
EEMLAND 300

WAT IS DAT 

DAN



Tel maar na……….300 

Maar héél veel 

verschillende 

mensen….dus 

meningen…….





Vastleggen wat gezegd 

wordt hoort er bij





Regionale producten



In Eemland wordt veel verbouwd en 

veeteelt hoort er heel direct bij. 

Intensief, maar ook heel veel extensief. 

Maar dan? Aan wie levert de boer? 

Via welke weg komt het op tafel bij de 

mensen in Eemland? Haalt de consument 

het zelf op bij de ‘ producent’? 

Waar dan????



De meest 

gebruikelijke weg

Kilometers, kilometers, kilometers……..€€€€€



Dan gaan ‘ onze’ producten vanuit 

Baarn, Soest, Eemnes, Hoogland, 

Amersfoort, Bunschoten en dus uit onze 

omgeving naar distributiecentra of 

fabrieken in Limburg, Brabant, 

Friesland, Noord-Holland en dan……. 

weer terug naar Baarn, Soest, Eemnes, 

Hoogland, Amersfoort, Bunschoten…                  

JA JA





En wij drinken melk, eten vlees ( nog veel ), koken eieren ( of 

bakken ze), geitenkaas kan ook, fruitbomen staan er ook, een 

biggenpark heb ik ook gezien, graan wordt in onze molens ( Soest 

en Bunschoten !!) gemalen…….dus…..waarom dat transport ???

Want….. de burger wil goedkoop inkopen.  Naar de kruidenier om 

de hoek gaan we niet meer. Helaas. Maar??????



Dus naar de supermarkt………keus 

genoeg…….laagste prijs garantie  

………dus goedkoop ingekocht …….bij de 

boer….maar die moet ook leven…….dus 

moet hij met weinig genoegen nemen en 

zuinig doen of…..er maar mee stoppen. 

Moet ons voedsel van misschien nog wel 

verder komen. Uhhhh…..verder……..het 

was toch dichtbij ook te krijgen??????

Ja ja, als de boer kan leven van zijn werk!!!

Het denken gaat door!!!!!



Maar de boeren denken door en de burgers ook. Onder 

andere in Eemland 300. Want ook de minister denkt mee. En 

zelfs de provincie heeft mooie woorden voor nieuw beleid 

vastgelegd. Dus…..hoe verder?

Voorbeeld:



De verbinding tussen stad en land en 

tussen boer en consument wordt 

versterkt. Er komt een provinciale 

voedselagenda voor kortere ketens en 

lokale productie en afzet van voedsel. 

De coalitie zet in op duurzame 

landbouw waarbij een rendabele 

bedrijfsvoering het uitgangspunt blijft.

Uit het College-akkoord provincie Utrecht 2019!!!



Maar boeren en burgers denken ook. Van denken komt 

ook DOEN. Dus wat voorbeelden!

Of denk eens aan EetbaarSoest.nl  of boerderij Het 

Derde Erf, Voedsel Anders, Eemlandhoeve, 
Landwinkels, Boerenhart, Hofweb en meer!!





Burgers kijken naar 

het buitengebied, 

kwaliteit van  wonen. 



Boeren, burgers en buitenlui……….zoek de 

gemeenschappelijke doelen. Een bijeenkomst als vanavond 

kan daar aan bijdragen. Inventariseren van wat kan of zeg 

maar moet. Om korte kringloop en toekomstbestendig 

agrarische bedrijvigheid mogelijk te maken.

Ideeën?  Kom maar op. Gaan we (samen) aan het werk.



Zeg wat je vindt en wat je zelf 

wil doen. We willen best van 

Eemland 300 naar een 

Eemland 1000 of meer!!!!



Reacties nu of later. 

Later kan naar communicatie@eemland300.nl

Bedankt voor uw aandacht

mailto:communicatie@eemland300.nl

