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Inhoudsopgave Boer Burger Dialogen 21/23 juni 2018

Sprekers Boer Burger Dialogen

– in chronologische volgorde van optreden.

Dag 1: Donderdag 21/06/18
Henk van Paassen (Ede), Robert Klaasen (DSB), Annelies van Voskuilen
Ede), Conny Taheij (communicatie PDD) Emir Quandus (bestuur PDD),
Jacqueline van Dongen (wethouder Zwijndrecht), Paul Boogaard
(wethouder Korendijk), Maarten Bouten (Rechtstreex ondernemer),
Henk Renting (Aeres/RVO), Victor Deconinck (Galerie Compagnie)
Hans Marijnisse (Trouw), Leon Meijer (wethouder Ede), Arie Verhorst
(LTO Zuid-Holland), Willem Lageweg (Transitiecoalitie Voedsel / oud
MVO dir)

Dag 2: Vrijdag 22/06/18
Mees en Ageeth Visser (boerderij Landzicht), prof dr ir Han Wiskerke
(Wur rurale sociologie), Anna Hilde de Vries (Greenpeace), Jan Huygen
(Eemlandhoeve/BB4F), Dalida Sayid (Het Eetschap), Jan Varekamp
(Proefschuur Voorne-Putten). Moderator Willem Lageweg

Dag 3: Zaterdag 23/06/18
Mees en Ageeth Visser (boerderij Landzicht),Hans Ligtenberg InHolland
Agri&Food Delft, Kees van Gaalen BD Kaasmakerij Noorderlicht,
Wietse Bakker CSA Landinzicht Hilversum, Rachelle Eerhart
Rechtstreex, Kees Anker nationaal coördinator POP & EIP Agricultural.
Moderator Victor Deconinck.
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Henk van Paassen
Henk over Henk. "Mijn naam is Henk van Paassen. Ik ben als boerenzoon opgegroeid op
een melkveehouderij nabij het dorp ’t Woudt, met slechts 35 inwoners het kleinste
dorpje van Zuid-Holland, gelegen in de gemeente Midden-Delfland (voorheen gemeente
Schipluiden).Sinds 2012 zet ik mij via mijn lidmaatschap van Eetbaar Ede en via de
organisatie van Food Floor ook in voor de versterking van de relatie stad-platteland. Dit
gebeurt niet alleen via streekproducten, streekwinkels en stadslandbouw, maar ook
versterking van de korte keten (zie ook Visie en het project Platteland in de Etalage”
Directeur-adviseur DORP en LAND advies; procesbegeleiding, functieverandering, relatie
stad-platteland. WO Opleiding Radboud University Nijmegen
BEROEPSHALVE: procesbegeleiding, gebiedsontwikkeling, functieverandering, bestaande
landgoederen, nieuwe landgoederen, dorps- en buurtschapsontwikkeling.
VRIJWILLIGERSWERK: stadslandbouw, streekwinkel, streekproducten, adviseur agrarische
natuurvereniging, stadsvogel adviseur, coördinatie vogelwerkgroepen, vogellezingen,
presentaties, werkbezoeken, excursies, broedvogel inventarisaties.

Robert Klaassen
Chairman of the Board at Drechtstadsboer Foundation / Stichting Drechtstadsboer
Steunpunt from 2014 onwards
Education: Fontys Hogeschool Tilburg Master Policy (unfinished) Lecoq Theatre School
Paris/ France. Dutch Linguistics Katholieke Leergangen KUB Tilburg. Track record in Arts
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& Culture. International Arts Exchange Programs, Multi-Stakeholder Cultural Events.

