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Boerderij Achtervennen te Ilpendam  
 

Een aangename zomeravond bracht pakweg twintig belangstellenden naar Boerderij Achtervennen in 
Ilpendam voor een Bio-caféavond met als thema “koop bio lokaal”. Op het programma stond de 
organisatie van de gewonnen challenge van “Voedsel Verbindt”. Met uitzicht op de Varkenslandpolder 
werden voorstellen besproken over hoe de regionale consument dichterbij de provinciale en biologische 
boerensector te brengen is. De aanwezige leden waren welwillend, maar kritisch. En toch leverden de 
verschillende voordrachten en de inbreng van de aanwezigen nieuwe bouwstenen op voor de uitwerking 
van het Voedsel Verbindt-project. Een bio-verslag.  

Voorzitter Jan Knook begon met een korte schets van het verloop van de gewonnen challenge 
en introduceerde de ideeën van het bestuur voor het “Voedsel Verbindt-project”. Het is kortweg de 
bedoeling om het prijzengeld in te zetten voor drie dingen. Allereerst voor de Voedsel Verbindt-app, 
als verbindingsmarktplaats tussen de regionale producent en consument. Ten tweede voor de organisatie 
van een publiciteitsevenement om aandacht te genereren. En als laatste, maar zeker niet minst 
belangrijke punt, voor verdere professionalisering van de vereniging zelf.  

Programmamanager van Voedsel Verbindt, Carlo Verhart, vervolgde met een uitgebreide 
voordracht over het hoe, wat en waarom van dit initiatief. Met in het achterhoofd de visie van oud-
burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, over voedselzekerheid van de hoofdstedelijke 
metropoolregio, besprak hij de verschillende noodzaken en kansen voor veranderingen in de lokale 
voedselproductie en -consumptie. Daarbij speelt het verkorten van de keten tussen producent en 
consument een belangrijke rol. De Stichting Voedsel Verbindt wordt ondersteund door een groot aantal 
partijen, waaronder provincies, gemeenten, universiteiten en private organisaties. Het overkoepelende 
doel is om de huidige lokale consumptie in de metropoolregio van 7% naar 25% in 2030 op te krikken. 
Vanuit het publiek kwamen voornamelijk vragen over de definities en meetinstrumenten. Hoe wordt de 
korte keten gedefinieerd? Wat zegt het percentage van de lokale voedselconsumptie precies? Hoe wordt 
de afstand van een gemiddelde maaltijd precies berekend? Waarom de Voedsel Verbindt app? 
 

In het beantwoorden van alle tussendoor gestelde vragen, verduidelijkte Carlo met name de 
praktische zaken rondom Voedsel Verbindt. Op basis van de openbare gegevens van de Kamer van 
Koophandel is er een app gemaakt die al voor iedereen te downloaden is. De app omslaat vrijwel alle 
boerenbedrijven van de provincie Noord-Holland en Flevoland en telt op dit moment ongeveer 2500 
downloads. Alle agrarische ondernemingen kunnen hierin nu al hun gegevens aanpassen. Het voordeel 
van deze app en de grote, aaneengesloten partijen moet er op langere termijn voor zorgen dat de 
vindbaarheid en actualiteit het best gewaarborgd is. De uitdaging is om zoveel mogelijk van de ruim 
3,3 miljoen inwoners uit beide provincies aan dit platform te verbinden. In de app is een functie 
opgenomen die filtert op alle biologische bedrijven in de regio. Hier blijkt echter nog ruimte voor 
verbetering. Niet iedereen lijkt vindbaar te zijn en er wordt door Voedsel Verbindt (nog) niet 



gecontroleerd op biologische status, SKAL-nummer of anderszins. Hierin ligt ook een 
verantwoordelijkheid bij de agrarische ondernemer zelf, om dit bijvoorbeeld in het eigen profiel en 
verhaal op te nemen. Om succes te verzekeren in deze marktplaatsmix van biologische en gangbare 
ondernemers, is het – vanuit de aanwezige leden gezien – cruciaal om in de app in ieder geval duidelijk 
en onderscheidend zichtbaar te verschijnen. Daar komen allerlei andere zaken bij kijken: een 
achtergrondverhaal en de locatie van de ondernemer, informatie over waar zijn of haar producten te 
verkrijgen zijn en eventuele doorverwijzingen naar persoonlijke websites.  

