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ᑎIEᑌᗯᔕᗷᖇIEᖴ # 1 
ᐯᗩᑎ 

ᕼET TᖇᗩᐯEᒪᒪIᑎG ᖴᗩᖇᗰ 
ᗰᑌᔕEᑌᗰ Oᖴ 
ᖴOᖇGOTTEᑎ ᔕKIᒪᒪᔕ

Er is veel te vertellen over 
het ‘Travelling Farm Museum 
of Forgotten Skills’ – het 
Boerderij Museum voor 
Vergeten Vaardigheden. 
Bezoekers worden 
uitgenodigd om te reageren 
op een mobiele installatie 
buiten, in plaats van in een 
afgesloten ruimte binnen. 
Ze ontdekken het verhaal 
van hun eigen omgeving 
door kennis te maken met 
de verzamelde objecten in 
de installatie, in plaats van 
te kijken naar kunst aan de 
muur of op de grond.

Waarom werken en 
bouwen we samen aan een 
museum dat het verhaal 
vertelt van boerderijen, 

landbouw en de vergeten 
vaardigheden? In onze 
wijk Leidsche Rijn, Utrecht 
bestaat al een museum van 
de Romeinen en hun verblijf 
in dit gebied. We werken 
aan een museum dat de 
geschiedenis van dichterbij 
vertelt. Een verleden van 
de afgelopen 500, 300 of 
100 jaar. De kennis die we 
in dit tijdsbestek hebben 
verzameld is van grote 
waarde en staat ook dicht bij 
het verhaal van menselijke 
activiteit en vormen van 
samenleven van vandaag.

We volgen de seizoenen 
niet meer als het gaat om 
voedselproductie of koken, 
we laten ons voedsel niet 

meer in de buurt groeien en 
we weten niet meer hoe ons 
voedsel wordt verwerkt. Als 
we terugkijken in de tijd, met 
een verschil van misschien 
wel drie generaties, konden 
we nog met de boeren 
praten over ons vlees, melk, 
eieren en groenten ... die 
kennis zijn we nu kwijt.

Het ‘Travelling Farm 
Museum of Forgotten Skills’ 
wil een verbinding maken 
met ons verleden en onze 
vergeten vaardigheden op 
het gebied van landbouw, of 
het nu de supermarkten zijn, 
de boerderijen in onze buurt, 
onze keukentafel of de 
gerechten van onze buren. 
We willen van je horen, 

je verhaal en herinnerde 
vaardigheden.

De afgelopen maanden 
hebben we gewerkt aan 
een mobiele installatie 
die tijdens zijn reizen door 
Leidsche Rijn verhalen zal 
verzamelen. We hopen dat 
deze verhalen binnenkort in 
een tentoonstelling getoond 
kunnen worden en dat het 
museum naar een definitieve 
vorm zal groeien.

Geschreven door Asia 
Komarova, namens The 
Outsiders en Casco Art 
Institute

Deze lijst is voor bedrijven (waaronder ook eenmanszaken en lokale initiatieven) die zich bezighouden met het produceren van 
voedsel en drinken in de omgeving van Leidsche Rijn. 

Nieuwbouwwijken zijn plekken 
zonder ziel, roept men vaak. 
Monotoon, inwisselbaar, net 
als de mensen die er wonen. 
Ik noem het liever een tabula 
rasa waar het leven nog niet 
overheen is gegaan.  Het is niet 
zo dat de mensen die er komen 
wonen, niet ergens anders 
vandaan komen met alle 
verhalen die ze daarvandaan 
meenemen. Bovendien: je 
had Lombok, Wittevrouwen 
en Lunetten, hetzelfde 
kunnen verwijten kort na hun 
oplevering. En is het eigenlijk 
wel zo dat nieuwbouwwijken 
geen ziel, hebben?

Eigenlijk is er geen 
nieuwbouwwijk waar nog 
nooit eerder mensen hebben 
gewoond. Dat gaat alleen 
voor de IJsselmeerpolders op. 
Voordat wij hier kwamen was 
dit domein van de koeien en 
hun boeren. Zij woonden hier 
voordat wij kwamen. En ja we 

hebben ze verdreven. Hun land 
is opgekocht, hun toekomst 
vernietigd. Ik heb weleens 
grappend gezegd. De enige 
zielen die hier rondwaren zijn 
die van overleden koeien.

De weilanden om de boerderijen 
heen, daar wonen wij nu op, 
maar de boerderijen zelf staan 
allemaal nog fier overeind. 
En die boerderijen hebben 
een transitie doorgemaakt, 
maar toch hebben ze in 
zekere zin hun oorspronkelijk 
functie behouden. Ze voeden 
ons. Met  cultuur (Vrijstaat), 
in de toekomst met lekker 
bier (Roodnoot), lekker eten 
(Balijepark, Dengh, de Hoge 
Weide, Brazzerie Abrona), religie 
(den Hoet) en ga zo maar door. 
De oude  boerderijen vervullen 
nog altijd een belangrijke 
functie in Leidsche Rijn. Ze 
verschaffen ons levensvreugde. 
Ze dragen bij aan mooie 
herinneringen. Zo zijn we zelf 

getrouwd in Brazziere Abrona. 
Daarmee helpen ze ons bij het 
(her)vinden van onze identiteit 
als bewoners van Leidsche Rijn 
en vormen ze een belangrijke 
schakel naar ons verleden, 
naar onze voorouders, naar iets 
wat wij óók in ons hebben. Ze 
herinneren ons aan wat we ook 
zijn.

