
Uitnodiging 
Inspiratie-bijeenkomsten 
over alternatieve 
bedrijfsvormen



Uitnodiging:
Boeren in de korte keten
Voor de landbouw zijn het turbulente tijden. Steeds meer boeren 
merken dat produceren voor de wereldmarkt niet de enige weg is. 
De marges voor de boer zijn klein en er zijn boeren die zoeken naar meer 
contact met de afnemer en meer invloed in de keten. Sommige boeren 
staan voor een kantelpunt: doorgaan of stoppen? En als ik door ga: hoe 
dan? Ga ik mijn bedrijf uitbreiden of richt ik me op een alternatieve 
markt?

Want turbulente tijden bieden ook kansen! Eén daarvan is de korte 
keten. Burgers, horeca en retail hebben weer steeds meer aandacht voor 
de manier waarop voedsel geproduceerd wordt. Ook zij ervaren de grote 
afstand tussen producent en consument, willen meer weten over de 
herkomst van het product en zoeken gericht naar authentieke, gezonde 
en lekkere producten uit de streek. 

Tijdens twee bijeenkomsten laten verschillende ondernemers zien hoe 
het anders kan. Ze delen hun verhaal over ondernemen in de korte 
keten: voor welke keuze stonden zij? Welke afwegingen hebben ze 
gemaakt? En hoe hebben zij hun bedrijf in deze veranderende wereld 
opnieuw vorm gegeven? Allerlei aspecten komen aan bod: relaties met 
leveranciers en afnemers, de wensen van de consument, wat betekent 
dat voor het product, en de verdere bedrijfsvoering. Hoe kwamen zij tot 
een onderscheidend en succesvol product? De boeren vertellen. En na 
afloop kunt u met hen in gesprek.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle boeren uit de gemeenten Ede, 
Barneveld, Wageningen, Rhenen, Veenendaal, Scherpenzeel, Renswoude 
en Nijkerk. Het maakt niet uit of u al actief bent in de korte keten. Of u 
nou wilt verkennen, de eerste stappen al hebt gezet en wilt horen hoe 
anderen het aanpakken of al járen actief bent en contact wilt leggen 
met andere ondernemers: u bent allen van harte welkom! 

In de regio bieden verschillende organisaties ondersteuning voor ondernemers 
die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. Vanuit het Manifest van Salentein 
werken vele partijen samen aan een sterke agriketen in de regio. Zo kunt u terecht 
bij Gebiedscoöperatie O-gen voor een bedrijfsscan of coaching. In najaar/winter van 
2018-2019 organiseren de gemeenten Ede en Barneveld samen met LTO Gelderse 
Vallei, Coöperatie Boerenhart en Wageningen UR een masterclass voor boeren die 
zich willen gaan richten op de korte keten. Bijgevoegd vindt u een overzicht van alle 
initiatieven. De contactpersonen van deze initiatieven zijn ook aanwezig tijdens de 
inspiratiebijeenkomsten.



 

Bijeenkomst 1: 
De eerste stap

Verschillende ondernemers vertellen over hun eerste stappen in de korte keten. 
Wat heeft hen ertoe gezet om de omslag te maken? Hoe en waar zijn zij begonnen? 
Wat kom je tegen als je je product lokaal wilt gaan afzetten? Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan het organiseren van de distributie of het contact met afnemers en klanten. 
En ga je die producten zelf verwerken of werk je samen met andere bedrijven? 

Met:
•	 Rowin	Batterink | biologische boerderij het Witte Water | groenten | varkens | 

zorgboerderij | Nijkerk 
•	 Ben	Minnen | vleeskalveren | boerderijautomaat voor aardappelen en eieren | 

vleesverkoop | Ede
•	 De	Lankerenhof | biologische pluimveehouderij | Bleieren | pasta | advocaat | 

soepkippen | hanenvlees | Voorthuizen | mede-initiatiefnemer van Coöperatie 
Boerenhart

•	 Jowis	Zolder | geitenhouderij | geitenmelk, - kaas en -ijs | streekproductenwinkel | 
vergader- en feestlocatie | Lunteren

•	 IJsboerderij	de	Steenoven | melkveehouderij | ijskarren | foodtrucks | levert aan 
horeca | 20 jaar ervaring in de korte keten | Hummelo

Datum: 
1 maart 2018, 20.00 uur – 22.00 uur. 
Inloop vanaf 19.30 uur.
Locatie: Jowis Zolder, Barneveldseweg 49a, 6741 LJ Lunteren



Bijeenkomst 2: 
Concepten bouwen in de 
waardeketen
Bij korte ketens blijkt onderscheidenheid en authenticiteit erg belangrijk. 
Ondernemers die bij alle stappen van hun bedrijfsvoering nadenken hoe zij dat 
willen vormgeven en zo hun eigen unieke product- of bedrijfsconcept creëren. 
Zij maken producten met een verhaal, die zeer in trek zijn bij consumenten. 
Tijdens deze bijeenkomst staan unieke concepten centraal waarmee ondernemers 
hun product op onderscheidende wijze vermarkten. Ook komen concepten in 
de samenwerking aan bod, bijvoorbeeld voor gezamenlijke vermarkting van 
producten. 

Wat is kern van deze concepten en waarom zijn ze succesvol bij consumenten? 
Hoe zijn deze concepten ontwikkeld tot wat ze nu zijn? En welke kansen zijn er als 
je nou wilt aansluiten bij bestaande samenwerkingsconcepten? 

Met:
•	 Gezondheidsei	| Jarrin Snetselaar | legkippen | eieren met optimale 

concentratie vitamines, mineralen en voedingstoffen | 
•	 ValleiVarken | Gerald Deetman | vleesvarkens | hoogwaardige kwaliteit 

| duurzame productie | lokale afzet | vierkantsverwaarding | intensieve 
samenwerking met supermarkt

•	 Natuurboeren | Jan Broenink | runderen | concept met 50 boeren | 
natuurinclusief ondernemen | ijs | kaas | samenwerking met retail en 
supermarkt 

Datum: 
28 maart 2018, 20.00 uur – 22.00 uur. 
Inloop vanaf 19.30 uur.
Locatie: Ecofields, Matendijk 1, 6733 JD, Wekerom

Aanmelden
Aanmelden voor één of beide bijeenkomsten kan via deze link: www.ede.nl/korteketen

Voor meer informatie kunt u terecht bij Celine Hoon van bureau Wing via 
celine.hoon@wing.nl of 0317 465430




