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Terugblik online LEADER-café 1 oktober 2020 

Er is dit jaar nog LEADER-budget voor vernieuwende ideeën voor het platteland van Utrecht-West! We 
organiseerden daarom een avond met een virtuele zeepkist. Zeven nieuwe initiatieven werden gedeeld 
met aanjagers en andere meedenkers.  

De virtuele zaal loopt al rond half acht snel vol en om 20.00 uur starten we met 25 deelnemers, 
enthousiaste initiatiefnemers, nieuwsgierige LEADER-aanjagers en een aantal betrokken deelnemers 
met expertise of interesse.  

Na een korte introductie over het programma van LEADER Weidse Veenweiden en de LEADER-
werkwijze wordt snel gestart met de pitches.   
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1. Judith en Rick de Vor -  Proeftuin Avocado's uit de Polder 

 Judith en Rick de Vor uit Snelrewaard hebben het melkveebedrijf 
op orde en willen – geïnspireerd door Nu!eld-ervaringen – het 
eerste Nederlandse avocado-bedrijf. Inmiddels overtuigd dat zij 
een uniek product in handen hebben willen zij onderzoeken hoe 
en met welk verhaal zij deze avocado kunnen vermarkten. 
Centraal in dit verhaal staat ook het leeratelier waar kennis delen, 
educatie en de verbinding boer-burger centraal staat.  

2. Robbie van Soest – Pannenkoekenboerderij 
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3. Kay en Sabijn - WOLF: Producten en recepten uit het voedselbos 

De pitch van Kay en Sabijn is kort en krachtig: ze houden van natuur 
en van koken en zijn verliefd geworden op het Voedselbos, als plek 
waar natuur en voedsel samenkomen. Alleen: wat in het voedselbos 
groeit kan niet direct gebruikt worden in de keuken. Zij willen van de 
oogst producten creëren die in de keuken gebruikt kunnen worden en 
recepten maken om thuis aan de gang te gaan met alle producten die 
niet in grootmoeders kookboek staan.  
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https://youtu.be/BKciJAvr6II
https://youtu.be/BKciJAvr6II
https://youtu.be/nDwVif-w4rY


4. Hans en Saskia Peek - Vrijhof Oostwaard 

Het Voedselbos Oostwaard in Maarssen, 6 jaar oud en volop in productie, is de 
verbindende schakel op het bedrijf waaromheen de andere activiteiten van het 
Vrijhof georganiseerd gaan worden: een cultureel en educatief podium, 
bijeenkomsten en een landwinkel. Om dit Vrijhof te realiseren zal onder andere 
geïnvesteerd worden in toegankelijkheid van het voedselbos, een bedrijfskeuken 
voor de landwinkel en (permacultuur) moestuin. 

5. Marije Klever - De Waaierij 

Marije heeft de unieke kans gehad om de landerijen van de 
buurman te kopen en het melkveebedrijf klaar te maken voor 
de toekomst. In de vrijgekomen agrarische bebouwing  wil 
Abrona een woon-zorg locatie realiseren. Dit biedt Marije 
kansen om meer functies op het erf te halen. Ze wil investeren 
in een mobiele kippenren, een (permacultuur) groentetuin en 
een automaat waarin de boerderijproducten verkocht kunnen 
gaan worden en een educatie/ontmoetingsruimte. 

6. Erik Uitenbogaard - De Luisteracademie 

In de Luister Academie worden bewoners uitgedaagd actief deel te 
nemen aan activiteiten om van VINEX-wijk Leidse Rijn een bloeiende 
gemeenschap te maken. Kunstenaars gaan actief luisteren en gesprekken 
aan met bewoners van Leidse Rijn om de culturele identiteit van het 
gebied (boerenland) te herontdekken. Cultuur, spel, architectuur, voedsel 
en kunst staan centraal. Contact met de voedselproducent is een 
voorwaarde voor succes!  

7. Annette van der Heijden - Proef je tuin! 

In het project proef je tuin wil Annette graag een leergang ontwikkelen en geven 
aan jonge moeders in De Ronde Venen over gezonde voeding. Juist de moeders 
met een minder gevulde portemonnee hebben begeleiding nodig om te komen 
tot een gezond eetpatroon. De leergang omvat lessen in de moestuin van de 
Buurderij en het bezoeken van kwekers en boeren. Samenwerking zoekt ze met 
scholen, Kwadraad (maatschappelijk werk) en de lokale duurzaamheidsclub 
Energieke Rondeveners. Ze zoekt nog boerenlocaties waar ze terecht kan! 
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Feedback 

Tijdens iedere pitch barst het in de chat direct los met complimenten, vragen, adviezen en tips om 
verder te komen. Zo krijgt Judtih de tip om de avocado – meer een struik dan een boom – niet als 
boomgaard aan te planten , maar meer als landschapselement te verweven in de bedrijfsvoering. 
Robbie krijgt de tip om eens te gaan praten met de initiatiefnemers van www.harmshoeve.nl, dat lijkt 
op wat hij voor ogen heeft. Kay en Sabijn wordt geadviseerd om te starten met de meer toegankelijke 
producten en van daaruit te groeien. Iedereen is verbaasd over hoe ver het voedselbos van Hans en 
Saskia al is en wil komen kijken! Jemima van Landgoed Zuylenstein wil met hen haar kennis over de aan 
te leggen moestuin delen. Tegelijkertijd is er ook een ‘match’ tussen Erik en Marije: Erik is op zoek naar 
boerenlocaties rondom Leidse Rijn en Marije zoekt juist contact met inwoners van Leidse Rijn om haar 
plannen vorm te geven. Ook Annette ziet kansen op het toekomstige bedrijf van Marije. Hanneke wordt 
geadviseerd om de brug te slaan tussen moestuinen en de voedselbank: tussen voedselverspilling en 
gezonde voeding. 

Afslui2ng en vervolg 

Alle deelnemers worden bedankt voor hun bijdrage en hun openheid om hun idee met anderen te 
delen. Een aantal van deze initiatieven komt in de volgende vergadering van de LEADER-Aanjaaggroep 
terug voor een inschatting van de kans op een LEADER-bijdrage. Met de andere initiatieven blijven we 
meedenken om de plannen een stapje verder te krijgen.  

Meer informa2e 

Meer algemene informatie over LEADER Weidse Veenweiden is te vinden op: 
www.leaderweidseveenweiden.nl  

Wil je meer weten over de initiatieven of wil je met een van de initiatiefnemers in contact komen? Neem 
dan contact op met de LEADER-coördinatoren:  
Martijn Plomp | 06 - 208 544 56  
Maike van der Maat | 06 - 232 852 25  
Marianne Breedijk | 06 - 225 663 81  
ajg@leaderweidseveenweiden.nl
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http://www.harmshoeve.nl
http://www.leaderweidseveenweiden.nl
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