Jacqueline Van Dongen
Wethouder gemeente Zwijndrecht Groen, Natuur & Recreatie, Duurzaamheid & Milieu,
Dierenwelzijn. Portefeuille duurzaamheid & dienstverlening
Lid Drechtsteden Bestuur
Vooral bezig met:
- energietransitie
- goed werkgeverschap
Huidig:Bestuurslid bij Vereniging GDO(Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling)

Paul Boogaard
Wethouder en Locoburgemeester bij Gemeente Korendijk
“De Hoeksche Waard is iconisch wanneer het gaat om landbouw”
Paul Boogaard is wethouder en locoburgemeester bij de gemeente Korendijk op de
Hoeksche Waard. Hij zet zich o.a. in voor de realisatie van Foodlab een onderwijsen innovatiecentrum voor de grondgebonden landbouw. Tijdens de Handelsmissie
Hoeksche Waard 21/06, vertelt Paul Boogaard onder anderen over zijn recent
onderzoek naar de haalbaarheid van een agrofood centrum in de Hoeksche Waard.
#Interview AD Bas Boerma 23-03-18 "Project Foodlab komt in een stroomversnelling"
https://www.ad.nl/hoeksche-waard/project-foodlab-hoeksche-waard-br-komt-in-eenstroomvernelling~a9b0b513/ #Interview Nieuw Oogst
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/03/27/onderzoek-naar-foodlab-in-hoeksche-waard
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#Interview AD 05-07-2017 Bas Boerma "Foodlab moet aardappel aantrekkelijk maken"
https://www.ad.nl/rotterdam/foodlab-moet-aardappel-aantrekkelijk-maken~a297af95/
Websites https://sites.google.com/site/cdakorendijk/onze_mensen/paul-boogaard

Rachelle Eerhart
“Voor mij is het geweldig zo te bouwen aan een veerkachtiger voedselsysteem voor de
stad waar ik zelf inmiddels ook woon. Bouwen aan het mijne: zo noem ik dat"
Rachelle Eerhart is een persoonlijkheid die lokale en regionale bekendheid kreeg met de
Cultuurprijs Zuid Holland voor haar werk met GroenDichterbij. Zij werkt aan sociale en
duurzame transitie op de thema’s landbouw, voedsel en natuur. Ze is geïnspireerd door
termen als ‘veerkracht’, ‘subsidiariteit’ en het ‘sluiten van sociale en fysieke
kringlopen’ .
Rachelle is in 2008 als MA/BA politicoloog en Japanoloog afgestudeerd aan de
Universiteit van Leiden. Als projectleider voor Urgenda heeft Rachelle meegewerkt aan
de Klimaatmars. Sinds twee jaar is Rachelle coördinator bij Rechtstreex.
#potenindemoddertransitie @Rechtstreex 010
Rechtstreex
https://www.nederlandkantelt.nl/2018/04/rechtstreex-producten-op-maximaal-50-kilometer-van-destad/ https://www.facebook.com/RechtstreexDordrecht/

Rechtstreex werkt aan een kortere, transparantere en eerlijkere voedselketen. Ik word
vanaf half december in de Rotterdamse regio verantwoordelijk voor de samenwerking
met boeren en andere leveranciers wiens producten in het assortiment staan, voor de
logistiek en het bestel- en leverproces, voor de contacten met de wijkchefs waar
consumenten hun bestelde boodschappen afhalen en voor de groei van het aantal
wijkchefs en klanten. Een geweldige nieuwe uitdaging www.rechtstreex.nl/rotterdam
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Vanuit de overtuiging dat de weg naar een duurzame samenleving ligt in het versterken
van de connectie tussen mens en natuur, werk ik met veel intrinsieke motivatie aan mijn
projecten. Ik ben gefascineerd door de positieve ontwikkelingen in de samenleving
rondom stadslandbouw, groen in de wijk, sharing economy en leren van de natuur

Maarten Bouten

Partner at Rechtstreex

"Als je impact wil maken, moet je heel veel mensen aanspreken.”
Rechtstreex bestaat sinds 2013. Om de korte keten ook in de Drechtsteden op te schalen
zijn Drechtstadsboer en Rechtstreex een meerjarig partnerschap aangegaan medio 2017.
Iets later gingen drie afhaalpunten voor groente, fruit, zuivel, vlees enzo in Dordrecht
van start: Duurzaamheidscentrum Weizigt, Land van Valk en Krispijn. Motto: Voor
maandag 10 uur besteld, woensdag afgehaald of thuisgebracht. De duurzame
onderneming groeit gestaag. De omzetten stijgen geleidelijk.
Website https://www.rechtstreex.nl

