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DE ‘VOEDSELZOEKTOCHT’ VAN CHANTAL ENGELEN 

‘Laat Marit gerust een week met 
mij in mijn camper meereizen’
Met haar sociale onderneming Kromkommer zette ze tien jaar geleden als een van de 
eersten voedselverspilling op de kaart. Nu trekt ze met haar camper langs 
‘voedselveranderaars’: boeren en bedrijven die de voedselketen écht willen veranderen, 
op allerlei manieren. Door hun verhalen door te vertellen wil ze ook supermarkten aan het 
denken zetten. “Durf als Albert Heijn of Jumbo nu eens ergens voor te gaan staan.”

Door: Marieke Venbrux   Foto’s: Gijs Kroes

Als we Chantal Engelen (39) spreken, heeft ze 
haar camper zojuist geparkeerd bij een duurzame 
woongroep in de buurt van Nijmegen. Ze heeft 
even een korte adempauze, nadat ze een week 
lang heeft meegeboerd bij boer Henk, die in de 
Brabantse Peel een groentetuin (‘Bijzonder Bra-
bants’) van 1,5 hectare runt. Hij teelt er incabes-
sen, cantaloupemeloenen en tomaten, maar ook 
vergeten groenten als blauwe koolrabi, kastanje-
wortels, pronkbonen en zwarte rammenas. Hij 
verkoopt deze rechtstreeks aan de consument 
en aan de lokale horeca, voor een ‘eerlijke prijs’. 
Onbewerkt en bewerkt, want hij weckt zelf ook; 
zo blijven zijn groenten langer goed. 
Boer Henk gaat overal in zijn blauwe overall en 
op houten klompen naartoe. Om zijn groenten te 
bezorgen, en om zijn verhaal te vertellen. En dat 
is best een bijzonder verhaal. Want boer Henk 
werkte vroeger bij de Rabobank en Interpolis; 
ook was hij tien jaar lang wethouder in zijn 
woonplaats Deurne. In 2014 gooide hij met zijn 
vrouw het roer radicaal om, kocht een stuk grond 
en sindsdien is hij boer en teelt hij groenten waar 
‘niet mee gerommeld is’. Omdat hij het leuk vindt. 
En omdat hij aan iedereen wil laten zien dat je 
waar ook ter wereld lekker en gezond van dichtbij 
kunt eten.
 
Naar dit soort verhalen is Chantal Engelen op 
zoek; verhalen van wat ze zelf noemt ‘voedselver-
anderaars’. Voor wie Engelen niet kent: ze groeide 
op in Brabant, waar haar ouders een restaurant 
hadden. Ze studeerde voeding en diëtetiek aan 
de Hogeschool van Amsterdam en deed een 
master Consumentengedrag aan de Wageningen 
Universiteit. Ze werkte vervolgens in verschil-
lende functies bij onder andere Yakult, Unilever, 
Dr. Oetker en La Place. 
In 2012 startte ze met twee partners Too Good 
To Waste, dat voedselverspilling te lijf wilde 
gaan. Met Plus-ondernemer Bart Groesz van Plus 

Klaassen in Rozenburg en Greenco/Tommies lan-
ceerden ze een gazpacho, gemaakt van Tommies-
tomaatjes die ‘over waren’, ofwel: niet voldeden 
aan de kwaliteitseisen om als losse tomaatjes in 
supermarkten te worden verkocht. Een product 
van ‘afgekeurde’ groenten, dat was destijds nog 
een unicum.
Vanuit Too Good To Waste startte ze in 2013 
Kromkommer, dat de meesten bekender in de 
oren zal klinken. Want Kromkommer ontwik-
kelde jarenlang campagnes om voedselverspilling 
onder de aandacht te brengen, maar het bracht 
ook jarenlang soep van ‘kromme’ groenten op de 
markt. Niet alleen van tomaten en komkommers, 
ook van pompoenen, wortels, bieten etc. Die soe-
pen lagen onder andere in het schap bij Marqt. 
In 2020 is Kromkommer met het maken van soep 
gestopt; het wil echter nog steeds laten zien dat 
‘alle groenten’ een plek verdienen in het schap en 
ontwikkelt onder andere lesmaterialen voor scho-
len rondom dit thema. Chantal Engelen is ook 
nog steeds bij Kromkommer betrokken, maar het 
is niet meer datgene waarmee ze haar dagen vult.

