
voorstwijzer

In een serie van drie brengen we wekelijks verschillende lokale 

producenten van voedsel in beeld. Lokaal en rechtstreeks bij 

de boer kopen heeft veel voordelen. Met uw directe aankoop 

van mooie gezonde producten steunt u onze lokale economie. 

En het is beter voor het milieu omdat de producten niet naar 

supermarkten vervoerd worden. 

Vorige week lieten we de voordelen voor de lokale economie 

zien. Deze tweede week gaan we in op de voordelen voor het 

landschap.

Ons landschap dreigt te veranderen 
In onze regio bestaat het buitengebied uit een afwisselend land-

schap. Een landschap waar ook nuttige insecten en andere dieren 

in leven. Akkers en weilanden liggen naast bosjes, houtwallen of 

hagen. Dit noemen we een coulisselandschap. Dit coulisseland-

schap dreigt te verdwijnen. De concurrentie op de wereldmarkt 

voor landbouwproducten zoals melk en vlees is heel groot. Vee-

houders zien het uitbreiden van hun veestapel en landbouwbe-

drijf als enige mogelijkheid om de concurrentie te overleven. 

Stallen en landbouwmachines worden steeds groter. De boeren 

hebben hiervoor steeds grotere weilanden en akkers nodig en 

verwijderen hiervoor de houtwallen en hagen. 

Sommige boeren zoeken naar andere mogelijkheden om hun 

geld te blijven verdienen. Eén van die mogelijkheden is het recht-

streeks aan de klant verkopen van hun boerenproducten. Met 

deze directe verkoop op de boerderij blijft er een betere prijs 

over voor de boer zelf. En de boer hoeft niet steeds maar weer 

zijn weilanden en akkers uit te breiden. Het afwisselende coulis-

selandschap blijft zo onbeschadigd. 

Met uw aankoop rechtstreeks bij de boer helpt u aan het in 

stand houden van ons mooie afwisselende landschap in het 

buitengebied. 

Volgende week: Lokale producten: beter voor uw gezondheid.

Bent u als lokale producent nog niet benaderd voor een bijdrage 

of heeft u vragen over dit artikel? Neem gerust contact op met de 

gemeente Voorst, Monique Loeters: m.loeters@voorst.nl

Erkend Veluwse producten thuisbezorgd

De gemeente Voorst zet zich, samen met de Cleantech Regio, in voor een goede kwaliteit van 

landbouw. Boeren werken in deze landbouw op een duurzame manier die geen schade toebrengt 

aan ons afwisselende landschap. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de bodem, het landschap 

is beter bestand tegen langdurige regen en/of droogte en ziekten nemen af.

Akkerbouwbedrijf Pardijs

Akkerbouwbedrijf Pardijs teelt 

lokaal zijn aardappelen. Met 

het gebruik van een moderne 

aardappel-bewaarschuur zorgt 

Pardijs dat hun aardappelen 

een optimale kwaliteit hou-

den. Er zijn verschillende soor-

ten aardappelen en pakketten 

verkrijgbaar. 

Producten: Aardappelen en 

Fruitkwekerij H. Klomp

Inwoners en bedrijven kunnen de echte Veluwse streekproducten 

aan huis laten bezorgen. 

Fruitkwekerij H. Klomp beschikt 

over ongeveer 15 ha om fruit te 

telen. Een deel van de producten 

is te koop in hun boerderijwinkel. 

In het zomerseizoen draait alles 

om kersen en kan je kersen ko-

men eten.

Producten: Vers fruit zoals appels, 

peren, pruimen en kersen, groen-

ten, sap.

Winkel: pinnen of contant betalen.

Openingstijden:  Woensdag: 

13.00 - 17.30 uur, vrijdag: 13.00 – 

17.30 uur, zaterdag: 8.30 – 17.00 

uur .

Gedurende de kersenperiode, van 

ongeveer half juni tot en met begin 

september, meestal 7 dagen per 

week geopend van 10.00 uur tot 

18.00 (afhankelijk van het weer).

Website: fruitkwekerijklomp.nl 

Adres: Kruisvoorderweg 4 7391 

TA Twellouien.

Winkel: U betaalt contant. 

Openingstijden:  U kunt altijd in 

de sorteerschuur uw producten 

halen, ook als er niemand aan-

wezig is. 

Website: alleen Facebook: 

Akkerbouwbedrijf Pardijs 

Adres: Watergatstraat 3 7383 BC 

Voorst

Uit Veluwe is een initiatief van lo-

kale ondernemers in samenwerking 

met erkend Veluwse producenten 

van streekproducten. Er zijn twee 

boerboxen samengesteld met ge-

varieerde producten. Op korte ter-

mijn komen hier nog meer nieuwe 

boerboxen bij. De boerenboxen zijn 

per keer en per week te bestellen. 

Producten: bijvoorbeeld biologisch 

kalfsvlees, aardappels van boerde-

rij De Kolke uit Voorst,  Veluwse 

honing, biologische eieren, rund-

vlees van biologische oud Hollandse 

runderrassen als Lakenvelders en 

Blaarkoppen, biologische scha-

penkaas,    groenten van tuinderij 

Doorn, brood- en pannenkoeken-

mix en lekker ambachtelijk vanille 

ijs.

Website: www.uitveluwe.nl

Koop uw producten lokaal 
beter voor onze economie, het landschap, milieu en uw gezondheid 