Henk Renting Lecturer & Researcher Urban Food Systems / Programma CityDeal
"Succesvol voedselbestuur is sterk afhankelijk van gemeenten" & Steden zullen beleid
ontwikkelen dat leidt tot ‘systeeminnovatie in de voedselketen"
Henk Renting is opgeleid aan de Universiteit van Wageningen als landbouw socioloog en
werkte als senior programma adviseur voor RUAF (kenniscentrum duurzame
stadslandbouw en voedselsystemen wereldwijd) voordat hij dit jaar begon als Lecturer &
Researcher Urban Food Systems bij AERES HBO Almere. Daarbuiten is Henk Programma
Manager City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda.
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Henk zegt hierover: "In oktober 2015 presenteerde het Nederlandse kabinet een
nationale voedselagenda in de ‘Kamerbrief over de voedselagenda voor veilig,
gezond en duurzaam voedsel’. Stedelijke gemeenten kunnen hierbij een belangrijke
rol spelen omdat zij voor de nationale voedselagenda de vertaling kunnen maken
naar het lokale niveau en de uitvoering hiervan. Succesvol voedselbestuur is daarom
sterk afhankelijk van gemeenten"
Website
Citydeal Voedselagenda stad: Youtube https://youtu.be/pXlNNGaQ-eg
https://community-wealth.org/content/ruaf-foundation-resource-centres-urbanagriculture-and-food-security
http://www.goedemorgengroente.nl/groenten/nieuws/nieuwe-opleiding-urban-foodsystems-in-de-pijplijn/

Annette de Vlieger
Opleiding: Willem de Kooning Art Academy Rotterdam. Projectleider & administratief
medewerker Stichting Steunpunt Drechtstadsboer. Projectcoördinatie kunst, cultuur en
trainingen. Levensbegeleiding van jonge mensen. Ondernemers stadslandbouw.
Yogadocent.

Amelia Oei
Projectmanager at Rotterdam Foodcluster
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Quote: 'Rotterdam als levend voedsellandschap dat we kunnen aanbieden aan
toekomstige generaties'. Amelia Oei is sinds 2014projectmanager economie bij
Foodcluster Rotterdam. Op initiatief van de gemeente Rotterdam bundelt Foodcluster
krachten en creëert nieuw werk. www.rotterdamfoodcluster.com/
Projects:Agri Food start ups Agri Food waste
Amelia is afgestudeerd aan Inholland op Cultureel Maatschappelijk Werk en aan EUR op
Public Administration. Websites Youtube Masterclass Korte Keten
2016;https://www.facebook.com/100010678937975/videos/175024562863507/?q=Amelia
%20Oei https://www.linkedin.com/company/rotterdamfoodcluster/
Roadmap Next Economy
https://roadmapnexteconomy.com)https://www.rotterdamfoodcluster.com/2017/10/25/duizendenbezoekers-op-world-food-day-rdam/

Rotterdam Food Cluster wil de regionale foodsector een boost geven! Via de Roadmap
Next Economy (https://roadmapnexteconomy.com) bundelen we krachten en creëren we
nieuw werk. Rotterdam Food Cluster is een initiatief van de gemeente Rotterdam. Wij
stimuleren innovatie, samenwerking, investeringen en zorgen voor goede dienstverlening
om ondernemers te laten ondernemen. In het Rotterdam Food Cluster bouwen we aan
volop carrièremogelijkheden, gezonde inwoners, innovatiekracht en internationale
kansen. Dit doen we onder andere door het organiseren van projecten, events en
(pilot)onderzoeken. Wilt u als bedrijf een actieve rol vervullen in het foodcluster? We
staan open voor bedrijven en partners die - samen met ons én elkaar - onze regio weten
op te schalen tot de meest innovatieve en duurzame foodregio ter wereld.