Want sinds afgelopen september trekt ze rond 
met haar camper. Die stalt ze op het erf bij ‘bij-
zondere boeren’ of andere ‘bijzondere bedrijven’, 
waar ze dan een aantal dagen meewerkt. De huur 
van haar woning in Utrecht heeft ze deze zomer 

opgezegd – dit is nu haar leven, in die camper.

Wat was het moment dat je dacht: ik laat alles 

achter me en ga met een camper ‘voedselveran-

deraars’ bezoeken?

“Twee jaar geleden stopten we bij Kromkommer 
met het maken van soepen. Om het spel in de 
markt succesvol mee te kunnen blijven spelen, 
moesten we een echt soepbedrijf worden. Maar 
soep maken was voor ons een middel, nooit een 
doel op zich. 
Doordat we stopten met de soepen, kreeg ik 
ruimte om na te denken: wat wil ik zelf nog, 
waarom doe ik wat ik doe? Ik wilde gaan reizen, 
daar had ik nu de tijd voor. Maar toen kwam 
corona. Toen ben ik een tijd zoekende geweest. 
Ik kon mijn draai niet vinden, zat niet lekker in 
mijn vel. Ik heb in die tijd wat advieswerk bij 
bedrijven op zzp-basis gedaan, maar het bracht 
me niet de voldoening die ik zocht. Ergens wilde 
ik een vervolg geven aan de missie die ik had bij 
Kromkommer; ik wilde zoeken naar manieren 
om ons voedselsysteem te veranderen. Maar de 
vraag was: hoe? Ik wilde weer de passie voelen 
die ik in de begintijd met Kromkommer voelde, 
dat gevoel was ik helemaal kwijt.
Afgelopen januari ben ik alsnog op reis gegaan. Ik 
werkte op een biologische fruitboerderij in Peru 
en bezocht een koffieplantage in Colombia. Sinds 
lange tijd voelde ik me weer happy, het fysieke 
werk was zwaar, maar dat vond ik ook heel erg 
lekker, ik had weer energie en kon weer genieten.
Terug in Nederland vloeide dat gevoel vrij snel 
weer weg, ook omdat we als wereld in een best 
onzekere en ingewikkelde tijd zitten. Toen stelde 
ik mezelf de vraag: hoe kan ik dat wat ik op reis 
vind, ook hier vinden? Een gevoel van vrijheid, 
meer in de natuur zijn, interessante mensen leren 
kennen, nog meer leren over ons voedselsysteem 
door letterlijk zelf met mijn poten in de klei te 
gaan staan, en met mijn ervaringen anderen 

inspireren…Ik ben dat op gaan schrijven, en dat 
resulteerde in dit idee. Ik liet het twee mensen 
lezen van wie ik weet dat ze kritisch zijn. Zij 
zeiden allebei: ‘ja, hier zit iets in’. Diezelfde mid-
dag ben ik naar een camperdealer gegaan om me 
te oriënteren, ik heb een websitebouwer gevraagd 
een site te bouwen, mijn inboedel op Marktplaats 
gezet, de huur van mijn woning opgezegd en twee 
maanden later was ik vertrokken.

Bijzondere timing, net voor de winter…

“Ja, ik had ook tot volgend voorjaar kunnen 
wachten, maar door dit plan zag de wereld er 
voor mij ineens zoveel anders en beter uit, dat 
gevoel wilde ik niet verliezen.”

Wie zijn de voedselveranderaars die jij zoekt? 

Want er zijn in Nederland veel regulieren boeren-

bedrijven, maar oók al best veel boeren die op 

enigerlei wijze biologisch bezig zijn, hun koeien 

laten grazen op kruidenrijke grassen, gebruik 

maken van alternatieve teelttechnieken etc. 

