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Op donderdag 5 april is de eerste vervolgbijeenkomst geweest van de inspiratieavond 

Local Hiero’s. 

De eerste avond, gehouden op 7 februari in RBC ‘de Oelderse Halte’, stond onder leiding 

van Patrick Lemmens en Leandra Schmitz (Arvalis). Dieuwertje Crasborn gaf verder een 

uiteenzetting over stadslandbouw. Acht personen gaven op deze avond aan 

geïnteresseerd te zijn en verder mee te willen denken. 

Onderstaand is het verslag van de vervolgbijeenkomst op 5 april te lezen. 

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst is er een projectschets gemaakt die te 

downloaden is via www.innovatiefplatteland.nl.  
 

1. Eerste reacties op projectschets 
• De projectschets maakt onvoldoende onderscheid tussen duurzame landbouw op 

wetenschappelijke basis enerzijds en duurzame landbouw volgens marketing en 

emotionele beleving van klanten anderzijds. Deze twee benaderingen van duurzame 

landbouw zijn slechts gedeeltelijk te combineren.  

• Waar richten we ons op? Begeven we ons in de (ideologische) discussie over goede en 

slechte landbouw of richten we ons op reële kansen voor kleine ondernemers in de 

agrarische sector met oog voor duurzaamheid? 

• We moeten duidelijk maken dat boeren elke dag keuzes moeten maken! ’s nachts eruit 

om te sproeien (bedrijfskeuze) of niet (gezinskeuze) en zo lopen ze elke dag tegen heel 

veel keuzes aan. 

• De consument moet net als de boer constant kiezen tussen idealen enerzijds en genot, 

gemak, geld en tijd anderzijds. De kunst is elkaars keuzes niet te veroordelen maar 

willen begrijpen en ontdekken hoe we de betere keuze steeds makkelijker maken voor 

en met elkaar.  

• Een opmerking uit de groep was dat de eerste alinea van de project schets niet juist is. 

Er zijn mensen die maar iets roepen en dat hoeft niet juist te zijn. Er wordt hierop 

gereageerd dat het ‘maar’ een citaat is van Willem Lageweg, Kwartiermaker 

Transitiecoalitie Voedsel. Dit was de meeste ontgaan, maar toch kunnen ze zich niet in 

die alinea vinden. 

 

Het verhaal van de agrariër 
• Drie kwart van de regio weet niet wat de agrariër hier doet. De vraag die hierbij is: 

wiens verantwoordelijkheid is het dat de consument dat wel weet?  

o de agrariër dan niet moet inzetten op massa media. Juist het direct vertellen 

over de persoonlijke passie maakt een verhaal sterker.  

o Persoonlijk het verhaal vertellen maakt wel een verschil, ook in de verkoop. 

o In de supermarkt ziet men steeds vaker een foto van de teler boven de schappen 

hangen. 

o Het verhaal moet wel kloppen. Als een verhaal niet klopt kun je elk moment 

door de mand vallen en keren consumenten je de rug toe. Als je verhaal klopt, 

krijg je de gunfactor mee.  

• Een voorbeeld: Een bedrijf wat diverse producten rechtstreeks levert aan de consument 

was nog niet biologisch. Door gesprekken met afnemers en de vraag naar biologisch is 

het bedrijf over gegaan naar biologische teelt. Ook omdat men ontdekte dat de 

diversiteit op de akkers spontaan tot minder belagers en daardoor minder gebruik van 

bestrijdingsmiddelen leidt  

 
  



De consument 
• Een consument maakt een koopbeslissing op basis van de prijs  dit is de grootste 

groep consumenten en die maakt het niet uit wat erin zit. 

• Er zijn drie groepen consumenten: 

1. De consument die het niets uitmaakt wat ze kopen 

2. De consument die soms lokaal koopt 

3. De consument die helemaal blij is met biologisch 

• Maar waar ontmoet je die ‘bewuste consument’?  

• Een deel van de groep gelooft er ook wel in dat er meer vraag gaat komen naar lokale 

producten en producten met een verhaal. Vooral de jonge generatie is hier meer naar 

op zoek.  