Rob van Katwijk Initiatiefnemer en rondleider bij het Rotterdams Milieucentrum
“We hebben veel geleerd met vallen en opstaan”, vertelt Rob van Katwijk rondleider.
DakAkker op het dak van het Schieblock is het grootste stadslandbouwdak in Europa. Kijk
op www.dakakker.nl voor meer informatie. De Luchtsingel verbindt Rotterdam Noord
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met Rotterdam Centrum en brengt nieuw leven in een vergeten gebied. Kijk op
http://www.luchtsingel.org/over-de-luchtsingel/ Zie voor meer informatie. Het Kan
Wel over Dakakker: "Dakakker is de grootste Dakboerderij van Europa"
https://www.hetkanwel.net/2016/08/20/de-dakakker/

Emile van Rinsum
Directeur Rotterdams Milieucentrum | initiatiefnemer DakAkker rooftopfarm, bestuurder

English language
Director of the Rotterdam environment centre (RMC). The RMC supports more than 70
local community organizations and is initiating en organizing sustainability projects on
energy, urbanagriculture and nature, climatechange and climate-adaptian, cleanair,
mobility and citymaking. The RMC is giving advice to the Rotterdam citycouncil
concerning enviromental and green policy-issues. Vice chairman of the advisory
committee of animal welfare, urban wildlife and nature - and environmental education
commissioned by the Mayor and Aldermen of the city of Rotterdam (unsalaried). Member
of the board of the Recycling Network Benelux foundation (unsalaried). Member of the
board of the Dakpark foundation Rotterdam (unsalaried).

Before Emile worked as community worker, youth worker, theaterdirector,
eventproducer, journalist. municipal councilor. He is the founder of opzoomeren
(upsummering) and co-founders of the regional radio and TV station in the Rotterdam
region: "RTV Rijnmond" and rooftopfarm the "DakAkker". He is also the coördinator of
the international rooftopfarm network CoBRoH (with farms in Copenhagen, Brussel,
Rotterdam en Hong Kong)
9
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Willem Lageweg
Director, changemaker and connector

“Supermarkten verschuilen zich achter het argument dat de klant niet vraagt om
een eerlijke beloning. Dat kan niet meer. Zij moeten hun verantwoordelijkheid
nemen.” “Niet de markt, maar een nationale voedselcoalitie moet Nederland aan een
betere voedselketen helpen“
Intro
Willem Lageweg is kwartiermaker bij de Transitie Coalitie Voedsel. Een breed gedragen
netwerk van invloedrijke vernieuwers van ons voedselsysteem.Wat zegt Willem erover:
"De Transitiecoalitie Voedsel wil een gezond leven op een gezonde planeet. Voor
iedereen. Met Nederland als voortrekker van de hiervoor benodigde transitie. Daarom
werkt de coalitie gezamenlijk met vele vernieuwers naar een voedselsysteem dat
duurzaam en gezond is en bijdraagt aan een perspectief voor de boer, billijke inkomens
in de keten, een veerkrachtige aarde en gezonde mensen en dieren. Hier en elders in de
wereld."
Willem Lageweg is 21/06 spreker en dinergast bij de Boer Burger Dialogen tijdens het
Diner in Galerie de Compagnie Dordrecht. Vrijdag 22/06 is Willem moderator van het
seminar "Eten waar jij blij van wordt" met bijdragen van o.a. dr. ir. Han Wiskerke WUR,
Jan Varekamp, ondernemer Proefschuur , Jan Huijgen Boer Burger 4 Food en Dalila Sayd
Eetschap.