“Bij Kromkommer heb ik een behoorlijk netwerk 
opgebouwd. Van bijzondere boeren en telers, 
maar ook van mensen ‘in de food’ die weer men-
sen kennen die… etc. Ik plaats ook geregeld op-
roepjes op LinkedIn, of krijg tips van de boeren 
waar ik al geweest ben. Ik vind het belangrijk dat 
iemand daadwerkelijk een bijdrage wil leveren 
aan de voedselketen van de toekomst en daarom 
iets ‘écht anders dan anders doet’ en dat met pas-
sie doet. Ik sprak laatst een biologische boer die 
veel doet met robottechnologie. Interessant, naar 

dat soort ontwikkelingen ben ik oók op zoek. 
Tijdens het voorgesprek zei hij ‘biologisch vind ik 
mooi, maar het is voor mij geen principekwestie. 
Als het mij niet voldoende oplevert, stap ik weer 
over op gangbaar’. Naar dat soort veranderaars 
ben ik dus níet op zoek. Bij iets willen verande-
ren, hoort ook: geloven in wat je doet en doorzet-
ten als het even wat minder gaat. 
Verder probeer ik de afwisseling te zoeken. In 
dat wat boeren doen, in hun aanpak, in hoe ze 
tot hun beslissing gekomen zijn. Maar ik ga niet 
alleen naar boeren. Het oogstseizoen loopt ten 
einde, ik ga de komende tijd ook andersoortige 
bedrijven bezoeken.”

Zitten daar ook A-merkleveranciers bij? Een 

afdeling bij Unilever waar iets bijzonders gebeurt, 

bijvoorbeeld? 

“Nee, ik zoek nadrukkelijk naar ondernemers 
met een persoonlijke passie, want de mens is 
zestig procent van het verhaal. Bij bedrijven 
als Unilever gebeuren ongetwijfeld ook goede 
dingen, maar dit soort bedrijven zijn doorgaans 
niet de voorlopers als het om het daadwerkelijk 
veranderen van ons voedselsysteem gaat. Je moet 
eerder denken aan bedrijven als Wilder Land, 
Chocolate Makers, Boerschappen, Jack Bean (een 
plantaardig restaurant in Amsterdam, MV) etc.”

Je bent nu een paar weken op pad. Wat heeft 

jouw reis je tot dusver gebracht? 

“Vanochtend ging ik hardlopen, de zon kwam op 
boven de rivier en de weilanden, die momenten 

in de natuur, daar geniet ik echt van; daar nam 
ik voorheen nauwelijks de tijd voor of ik zag het 
simpelweg niet in de stad. Ook heb ik al ervaren 
dat de nachten in een camper best koud kunnen 
zijn…Verder heb ik allerlei praktische ‘land-
bouwzaken’ geleerd: hoe maak je zuurkool van 
beschadigde kolen, hoe oogst je rode kolen, wat 
kun je met het gewas ‘heilig boontje’? Maar ik heb 
vooral ook intensief samengeleefd met de boeren 
waar ik ben geweest: ik at drie keer per dag met 
ze mee aan tafel, douchte bij hen in huis, sprak 
met ze over hun werk en drijfveren en heb zo al 
allerlei nieuwe, interessante contacten opgedaan. 
Iets dat je vaak vooral doet als je in je eentje op 
reis bent, maar wat hier in Nederland dus oók 
gewoon kan. Ik heb zo ook van dichtbij gezien 
welke sociale rol al deze mensen en bedrijven 
vervullen voor hun omgeving; ze fungeren al-
lemaal als lijm voor de mensen en gemeenschap 
om hen heen. Bij Herenboerderij Goedentijd in 
Alphen is dat heel duidelijk; de boerderij is een 
gezamenlijk eigendom van zo’n tweehonderd 
huishoudens uit de omgeving. Maar neem ook 
Ivar, een jonge bio-boer van 24, die met zijn 
webshop Ekoto ook duurzame producten en 
ingrediënten verkoopt van boeren uit de directe 
omgeving (zie kader op blz. 42, MV). Elke dag 
komt een buurman van drie huizen verderop een 
kop koffie bij hem drinken. Daar neemt hij altijd 
de tijd voor, hoe druk hij het ook heeft. Die soci-
ale functie van boeren is vaak onderbelicht, maar 
wel heel belangrijk en waardevol.”

