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• Overhandiging stredcgroentepakket van Eerlijk Eten uit de Strtt.k ;aan wt:thoudu Huig v.1.n B.lrnevt.ld. 

Eerlijk Eten uit de Streek 
Het eerste streekgroentepakket van Eerlijk Eten 
uit de Streek is overhandigd aan wethouder Huig 
van Barneveld, die op zijn beurt deze weer over
handigde aan de voorzitter van Gebieds coöpera
tie Eemland, Edgar Koning. 

Met Eerlijk Eten uit de St reek 
werken de Foodvalley en de 
EemVallei samen om hun 
regio weer van voedsel uit het 
eigen leefgebied te voorzien, 
ook met een eerlijke p rijs rich
t ing de boer. 
Voorafgaand was er een pre
sentatie op de Eem landhoeve 

over de Mansboltcampus · 
de plek waarin we burgers 
en boeren en bestuurders bij 
elkaar brengen rondom het 
Reg ionale Voedsel Systeem. 
Aanwezig waren de boeren
producenten d ie nu al leveren 
zoal s Arkem heen zuivel van 
de Bonte Poort uit Nijkerk/ 

Bunschoten, Eemlandhoevc 
moestuin met groentes en 
de Hamburgers van Henk 
van de Eemlandhoeve. Ook 
producentenproducten uit 
de Gelderse va llei werden 
ingebrac ht door Barry van 
Geresteijn die de coördi na
tor is vanuit de Foodvalley 
en samen met Frank Nijhof, 
bestuurslid en coördinator 
van de EemVallci. Vanuit 
de burgerkant waren ook 
Gebiedscoope ratic Ecmland 
- Edgar Koning en Wijkboer 
derij Nieuwland - Peter Rook 

- aanwezig om de eerste pak
ketten in ontvangst te nemen. 
Evenals d iverse enthousiaste 
klante n van het eerste uur en 
vrijwi lligers. 
Er zijn drie afh aalpu m en in 
onze regio zoals bij de Laa k 
boerderij Land in Zicht, Het 
Park huis in Amersfoort a ls 
stadslocat ie en de Eem land
hoeve. 
Wethouder Hu ig vJn für 
neveld sprak van een mooie 
beweg ing d ie vanui t Bun 
schote n Spakenburg een 
dorp van veel vocdSl'I ook 

opgepakt wordt. Hij verteld~ 
van z ijn e igen opa en oma die 
op hun boerderij de veelzij
d igheid van het pla ttelan.l 
hadden. En dat nu op ge 
bi~dsn ive:m d iezel fde ctiversi 
ldt we~ r gebundeld w0rdt. De 
Ma nsholtc,1mpus als t"en re
g ionale VO<'dsclhnb biedt nw 
gL•lijk.hcd,•n om J;u Hrder u u 
te wcrkt'll en J,, bo t'r weer ,~n 
eerl ij ~e prijs\ oor z11n pr0<lu, l 
te gl'\'~n. w J.1n11ee J e bot' r 
Wl'~r 0ns w,.1~1nkvol le gr._,~n~ 
1., nct~, l1Jp k.1n onJcrh,,u,len 