Ik ben een allround expert op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam
ondernemen.
Door mijn directiefuncties bij MVO Nederland en de Rabobank beschik ik over een
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uitstekend netwerk in bedrijfsleven en publieke sector. Ook internationaal ken ik het
MVO landschap goed. In Kenia heb ik een met MVO Nederland vergelijkbare MVO
organisatie opgezet.
Bij mijn vertrek als directeur-bestuurder van MVO Nederland in 2016 ben ik koninklijk
onderscheiden en benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Ook heb ik dat
jaar de Wubbo Ockels Brandaris prijs ontvangen.
Met mijn ruime ervaring zet ik mij nu als bestuurder, gangmaker en verbinder in voor de
transitie naar een betere wereld. Ik weet hoe je coalities bouwt. Ik ondersteun de
voorhoede van de duurzaamheidsbeweging en breng overheden, bedrijven en NGO's
samen om duurzame impact te realiseren.
In de komende periode ligt mijn focus op de transitie in de wereld van voedsel,
landbouw en gezondheid, op het activeren van MVO in Kenia, op positieve gezondheid en
op het revitaliseren van de bedrijfsethiek in ons land. Ook ben ik actief betrokken bij
het begeleiden van de Maasai in Kenia bij het ontwikkelen van nieuwe perspectieven en
in hun strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast vervul ik een aantal
bestuurlijke rollen en neem ik af en toe een adviesopdracht aan.
Achtergrond
Ik kom uit een familie waar eigen verantwoordelijkheid en samenwerken
vanzelfsprekend zijn. Mijn vader en grootvader waren beiden actief in agrarische
coöperaties.Het rapport van de Club van Rome heeft mij al in de jaren 70 aan het
denken gezet over de toekomst van onze planeet en van de mensheid.
Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven een doorslaggevende rol kunnen spelen bij het
bevorderen van een duurzame aarde en tegelijkertijd van een eerlijke en weerbare
economie.
Specialties: sustainability; strategy; communication; marketing; corporate social
responsibility; corporate governance; cooperatives; diversity

11

CV's Sprekerskaarten – Boer Burger Dialogen 21/23 juni 2018 – CV's Medewerkerskaarten

Annelies van Voskuilen
Clustercoördinator Economie - Programma Food a.i. bij Gemeente Ede

"Iedereen verdient een gelijke kans"
Annelies van Voskuilen is clustercoördinator economie - programma food voor de
gemeente Ede. Voor de gemeenteraad verkiezingen was Annelies actief voor Pro 98, de
lokale lijstverbinding van PvdA en D66. Tijdens de Handelsmissie Hoeksche Waard neemt
Annelies de rol op zich van gastvrouw, gespreksleider, woordvoerder.
Websites
http://www.edefoodstad.nl/nl_NL/overview.html
http://ondernemenin.ede.nl/editie-mei-2018/welkom
Mijn kwaliteiten en passie liggen op het gebied van projecten, bouwen en ontwikkelen,
organiseren, verbinden, coachen, adviseren, coördineren, beleid ontwikkelen en
vertalen naar de uitvoering. Ik zoek en vind kansen, mogelijkheden en nieuwe
invalshoeken

Emir Quandus, Penningmeester Platform Duurzaamheid Dordrecht
politicoloog en oud bestuurder Avans Breda
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Jacqueline van den Bergh, Oud raadslid PvdA Dordrecht, secretaris Drechtstadsboer

FENIX FOOD FACTORY
Vanuit een liefde voor eten en ambacht vonden onze ondernemers elkaar in 2014 in de
straten van Rotterdam. Een passie werd gedeeld, een plan werd gemaakt en een
droom werd gerealiseerd in een oude havenloods op Katendrecht. Onder de naam
Fenix Food Factory bieden deze ondernemers Rotterdam een culinaire broeiplaats;
een plek om boodschappen te doen, te leren hoe de producten gemaakt worden en om
ambachtelijke smaken te ervaren. Maar hoe lang nog?
Zaak.Acht is de evenementenorganisatie van de Fenix Food Factory te Rotterdam.
Als partymanagers van zaak.acht zetten we het organiseren van evenementen neer als
een ambacht, geheel in lijn met de overige aanwezige ambachten in de loods. We zijn
vernieuwend in de evenementensector en door middel van een persoonlijke benadering
zorgen we voor een natuurlijke cohesie tussen producten uit de Fenix Food Factory &
onze gasten. www.blijebietjes.nl

Berber Roodenburg Eventmanager. Blije Bietjes is dé plek voor iedereen die van lekker
eten en koken houdt. De evenementen binnen de Fenix Food Factory worden verzorgd
door zaak acht.
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www.fenixfoodfactory.nl/nl/ondernemers/
www.zaakachtrotterdam.nl & www.fenixfoodfactory.nl

Actualiteit https://www.ad.nl/rotterdam/fenixloods-ii-wordtlandverhuizersmuseum~ae981f58/ Website