Chantal Engelen, hier op Landgoed Velhorst in Lochem, waar Winny en Arjen van Buuren een ‘natuurinclusieve’ biologische boerderij runnen. Zij zijn een van de 

‘voedselveranderaars’ die Van Engelen de komende tijd met haar camper bezoekt.

‘Bij iets willen 
veranderen, hoort 

ook: geloven in wat 
je doet en doorzet-

ten als het even wat 
minder gaat’
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Op je website Peasofme.com, LinkedIn en 

Instagram doe je verslag van je ervaringen bij 

de boeren en bedrijven. Op wie richt jij je met je 

verhalen?

“Op de ‘licht geïnteresseerde consument’, maar 
vooral ook op mensen die in de food werken en 
de beslissingen nemen. Mensen die werkzaam 
zijn bij levensmiddelenfabrikanten en super-
marktorganisaties. Ik hoop dat zij mede door dit 
soort verhalen anders naar hun eigen rol gaan 
kijken. Want ik heb de afgelopen jaren zó vaak 
meegemaakt dat ik bij iemand van een super-
marktformule aan tafel zat en dat diegene zei: ‘ik 
snap precies wat je bedoelt, ik ben het helemaal 
met je eens en zo zou het ook moeten; ik vind het 
ook bizar dat we het zo niet doen. Maar tóch kan 
ik niets voor je betekenen, want ik heb in mijn 
functie te maken met doelstelling X, Y of Z en die 
doelstelling moet gehaald worden.’ Dat onder-
scheid dat veel mensen maken tussen persoonlijk 
en zakelijk, dat is eigenlijk heel gek: ‘als persoon 
vind ik iets, maar omdat ik voor een baas werk of 
in een bepaalde rol zit, handel ik daar niet naar’. 
Zo verandert er niets en worden ook niet altijd de 
juiste beslissingen genomen. Ik wil mensen laten 
zien dat als jij écht ergens van overtuigd bent 
en je hart volgt, jij ook het systeem kunt helpen 
veranderen. Ik denk dat als mensen minder 
onderscheid zouden maken tussen ‘zakelijk bezig 
zijn’ en ‘je leven zinvol invullen’ en vaker zouden 
proberen om van binnenuit zaken te verande-
ren, bedrijven sneller zouden uitkomen bij een 
positief bedrijfsresultaat dat oók bijdraagt aan 
een betere wereld.”

Wat ga je uiteindelijk doen met alle verhalen?

“Daar ben ik nog over aan het nadenken. Iemand 
zei: rijd met je camper door naar Brussel en 
bied daar je verhalenbundel aan. Ja, wie weet. 
De essentie is dat ik meer mensen wil betrekken 

bij hetgeen deze veranderaars doen. Er vliegen 
ons zoveel doemscenario’s om de oren, met mijn 
verzameling cases wil ik op een positieve manier 
laten zien dat en hoe het wél kan: een duurzamer 
voedselsysteem, plantaardiger, met een kortere 
keten, eerlijke prijzen etc.” 

Als iemand dat mensen en/of bedrijven zou moe-
ten kunnen laten zien, is het Engelen wel. Want 
met Too Good To Waste en Kromkommer zette 
ze als een van de eerste voedselverspilling op de 
kaart, in een tijd dat fabrikanten en supermarkten 
nog huiverig waren om uit te komen voor het feit 
dat ze überhaupt voedsel over hadden. Inmiddels 
is dat wel anders. Albert Heijn heeft al een paar 
jaar de AH Buitenbeentjes en inmiddels ook de 
AH Overblijvers, meerdere supermarktformules 
werken met Too Good To Go, verschillende par-
tijen – fabrikanten en retailers – maken produc-
ten van niet-perfecte of overrijpe groenten, etc.
Maar Engelen relativeert: “Ja, we hebben met 
Kromkommer een aanjagende rol gehad en bij de 
politiek en het bedrijfsleven het nodige in gang 
gezet. Maar de strenge kwaliteitseisen voor agf 
zijn er nog steeds en kromme en rechte groenten 
liggen nog steeds niet naast elkaar in het schap. 
In die zin hebben we ons doel niet bereikt. Het is 
toch heel lastig gebleken om door die machtige 
spelers in het veld – de retailers – heen te breken.”

