


I – WAT? 



Wat is Boeren & Buren? 

EEN NETWERK VOOR DE RECHTSTREEKSE 
VERKOOP 

VAN LOKALE EN AMBACHTELIJKE PRODUCTEN

Groenten en fruit, vlees, brood, zuivelproducten, ambachtelijk bier… 
geproduceerd op gemiddeld 18 km van je Buurderij! 



Wat is Boeren & Buren? 

EEN POP-UP BOERENMARKT

Een Buurderij is een kortstondige boerenmarkt die elke week wordt georganiseerd, op een 
locatie die door de lokale Buurderij-Verantwoordelijke is gevonden. Op de Buurderij 

ontvang je je vooraf bestelde producten rechtstreeks en persoonlijk van de maker.



Wat is Boeren & Buren? 

EEN FAIR EN TRANSPARANT SYSTEEM
De Producenten verkopen rechtstreeks aan de Buren en bepalen zelf hun prijzen.
Ze betalen servicekosten ter waarde van 20 % van hun omzet voor belastingen. 
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ENKELE CIJFERS

900+ BUURDERIJEN IN EUROPA GEOPEND 
SINDS 2011 

40 000 
BIJEENKOMSTEN

5000+
PRODUCENTEN 

150 000 ACTIEVE 
BUREN P/M



II – HOE WERKT 
HET? 



Hoe werkt het? 

DE PRODUCENT BIEDT ZIJN PRODUCTEN VIA 
HET WEBPLATFORM AAN DE BUURDERIJEN 

AAN 



Hoe werkt het? 

ELKE WEEK, SELECTEERT DE BUURDERIJ-
VERANTWOORDELIJKE DE PRODUCTEN DIE 
HIJ OF ZIJ WIL AANBIEDEN AAN DE LEDEN 

VAN DE BUURDERIJ



Hoe werkt het? 

DE BUREN WORDEN OP DE HOOGTE 
GEHOUDEN 

VAN DE OPENING VAN DE VERKOPEN



Hoe werkt het? 

DE BUREN PLAATSEN HUN BESTELLING 
ONLINE



Hoe werkt het? 

DE DAG VAN DE BIJEENKOMST IS 
AANGEBROKEN!

De Buren komen hun producten ophalen uit handen van de producenten.



III – DE 
HOOFDROLSPELERS 



DE BUURDERIJ-VERANTWOORDELIJKEN: Banden smeden 
in de buurt!

WIE ZIJN DE BV’s? 

Buurderij-Verantwoordelijken
Ze komen in alle soorten en maten, uit alle hoeken van het land en

hebben heel uiteenlopende professionele achtergronden.

RECHTSVORMEN
Buurderij-verantwoordelijken kunnen aan de slag met status als ZZP’er, als vereniging, als VOF, BV of zijn 
deel van een landbouwonderneming. 

MOHAMED AHRIPOU - Oudergem, Brussel.



De Buurderij-Verantwoordelijken

5 GOEDE REDENEN OM EEN

BUURDERIJ TE OPENEN!
•Aan je buurtbewoners een hoge kwaliteit voeding aanbieden.
•De boeren en ambachtslieden uit de streek ondersteunen.
•Opnieuw banden scheppen in je buurt of dorp.
•Zelfstandig je project verwezenlijken en aansturen.
•Je verdient er een goede bijverdienste mee.



DE PRODUCENTEN

5 GOEDE REDENEN OM TE LEVEREN AAN EEN 

BUURDERIJ
•Deelnemen aan een nieuw afzetkanaal en een eerlijke prijs ontvangen.
•Een directe band creëren met de consument.
•Geen na-oogstverliezen of onverkochte overschotten meer.
•Een systeem gebruiken dat flexibel is en zonder verplichtingen.
•Banden leggen met andere producenten.



DE BUREN 

5 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN VAN

EEN BUURDERIJ
•Verse producten met een uitstekende kwaliteit consumeren.
•Je producten voor een eerlijke prijs kopen en de lokale landbouw ondersteunen.
•Weten wat je eet door de producent te leren kennen.
•Deel worden van een lokale gemeenschap in je buurt of dorp.
•Gemakkelijk online bestellen en op een nieuwe manier je boodschappen doen.

“Voor mij is de echte producent de 
producent die ons voedt met respect voor de 
aarde. De producent die zijn kennis deelt en 
dan vertrekt zonder een puinhoop achter te 
laten.”

François

“Het ergste dat me kan overkomen? 
Pepermunt tekort komen misschien? Ik 
had er nooit van mogen proeven.”

Susanna



www.boerenenburen.nl