Han Weber
Gedeputeerde voor Energie, Natuur&Recreatie, Landbouw Provincie Zuid-Holland
"Voor een vitaal platteland" Han Weber is gedeputeerde Zuid-Holland voor landbouw,
natuur, recreatie energie. Onder zijn bewind is de provincie gestart met een ambitieuze
plannen om landbouw duurzamer te maken. Proeftuinen zijn het instrument.
Voedselfamilies zijn de portal. Een open innovatie netwerk van vooruitstrevende
producenten. Han Weber is genodigd bij het Boer Burger Diner in Galerie de Compagnie
te Dordrecht Websites
https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/gedeputeerde-staten/han-weber/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/agrarisch-landschap/proeftuinenduurzame/ https://www.voedselfamilies.nl/
In deze voorgaande periode is het nieuwe energiebeleid van Zuid-Holland op
netwerkende wijze tot stand gekomen. Zwaartepunt deze periode ligt bij het stimuleren
van innovatieve technieken tbv de energietransitie maar ook tbv het versterken van de
Zuidhollandse economie. Hiertoe is een energie-innovatiefonds ter grootte van 35 mln
ENERGIIQ in het leven geroepen. Hiervoor investeert de provincie 90 mln. De innovatie
van de land- en tuinbouw heeft deze periode bijzondere aandacht binnen de
groenportefeuille. Ik zit in de coalitie HOT, een samenwerking van overheden,
ondernemers en de Rabobank. De coalitie HOT olv Cees Veerman zet zich in voor
modernisering en verduurzaming van de Greenports in Nederland.
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Leon Meijer, wethouder voedsel gemeente Ede
http://reneverhulst.ede.nl/wethoudersvanede/leon-meijer
De wethouder uit Ede is gast bij de Handelsmissie Hoeksche Waard. "Als gemeente heb
je te maken met heel veel onderwerpen die allemaal met voedsel te maken hebben"
Gemeente Ede wethouder Leon Meijer is de eerste wethouder voedsel in Nederland die
voor de 2e termijn gaat.
"Wat food voor Ede doet"
Leon Meijer spreekt in de Drechtsteden regio voor de derde maal op rij over zijn
portefeuille 'gezond voedsel, werk, economie, welzijn en duurzame voeding'.
Leon Meijer gaat reflecteren op de resultaten van zijn eerste termijn als
voedselwethouder en vooruitblikken naar zijn komende termijn in de gemeente Ede.

Han Wiskerke Professor of Rural Sociology at Wageningen University
Han Wiskerke gaat voor Drechtstadsboer nader in op zijn rol als onderzoeker voor De
Staat van de Boer van Dagblad Trouw en als wetenschapper bij de Wur.
Research in the fields of agricultural and rural development dynamics, food provisioning
and sustainable food planning:- Current international research project: ROBUST
(www.rural-urban.eu Recently completed international research projects: FOODLINKS
(www.foodlinkscommunity.net), SUPURBFOOD (www.supurbfood.eu). Supervisor of
approximately 50 PhD projects (25 completed, 22 in progress
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Lecturer of BSc and MSc courses about sociology of food and rural sociology in BSc/MSc
programme International Development Studies, MSc programme Health & Society, and
MSc programme Food Technology (specialisation Gastronomy)
Head of the Rural Sociology Group / Chair of the Management Board of the subdepartment Sociology & Anthropology of Development

Jan Huijgen CEO at Eemlandhoeve Rural entrepreneurship Rural innovation New rural
paradigms versatile countryside Goal: organising Global Eemland Conference 2013 for
regional and rural innovation. Specialties: Combining domains of rural policy, rural
entrepreneurship and knowledge systems. Implementing strategies for food, education,
leisure, care, information, landscape. City countryside relationships. Integrating local,
regional, national ,European and Global rural development processes
Development of Social Foodsystem Citizen/Farmer with social parties, agriculture
organisations and Government on national/international level - Communities2 Feed the
World
Eemlandhoeve Centre for Rural Innovation with a range of multifunctional facilities for
working/meetings, experiencing, learning and coming in balance (care/retraite).
Combining farming/ philosophy is surprising in the topics of renewing agri-culture, citycountryside relationships, food and health. As a demonstration farm for new agriculture
we combine entrepreneurial, knowledge, governamental and societal dynamics. Come
and experience a transforming vision in practice.
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Hilde Anna de Vries, Campaigner Biodiversity bij Greenpeace. Activist (and artist) at heart
with experience in non profit management, campaigning, research, media, fundraising,
financial reporting, public speaking and HR.