Maar supermarkten hébben toch ook gewoon te 

maken met wettelijke kwaliteitseisen.

“Voor elf soorten groenten en fruit zijn zij 
inderdaad gebonden aan strenge Europese kwa-
liteitseisen. We hebben destijds met een aantal 
andere partijen een lobby gevoerd om die eisen 
af te schaffen, dat is helaas niet gelukt. Sterker, 
in plaats daarvan zeggen supermarkten zelf: we 
trekken de eisen nog wat breder, we stellen ze ook 
aan andere groenten en fruit en stellen bovendien 

nog wat aanvullende eisen met betrekking tot de 
gewenste uiterlijke kenmerken. Een teler krijgt 
vervolgens een enorm boekwerk waaraan zijn 
groente en fruit moet voldoen. Dat boek kan je 
als supermarkformule ook dunner maken. Maar 
dat gebeurt niet. Daar ben ik ook best een beetje 
cynisch over geworden.”
Bovendien: já, supermarkten doen vandaag de 
dag allemaal ‘iets’ met verspilling, en dat is goed. 
Maar ze doen het mede omdat het een extra com-
merciële manier is om klanten met een kleine 
beurs de winkel in te trekken, aldus Engelen. 
Daarnaast is aandacht voor verspilling in deze 
tijd niet meer genoeg, aangezien verspilling 
slechts een van de symptomen is van een niet 
functionerend voedselsysteem. Engelen: “Het 
gaat erom dat retailers eindelijk hun rol gaan 
pakken bij het structureel op orde brengen van 
de voedselketen. Kom met een serieuze visie: 
waar gaan we naartoe en hoe gaan we dat doen? 
Neem die appeldiscussie die Stijn Markusse (van 
maaltijdboxbedrijf Boerschappen, MV) laatst 
aanzwengelde op LinkedIn en waarin hij nog 
eens onder de aandacht bracht dat in de super-
markt tachtig procent van de categorie appels in 
het oogstseizoen uit het buitenland komt, terwijl 
Albert Heijn tegelijkertijd persberichten verstuurt 
waarin het zegt vaker en bewust voor producten 
van Nederlandse bodem te kiezen…Dan reageert 
iemand van AH op die discussie met: ‘ja, maar 
wij bieden wat de consument vraagt’. 

Maar je kunt als supermarkt ook gewoon beslui-
ten om dat níet te doen, om primair Nederlandse 
appels in het schap te leggen, eventueel aangevuld 
met een klein hoekje buitenlandse appels, zodat 
een consument toch nog steeds de keuze heeft. 
Durf als supermarkt ergens voor te gaan staan. 
Kom met een goed verhaal – en zorg dat dat 
verhaal klopt. Dat maakt het ook makkelijker 
om je verhaal uit te leggen. Want om nog even 
bij Albert Heijn te blijven: kijk hoeveel moeite 
het doet om het verhaal achter ‘Beter Eten’ over 
te brengen. Met advertenties, een festival. Maar 
als je dan zo’n uitzending van Keuringsdienst 
van Waarde ziet (deze ging over AH’s Beter 
Eten-campagne, die werd naast het Beter Leven-
keurmerk van De Dierenbescherming gelegd, 
MV), dan snap je weer waarom dat overbrengen 
van dat verhaal zoveel moeite kost. Het verhaal is 
helemaal niet duidelijk, sterker: het is de vraag of 
het verhaal klopt.’”