 
Met name op de langere termijn zijn er nog wel wat bedenkingen. Hoe wordt alle informatie – 

ook na volgend jaar – up to date gehouden? Hoe zorgen we dat de consument blijvend betrokken blijft 
bij de regionale ondernemers? Hoe kunnen we er voor zorgen dat dit een aantrekkelijk en langdurig 
platform is voor de bio-boer? Het duurzaam onderhouden van de informatie, van het platform en van 
de publiciteit vergt hoe dan ook aandacht en brengt kosten met zich mee. Met deze vragen in het 
achterhoofd was het tijd om het spraakwater te verversen en een korte pauze in te lassen. Onder de 
schilderijen met kleurrijk gevlekte koeien stonden naast de koffie- en theekannen evenzo kleurrijke 
waterkaraffen met kruiden en bloemen uit de achtertuin. Een uitstekend voorbeeld van ketenverkorting.   

Waar projectcoördinator Rosemarie Slobbe door privéomstandigheden helaas afwezig was, 
vervolgde Jan met het coördineren van de verdere discussie. Daarbij kwam nadrukkelijk de vraag op 
tafel wie er zou willen aansluiten bij een van de werkgroepen die uitvoering moeten geven aan het 
project. Er wordt onder andere toegewerkt naar een publicitair evenement, dat naar verwachting in het 
voorjaar van 2023 zal plaatsvinden. Na een korte stilte gaven Ted en Vincent te kennen mee te willen 
denken en helpen in de werkgroepen. 

Naast de organisatie van het Voedsel Verbindt-project, wordt er ook geld vrijgehouden voor 
het onderhoud aan de eigen website en onderlinge communicatie. Zo was er duidelijk de roep of er een 
whatsappgroep of contactlijst kon worden opgemaakt, zodat de leden elkaar onderling makkelijk 
kunnen bereiken voor vragen en samenwerking. Verder werd opgeworpen om aan het Facebookaccount 
ook een Instagramaccount te koppelen en ook dat actiever te gaan beheren om blijvend zichtbaarheid 
te genereren. Arie van den Berg gaf, vanuit zijn functie als bestuurslid van overkoepelende 
landbouworganisatie Bio-Huis, de tip om ook te kijken naar hoe andere provincies en instellingen zich 
organiseren. In het zuiden van het land heeft BioLogisch Limburg – de evenknie van Bio-NH – 
bijvoorbeeld een vriendennetwerk opgesteld met andere (niet-agrarische) ondernemers voor een 
duurzame en zakelijke samenwerking. 

 
Raymond Zijp sloot af met een analyse in vogelvlucht van de huidige stikstofproblematiek en 

de gevolgen voor de bio-sector. De voorgestelde maatregelen beperken zich hier niet alleen tot de 
veehouderij, maar gelden ook voor andere sectoren, zoals de akkerbouw en tuinbouw. Namens het 
bestuur van Bio-NH zit Raymond aan tafel bij de Kerngroep Stikstof van de provincie Noord-Holland, 
bestaande uit totaal vijf leden met onder andere afgevaardigden van LTO en Agractie. Het 
kernstandpunt van Bio-NH in die setting is dat het stikstofprobleem niet wordt ontkend. “Samenwerken 
en niet polariseren” is het strategisch devies. Verder profileert Bio-NH zich voorlopig nog niet al te 
sterk of in elk geval voorzichtig.  

Het was al snel duidelijk dat de resterende tien minuten te kort waren om dit onderwerp goed 
te doorgronden en te bespreken. Daarom staat een volgende Bio-caféavond naar alle waarschijnlijkheid 
in het teken van stikstofpolitiek. Iedereen is daarvoor nu al van harte uitgenodigd! 
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