Jan Varekamp, mede-eigenaar Prinsenstee en mede-initiatiefnemer Proefschuur Voorne-Putten
Vandaag interview gehad met @nieuweoogstnu over. De Proefschuur, Voorne-Putten. Jan
Varekamp op de site: "Graag stellen wij ons aan u voor. Boeren en tuinders die ons
agrarisch bedrijf op het eiland Voorne-Putten hebben. Trots zijn we op onze met zorg
geteelde producten. Lekker vers en van dichtbij. Local for local, dus Voorne-Putten op
je bord. Wie wij zijn, wat we telen en wat we nog meer willen vertellen kan je hier
lezen." http://www.deproefschuur.com/nl/onze-telers#
Als zelfstandige altijd opzoek naar kansen en mogelijkheden om beet te pakken.
Kernwoorden die mij intrigeren zijn: Tuinbouw, gezonde voeding, Groenten en Fruit,
duurzaamheid, energie, markt (marketing), (keten)samenwerking, eerlijk verhaal,
consument, rendement, delen en vermenigvuldigen.
Zo ben ik actief betrokken bij het realiseren van een 2 MW zonnepanelen project, het
realiseren van een geothermie project voor de energie voorziening van de Tuinbouw op
Voorne en het gezamenlijk aanbieden van lokale producten op Voorne-Putten e.o.
Naast deze activiteiten heb ik een glastuinbouwbedrijf in de verhuur en ben ik
betrokken bij Tuinderij Vers B.V. als mede-eigenaar. Tuinderij Vers is specialist in
gesneden gemak (groenten, rauwkost en salades). www.voorne-putten.ltonoord.nl/
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Victor Deconinck
Directeur Victor Producties B.V.
Victor Deconinck was destijds de jongste directeur op een opleiding voor
onderwijsgevenden. Hij stapte over naar de media na het presenteren van een aantal
Teleac Cursussen over Opvoeding en Onderwijs. Hij was zowel actief in de schrijvende
journalistiek (Volkskrant/AD), als presentator van radioprogranmma's (RTV Rijnmond,
RTV West, TROS Nieuwsshow) en als presentator van een groot aantal Televisie
programma's voor NOS en TROS (NOVA, Studio Sport, Goede Zaken, Allemaal Familie,
Twee Vandaag).Tegenwoordig geeft hij mediatrainingen, waarbij hij zijn ervaring als
mediaman combineert met zijn agogische opleiding. Daarnaast produceert en
presenteert hij mediaproducties voor een groot aantal opdrachtgevers.

Hans Ligtenberg, HBO-docent-expert groene bedrijfskunde, China Horticulture,PUM
'Voor kinderen, familie en collega’s zijn andere zaken dan profijt belangrijker.
Erkenning. Wat je doet, gaat ergens over. Delen van kennis en ervaring. Niet de 'heb "
http://www.goedemorgengroente.nl/groenten/nieuws/blog-e-commerce-als-domverdienmodel/
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Kees Anker, Nationaal Coördinator EIP-Agri bij Regiebureau POP
• Stimuleren innovatie in de landbouw
• National Support Unit van het Netwerk Platteland
• Uitvoeren van het derde Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP3)