Jij hebt in het verleden bij verschillende fabrikan-

ten gewerkt. Zou jij niet bij een supermarktfor-

mule aan de slag willen om je met dit soort zaken 

bezig te houden? 

“Ik heb vanuit Kromkommer geregeld en bij 
meerdere supermarktformules aan tafel gezeten, 
ik vind het niet de meest inspirerende plek om 
mijn dagen door te brengen…Tenzij zo’n super-
markt zegt: je mag de hele keten opnieuw mee 
gaan inrichten. Dan kom ik wel. Zo’n vaart zie ik 
het alleen niet lopen. Maar ik wil supermarkten 
wél prikkelen. Ik zou het hartstikke leuk vinden 
als Marit (van Egmond, MV) een week op pad 
gaat met mij in de camper en samen met mij bij 
die boeren in de klei gaat staan, mee-eet aan tafel, 
met hen in gesprek gaat etc. Ik denk dat als je 
zelf van dichtbij ziet en ervaart hoe dingen gaan 
en hoe dingen anders zouden kunnen en daarbij 
met mensen persoonlijk in gesprek gaat, je ook 
sneller geneigd bent je echt in te zetten om zaken 
te veranderen.”

Albert Heijn doet dan misschien niet genoeg als 

het om het ‘verbeteren van de voedselketen’ gaat, 

maar het doet in ieder geval meer dan voorheen – 

en misschien ook wel meer dan andere super-

markten. Of zie jij dat anders?

“Nou ja, Jumbo doet in mijn ogen echt te weinig. 
Die zijn vooral bezig met sport en Formule 1. 
Als je zo groot bent als Jumbo inmiddels is, heb 
je gewoon een verantwoordelijkheid in de keten 
die je moet nemen. Lidl kiest heel specifiek haar 

‘duurzaamheids-pionnen’, neem de Kipster-
eieren, en dat doet Lidl wel heel goed. Ook het 
besluit om geen groente en fruit meer in te laten 
vliegen getuigt van lef. Tegelijkertijd wil Lidl 
– maar daar is het niet uniek in – met andere 
producten zo goedkoop mogelijk zijn, de vraag is 
dan weer: wie betaalt dat? Ekoplaza is een voorlo-
per als het om duurzaamheid en ketensamenwer-
king gaat. Alleen weet de gemiddelde consument 
Ekoplaza niet te vinden: de prijs van het gros van 
de producten past niet bij het huidige bestedings-
patroon van mensen. Dus Ekoplaza heeft oók een 
uitdaging.”

Jij betaalt nu geen hypotheek of huur, maar je 

moet wel leven. Waar kom jij nu van rond?

“Ik moet voorzien in mijn dagelijkse kosten, 
dus er moet waarde zitten in dat wat ik doe. Als 
ik geen geld kan verdienen, zit er dan genoeg 
waarde in wat ik doe? Dat moet ik mezelf continu 
afvragen. Tot nu toe gaat het goed. Ik ontvang 
bijvoorbeeld een uurloon voor het werk dat ik 
op boerderijen verricht. Van andere boeren of 
bedrijven ontvang ik een bijdrage voor het ver-
haal dat ik over hen schrijf op mijn website of de 
adviezen die ik geef bij vraagstukken waar zij mee 
zitten. Onder elk verhaal dat ik plaats, vermeld 
ik wat voor soort bijdrage ik ontvang – en van 
wie. Het idee daarbij is dat de sterkste schouders 
de zwaarste lasten dragen, van een boer die zelf 
amper rond komt, verlang ik geen financiële 
bijdrage. Daarnaast kunnen mensen die mij in 

mijn missie steunen mij via de website een ‘open 
tikkie’ sturen, een bedrag dat zij zelf mogen 
invullen. Ook word ik ingehuurd door bedrijven, 
voor presentaties en workshops.
 

Hoe lang duurt jouw reis?

