
Voedselkollektief Amersfoort
Biologische streekproducten in De War

Een van de vele gebruikers van de gebouwen van De War is Voedselkollektief 
Amersfoort. We huren een ruimte van zo’n twintig vierkante meter voor opslag. Elke 
week breiden we die gedurende 24 uur uit tot honderd vierkante meter om onze leden 
in staat te stellen hun bestellingen op te halen.

Voedselkollektief Amersfoort bestaat sinds de zomer van 2011 en vond nog in datzelfde jaar 
onderdak in de rode loods van De War. In een paar maanden was het collectief gegroeid naar 
meer dan zestig leden. Nu, ruim drie jaar later, tellen we 260 leden en huren we aanzienlijk 
meer ruimte. Die flexibiliteit van De War om de verhuurde vierkante meters soepel aan te 
passen aan de behoefte van het collectief geeft ons de ruimte om ons steeds verder te 
ontwikkelen.

Werkwijze Voedselkollektief Amersfoort
Het voedselcollectief bestelt biologische producten rechtstreeks van de telers binnen een 
straal van 25 km rond Amersfoort. We hebben vaste contacten met zo’n vijftien boeren – 
veelal zijn dat kleine bedrijfjes voor wie de afzet via het collectief van groot belang is. Maar 
we nemen ook af van enkele grote telers in de Zuidelijk Flevoland. 
Onze voornaamste doelen zijn: 

 kleine biologische bedrijven te versterken 
 biologische voeding goedkoper aan te bieden dan in de supermarkt
 en een alternatief te bieden voor het gesleep met eten van over de hele wereld.

Wekelijks krijgen de leden een bestellijst met wat de telers in die week te bieden hebben. 
Elke donderdag worden de bestellingen bij de boeren opgehaald en in de loods van De War 
uitgestald. Donderdagavond en vrijdagochtend komen de leden hun bestelling halen. Alles 
staat dan overzichtelijk en ruim opgesteld in de loods. Er prijkt een pracht aan verse groentes, 
fruit, boter, kaas en eieren alles wat de streek in het seizoen biedt. Schoonheid!
Als het 'winkelmoment' weer voorbij is, wordt alles weer ingeklapt en opgeborgen. 
Voedselkollektief Amersfoort is een collectief en kent geen betaalde krachten: ieder lid 
draagt naar vermogen iets van zijn tijd en energie bij in de vorm van administratieve klussen, 
bemensing van ‘de winkel’, het sjouwen met kratten of het inmaken van groenten.

Verwantschap met De War
Natuurlijk kwamen we niet zo maar juist bij De War terecht toen we een ruimte zochten. Er 
is een inhoudelijk verband met de activiteiten van De War op het gebied van duurzaamheid 
en stadslandbouw. Ook in de manier van werken en in ons gemeenschappelijke streven naar 
nieuwe manieren om de samenleving op kleine schaal anders vorm te geven, hebben we veel 
gemeen. 