Het is mooi om deze ‘vreugde’ 
te identificeren, te benoemen 
en te delen. Het is fijn als er 
dingen zijn waar we allemaal, 
als we erover nadenken, blij 
van worden. Ze dragen bij aan 
de ziel van Leidsche Rijn. Ze 
zijn ons verleden, ons heden en 
onze toekomst.
Het Traveling Farmmuseum kan 
daar een grote rol van betekenis 
in spelen.

Hartelijke groet Marieke 
Dubbelman

de boerderijen verschaffen 
ons levensvreugde

•	

•	

naam product levering contact social media en website

TerwijdeTrippel
Terror (Edwald)

bier op aanvraag via 
een formulier

via het formuleer online https://www.terwijdebier.cl
ub/product/terwijde-tripel

Pic nic with Asia (Asia) vegan and organic catering op aanvraag 0621800310 (Telefoon) http://picnicwithasia.blogspot.com
@picnicwithasia (Instagram)

Geertjes Hoeve
(Rick en Anne van Rijn)

boerderijwinkel
(familiebedrijf)

dagelijkse
boodschappen

Adres: Thematerweg 5, 3455 SM, Haarzuilens, 
Utrecht

030-677 5053 (Telefoon)
anne@geertjeshoeve.nl (E-mail)

https://geertjeshoeve.nl

Groen Hart Fruit
(Ariën en Annet Smoren-
burg)

fruit teller
(familiebedrijf)
kersen, appels, peren

zelf plukken Adres: Perenboomgaard, Mastwijkerdijk 21
3417 BP Montfoort
           Kersenboomgaard, Hekendorpsebuurt 
(tegenover 71/75), 3467 PB Hekendorp

06-50487694 (Telefoon)  
groenehartfruit@gmail.com (E-mail)

https://www.groenehartfruit-smoren-
burg.nl

Voedselbos Haarzuilens appel, peer, pruim, mispel en gele 
kornoelje hebben we ook veel 
minder bekende gewassen, zoals 
honingbes en kiwibes.

0633045377 (Telefoon - Maarten) 
0624841514 (Telefoon - Jan) 
jan@lekkerlandgoed.nl (E-mail)  

http://www.lekkerlandgoed.nl

de Brakkerij
(Wanting)

bier - brood - zoet -kimchi 
maaltijden << DE BRAKKERIJ
brouwt bier én verwerkt restpro-
ducten van het bier brouwen in 
bakproducten.

Op aanvraag via 
een formulier. 
over afhaalloket 
en bezorging.

info@brakkerij.nl (E-mail)
0611435526 (Telefoon) 
 

http://www.brakkerij.nl

@debrakkerij (Facebook)
@debrakkerij (Instagram)

mijn suiker tante taarten en gebak Adres: Vogelvlinderweg, 31 3544 NJ, Utrecht

06 54362631 (Telefoon)

@mijnsuikertante (Instagram)

KᗯEKEᑎ & KOKEᑎ & ᗪEᒪEᑎ

Je kunt ons ook vinden op ons 
Digitale Depot: https://tfmdepot.hotglue.me 
een etalage in het winkelcentrum van Terwijde, en 
Het Depot: Ella Fitzgeraldplein 4. 

* ᗯE ᑎOᗪIGEᑎ ᒍE ᑌIT Oᗰ ᗪE ᗰOᗷIEᒪE 
IᑎᔕTᗩᒪᒪᗩTIE ᐯᗩᑎ ᕼET ᗰᑌᔕEᑌᗰ TE EᖇᐯᗩᖇEᑎ 
ᗪOOᖇ ᑕOᑎTᗩᑕT ᗰET Oᑎᔕ Oᑭ TE ᑎEᗰEᑎ ᐯIᗩ 
ᗪIT E-ᗰᗩIᒪᗩᗪᖇEᔕ:

Wil je meer 
lezen of heb je 
een verhaal of 

vaardigheid die je 
zou willen delen? 
Dat kan op onze 
digitale depot.

We verzamelen 
van iedereen 
stemgeluiden 
over ‘vergeten 
vaardigheden’ in 

de buurt van 
Leidsche Rijn.

* Ons 
bezoek aan 

jou is gratis, 
in het museum 
hebben we 
een sectie 
geschiedenis, 
een kleine 
voedingswinkel 
en 

mogelijkheden 
om goederen uit 

te wisselen met de 
bezoekers zoals gist of 

plantjes. Wees bereid om 
iets te delen op de dag dat 

we komen.

We volgen de regels en adviezen van 
het RVIM. Er is desinfecterende spray, 

tissues en we houden 1,5 m afstand.

TᖴᗰᗪEᑭOT@GᗰᗩIᒪ.ᑕOᗰ
Het museum 
reist door de 
buurt. Het is 
ontworpen door 
Txell Blanco en gemaakt 
door Jesse van Boheemen.

Ondersteund door:

Wij zijn een groeiend aantal 
buren, kunstenaars en 
toekomstige stadsboeren 
in Leidsche Rijn met 
initiatieven van:

In samenwerking met:


