om binnen
het budget te blijven:'
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afwachten well<e prijs je voor je producten l<rijgt. Ais je zeif
zuiveit, bepaal je ooi; zelf de prijs. Voor een eerlijk product mag
je een mooie prijs vragen, maar je moet wel realistisch zijn.
I-Iet moet wel betaalbaar blijven!' IJsseloord is aangesloten bij
Oregional, een coöperatie van agrarische ondernemers in de
regio Arnhem en Nijmegen. Sinds enkele jaren levert Oregional
aan een tiental zorginstellingen in de streek, waaronder de
Sint Maartenskliniek in Nijmegen, enkele GGZ-instellingen
en sinds vorig jaar dus ook Insula Dei en Huize Kohlmann in
Arnhem. Daarmee vergroot de boerderij de verkooppunten.
Via Oregional wordt ook aan de horeca geleverd. Projectleider
Linette Mak van Oregional: "Ons doel is om regionale producten
in de eigen streek te verkopen. Duurzaam werken is belangrijk.
Er is geen gesleep met producten over de wereld en door
het ontbreken van ailedei tussenpartijen zijn producenten en
consumenten trots op de goede kwaliteit die hun eigen regio
voortbrengt" Oregional coördineert de inkoop en de verkoop
en organiseert zaken als de marketing en public relations, iets
waar boeren vaak geen tijd voor hebben en evenmin voor zijn
opgeleid. Voor de aangesloten bedrijven is de meerwaarde van
de professionaliseringsslag via Oregional: meer verkoop voor
een goede prijs. Linette Mak kwam met het idee voor Tour de
Boer. "Door de boeren en de bewoners met elkaar in contact
te brengen, is de kring weer gesloten. Het eten op hun bord
zien de bewoners terug op de boerderij. Volgend jaar komt er
zeker weer een Tour de Boer, met nog meer deelnemers"
www.oregional.nl
www.insuladei.nl
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