“Geen idee, dat kan een half jaar zijn, of drie 
jaar, ik weet het niet. Mijn zoektocht is ook een 
persoonlijke zoektocht: deze manier van leven, 
kan ik dat, wat brengt het me? Mijn reis heeft een 
open einde. Daar kunnen veel mensen niet zoveel 
mee, heb ik gemerkt. Als ik zeg dat ik in een cam-
per woon, ontstaat bij sommige bijna een soort 
kortsluiting: ‘dat zou ik nooit kunnen. En wat als 
je met deze manier van leven niet genoeg geld 
kunt verdienen?’ Dan zeg ik: ‘ja, wat dan? Wat 
is nou echt het ergste dat kan gebeuren?’ Ik heb 
nooit de traditionele paden gevolgd of een huisje-
boompje-beestje-bestaan nagestreefd. Bovendien 
hebben de laatste twee jaar, ook door corona en 
alle gebeurtenissen in de wereld, er bij mij best 
wel ingehakt. Daar wil ik niet naar terug; dat was 
een status quo waar ik niet heel gelukkig van 
werd. Dus behalve dat ik met mijn campertocht 
op missie ben omwille van ons voedselsysteem, is 
het ook een manier om een beetje ‘sane’ te blijven 
in een wereld die momenteel heel complex is.”

Chantal Engelen zal de komende tijd in 

FoodPersonality verslag doen van haar camper-

tocht langs verschillende ‘voedselveranderaars’.

‘Het verhaal is 
helemaal niet 

duidelijk, sterker: 
het is de vraag of 
het verhaal klopt’

De voedselveranderaars van Chantal Engelen 

Wie zijn zoal die voedselveranderaars, of ‘peasmakers’, zoals Chantal Engelen ze op haar 

website noemt? Een kleine greep: 

* Ivar van Dorst startte in 2020 met Ekoto, een webshop met duurzame en gezonde pro-

ducten. De boeren waar hij zijn producten inkocht, worstelden met de ontwikkeling van 

nieuwe innovatieve gewassen. Ivar besloot zelf op de boerderij van zijn ouders (die niet 

meer actief in gebruik was) ‘gewastesten’ voor collegatelers op te zetten. Nu heeft hij zijn 

eigen kleinschalige, biologische ‘experimenteerboerderij’ waar hij stroken groenten met 

afwisselende rassen – pompoen, broccoli, biet en venkel – naast elkaar teelt. Deze stroken-

teelt zorgt voor een grotere biodiversiteit en verkleint de kans op plagen. Ook test hij op 

zijn boerderij welke peulvruchten het goed doen in een steeds extremer wordend klimaat.

 

* André Jurrius van Ekoboerderij de Lingehof, een akkerbedrouwbedrijf dat onder andere 

rode kool verbouwt, gelooft in de principes van biologisch-dynamische landbouw, maar wil 

dat omzetten naar een grotere schaal. In tegenstelling tot andere biologisch-dynamische 

boeren doet hij dit het liefste met veel machines en zo min mogelijk mensen: ‘precisieland-

bouw’ werkt sneller en efficiënter, iets wat volgens hem nodig is om het voedselsysteem te 

veranderen. Jurrius begon ook als een van de eerste in ons land met het telen van lupine, 

een duurzamer alternatief voor de sojaboon. Hij is daarnaast oprichter van het platform 

Lekker Lupine, dat de teelt van lupine in ons land wil bevorderen.

 

* Marijn Smit zet met Ambachtscentrum Driekant in Zutphen het werk van zijn opa en va-

der voort. Driekant is behalve een biologische bakkerij en broodcafé ook broodleverancier 

voor diverse biologische winkels. Het personeelsbestand bestaat grotendeels uit mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt, denk aan mensen met een psychische beperking, 

verslavingsproblemen of een chronische ziekte. Driekant betrekt de biologische tarwe voor 

hun brood van Landgoed Velhorst in het nabijgelegen Lochem; een ‘natuurinclusieve’ biolo-

gische boerderij die Engelen eveneens heeft bezocht: zie de foto’s op deze pagina’s.

André JurriusIvar van Dorst

Marijn Smit (midden), met een aantal van zijn medewerkers.