• Een onderzoek over de LOHAS consument. (LOHAS, Lifestyle of Health and 

Sustainability) Deze consument zoekt actief naar gezonde en duurzame producten.  

• Als er een verhaal wordt verteld is de consument eerder geneigd om er iets meer 

voor te betalen. Emotie gaat dan een rol spelen. 

 

2. Local Hieros 
• Het verhaal van de agrariër vertellen aan de consument is juist een van de belangrijke 

aandachtspunten binnen Local Hieros – “ik wil het begrijpen en jij mag het me 

vertellen”. De oprechte belangstelling moet wederzijds zijn. Géén vooringenomenheid 

en eenrichtingverkeer. De agrariër moet ook oprecht openstaan voor de vragen en 

ideeën van de consument en daar eerlijk op reageren. Boer en burger moeten elkaar 

als gelijkwaardige mensen met verschillende bagage inspireren. 

• De groep is nog wel een beetje sceptisch over het voedselweb. Dit wordt als keurmerk 

benoemd, en die zijn er al genoeg. Mogelijk is van een LocalHieros community beter. 

Het voedselweb is nog niet verder besproken en zal in het laatste deel van de 

bijeenkomst worden toegelicht.  

 

3. Voedselweb 
• Ten eerste wordt benadrukt dat het voedselweb geen keurmerk is maar een 

waarborgteken. Het LocalHieros waarborgteken waarborgt de aantoonbare intentie en 

inspanning van een agrariër om met zijn / haar onderneming bij te dragen aan een 

voedselsysteem met positieve impact op aarde, mens, dier en economie.  

• Het idee van het voedselweb is om de keuzes van de agrariër bekend, begrijpelijk en 

bespreekbaar te maken bij de bewuste consument. En zo de bewuste consument te 

helpen haar bewuste keuzes te maken op basis van eerlijke betrouwbare informatie. 

• De uitdaging is om gemeenschappelijke noemers te vinden en te gaan gebruiken. 

Noemers die het voor boeren en consumenten makkelijker maken elkaars keuzen, 

vragen en argumenten te begrijpen en hier constructief op te reageren.     Verschillende 

groepen mensen: kinderen, onderwijzers, ambtenaren, natuurliefhebbers, 

zorgverleners, etc.).  

• Ondernemers moeten in het web herkennen wat zij doen en consumenten moeten 

herkennen wat ze zoeken.  

• Er zijn meer mensen die gebruik maken van zo een spinnenweb.  

• Creativiteit en ondernemerschap elkaar kan tegenwerken.  

• De missie van LocalHieros is om iets op gang te krijgen. Er zijn meerdere waarden en 

niet alles kan tegelijk. 

  



4. Samenvatting 
• Het spinnenweb brengt een discussie op gang. Dit is de kern van de boodschap => ga 

met elkaar in gesprek. Leer van elkaar en voed elkaar (opnieuw) op. 

• Consument is vatbaar voor het juiste en eerlijke verhaal. Maar hoe moet dit aangepakt 

worden? Een idee is om dit meer in een community aan te pakken en door het 

gezamenlijk te vertellen. 

• Is het voedselweb een keurmerk? Nee, het is een informatief iets om het verhaal zo 

goed mogelijk in een oogopslag te laten zien en de aandacht van de bewuste consument 

te trekken. 

• LocalHieros gaat niet om goed of slecht, het gaat juist om het verhaal en de kans dat 

de agrariër kan uitleggen waarom ze bepaalde dingen zo aanpakken. Maar ook om de 

consument de kans te geven om die vragen te stellen en wellicht de agrariër daardoor 

aan het denken te zetten. 

 

Vervolg: 
In een klein groepje vervolgstappen maken/ de volgende vragen beantwoorden:  

1. Is er consensus over het nut van ‘gedeelde noemers’ om de communicatie 

tussen boer en burger te verbeteren?  

2. Is het ‘voedselweb’ een goed middel om het gesprek tussen boer en burger op 

gang te brengen ? 

3. Is een LocalHieros Community een geschikte vorm om de open uitwisseling 

tussen boer en burger over keuzen, intenties en barrières te stimuleren?  

4. … 

 
 

 