Dalila Sayd, Transitiedoener @HetEETschap, een sociaal voedsellandschap / DJ100

Ik heb een grote passie voor eten (in de breedste zin van het woord). Daar heb ik ooit
mijn beroep van gemaakt, namelijk als kok in de keukens van Michelinrestaurants.
Tegenwoordig houd ik me op een andere manier met eten bezig. Namelijk als zelfstandig
projectleider en conceptontwikkelaar. Dit doe ik onder de naam ‘Het EETschap’. Met
mijn projecten streef ik niet alleen een duurzamer voedselsysteem na, maar werk ik ook
aan het realiseren van een sociaal voedsellandschap, waarin met iedereen rekening
gehouden wordt. Want om de transitie naar een duurzaam voedselsysteem voort te
zetten hebben we immers iedereen uit alle lagen van de samenleving nodig.
Uit ervaring weet ik dat een goede gezondheid essentieel is om aan te kunnen sluiten bij
de samenleving. Ik maak me sterk voor een samenleving waar iedereen mee kan doen,
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we diversiteit benutten en op een fijne manier samen leven. Van nature ben ik een
bruggenbouwer, die makkelijk schakelt tussen verschillende (bevolkings)groepen en
werelden weet te verbinden. Voedsel/eten is hierin voor mij de ideale verbinder,
iedereen heeft ermee te maken.
Om een goede gezondheid te bereiken heb je goed voedsel/eten nodig. Daarom wil ik
iedereen de beste kansen geven om op te groeien/leven in goede gezondheid en goed en
gezond eten voor iedereen toegankelijk maken. Ook voor mensen met een kleine
portemonnee, etnische minderheden en mensen met een gebrek aan kennis over
duurzaam en gezond eten. Dit bereik ik door binnen de diverse projecten waar ik aan
werk ontmoetingen te realiseren tussen unusual suspects en we tijdens die
ontmoetingen elkaars verhalen horen en delen en zo perspectief te zien. Want daar ligt
de sleutel tot verandering en kom je gezamenlijk tot goede oplossingen waar iedereen
zich in kan vinden.
Wil je meer weten over mij en mijn werkzaamheden? dalila@heteetschap.nl

Mees en Ageeth Visser
"Zorg voor de blijvende vruchtbaarheid van de aarde staat bij het telen voorop"
"Dankzij de verbinding met en steun van onze abonnees kunnen we telen te midden van
biodiversiteit, met aandacht voor het geheel"
Wij zijn Mees en Ageeth Visser van Boerderij Landzicht, een 100% biologisch
landbouwbedrijf in Strijen, in het Nationaal Landschap de Hoeksche Waard, dat al
generaties lang in de familie is. Onze middelste zoon Floor werkt mee op de boerderij
om mogelijk in de toekomst het boerenbedrijf te kunnen voortzetten. Op onze boerderij
telen we sinds 1988 biologisch: meer dan 30 verschillende soorten groenten en zijn
20

CV's Sprekerskaarten – Boer Burger Dialogen 21/23 juni 2018 – CV's Medewerkerskaarten

gecertificeerd. In 1994 zijn we gestart met het telen van biologische groenten speciaal
voor abonnees. Mees maakt sinds vier jaar biologische pasta van eigen teelt.

Kees van Gaalen
Wat draagt Kees van Galen uit ? "Biologisch-dynamisch wil zeggen dat er geen
kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Maar ook wordt er extra
zorg besteed aan de koeien en worden ze zo veel mogelijk in hun waarde gelaten,
bijvoorbeeld door ze niet te onthoornen. Uiteraard gebruiken wij geen kunstmatige
toevoegingen bij de kaasbereiding."

Wietse Bakker, ondernemer CSA Landinzicht Hilversum.
"CSA betekent Community Supported Agriculture, door een gemeenschap gedragen
landbouw.Vertrouwen in elkaar en zorg voor mens en milieu vormen de basis van het
project” Je koopt een oogstaandeel voor bijvoorbeeld €300,-. Hiermee mag je als
deelnemer het hele oogstseizoen, bijvoorbeeld 30 weken per jaar, 1 x per week je eigen
21

CV's Sprekerskaarten – Boer Burger Dialogen 21/23 juni 2018 – CV's Medewerkerskaarten

groenten komen oogsten. Het is ook mogelijk samen met anderen één oogstaandeel te
nemen. De tuinder geeft wekelijks aan wat er die week kan worden geoogst. Je mag
meedenken met de tuinder over welke groenten er worden geteeld. Deelnemers
wisselen recepten uit en gedurende seizoen proberen we naast het oogsten enkele
groepsactiviteiten te organiseren”.

Deze rapportage is mede mogelijk door een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland.
Auteur Els Hauser, Dordrecht 180623
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