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Aan alle vrienden, bestuur en raad van advies-leden van de Stichting Aquarius Alliance, 

Aan alle partners in de netwerkorganisatie Aquarius Alliance,  

 

NIEUWS van de afgelopen maand januari     

 
Op 19 januari 2008 vond alweer de vijfde workshop plaats van de cursus ‘Eten van de Noord-
Hollandse boer’, georganiseerd door Annet van Hoorn samen met Anne Stijkel op Hoeve De 
Hartstocht, Henk en Wilma den Hartog, Abcoude.  
Waar gaat de cursus over? Boeren als hoeders van soortenrijkdom, niet alleen van bedreigde 
soorten wilde bloemen en dieren, maar ook van agrarische soorten en rassen, om onze 
voedselvoorziening veilig te stellen. Hoe meer rassen, hoe beter bestand tegen ziekten en plagen 
tenslotte. De kinderen van Amsterdam gaan vanaf dit jaar op excursie naar de boer met school. 
Wij zoeken echter ook naar manieren om volwassen Amsterdammers van het rijke plattelandsleven 
te laten genieten. Door boerderijbezoeken, maar ook door samen te eten van een Noord-
Hollandse boerenmaaltijd in de stad. Met aandacht voor biodiversiteit in andere culturen en 
streken. Met als toetje een filmpje over hoe iedereen zelf biodiverser kan eten. En tuinieren. En 
waarom kan er geen ring van biodiverse moestuinen om de stad heen komen? Goed voor 
multiculturele samenwerking en samenleving? Met de boerderijexcursies vanuit scholen als 
kiempjes. Informatie bij annet@ahorn.nl.    
 
23 januari: Bezoek aan 2e kamer over kringlooplandbouw 
Een delegatie van de Aquarius Alliance en VBBM (Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu) bracht 
een bezoek aan de vaste 2e kamer commissie voor landbouw. We hadden een heel uur om ons 
verzoek toe te lichten voor het creëren van ruimte tbv omschakeling naar kringloop-landbouw:  
natuurlijke kringlopen, cradle2cradleprincipes, met vermindering CO2 uitstoot, hogere 
diergezondheid, betere economische situatie voor boeren en dat alles vanwege een levende 
bodem; daarvoor hielden we een warm pleidooi over het belang van organische stof, en compost. 
Voor meer informatie zie onze website www.aquariusalliance.nl; in menu ‘de Alliance aan het werk’ 
bij ‘beleidsadvies’. 

De resultaten van dit gesprek zijn er twee:  
1. de aanwezige kamerleden adviseerden ons om hierover een brief aan de minister te sturen, ook 

in relatie tot haar net uitgekomen toekomstvisie; deze brief gaat a.s. maandag 11 februari de 
deur uit en wordt verstuurd mede namens nogal wat organisaties die milieu en duurzaamheid 
nastreven.  Ben je geen partner en wil je mede ondertekenen? Neem contact op met 
jelleke@aquariusalliance.nl, dan stuur ik je de concept brief toe en kan je zien of je daar je 
naam onder wilt zetten.  

2. op vrijdagmiddag 8 februari gaan een aantal deskundige partners in gesprek met de vaste 
kamer commissie-leden van de SP op boerderij ’t Geertje in Leiderdorp. Dhr. Polderman van de 
SP had hier expliciet om gevraagd omdat hij onze zaak belangrijk vindt en er meer over wil 
weten. Wil je meepraten, meldt je dan even bij Jelleke: 06-477.60.149   

 
24 januari: Jaarvergadering partners  
Een volledig verslag van deze partnerdag staat vanaf circa 8 februari op de website, op de 
welkomstpagina rechts bij ‘Agenda’. Hier in het kort de belangrijkste aandachtspunten: 

- Vereniging oprichten & extra boerenbestuurders 
In de ochtend stelde het nieuwe bestuur zich voor: Jan Paul van Soest, Bertus Haverkort en Annemie 
Lepelaars. Ze gaven aan dat ze een stichting als aansturing erg ondemocratisch vinden en zich 
daar ook niet lekker bij voelen; daarom het voorstel om als beter passende juridische vorm voor het 
levende netwerk een vereniging op te richten. Zowel individuele partners als organisaties 
(institutionele leden) kunnen dan lid worden en daarmee zelf richting geven aan de ontwikkeling 
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van de organisatie via het bestuur, dat ook beslist uitgebreid moet worden met 2 boeren-
bestuurders. Ter plekke werd een commissie ingesteld die zorgt voor de oprichting van de 
vereniging en de verkiezing / voordracht van bestuurders.     

- Werkplannen van partners en vrienden 
‘s Middags bespraken de partners in kleinere groepen wie wat allemaal doet en gaat doen: een 
scala aan interessante en elkaar aanvullende activiteiten ontvouwde zich! Deze ‘werkplannen’ 
zullen we voor zover die openbaar mogen zijn op de website opnemen onder de werkvelden; zo 
dat de rest van de wereld kan zien met wat voor mooie dingen wij bezig zijn. Vertrouwelijke 
informatie komt uiteraard alleen op de beschermde qa4a.net site voor partners.   

- Prikbord-idee 
Omdat er zo’n behoefte bleek aan uitwisseling over activiteiten kwam Ellen Winkel met het idee om 
een prikbord te starten, waarop partners elkaar kunnen informeren, om advies / ideeën te kunnen 
vragen, of om samenwerking te starten. Ellen zal jullie hierover half februari informeren via de e-mail.   

- Naam voor de Aquarius Alliance? 
Jullie zijn vast heel benieuwd naar wat de nieuwe naam nu wordt; sinds Kerstmis broeden we op 
een  beter-de-lading-dekkende-naam voor ons levende en lerende netwerk; of zoals Piet Bongers 
het beschrijft: ons een naam voor ons huis waarin allemaal plekken zijn voor ieder deelnetwerk of 
clubje die bezig is met een specifiek thema rondom vernieuwende landbouw.  Of dat nou bodem 
of kringlopen, quantumlandbouw of  jaarrond weiden of kopersporen is tot aan voedingsadvies en 
gezondheid. Tja daar een naam voor vinden die de lading dekt is niet makkelijk!  

Het bleek dat álle 14 ingediende namen wel een aantal stemmen kregen, waarbij er vier waren die 
er iets – niet veel -  uitsprongen en ongeveer evenveel stemmen hadden: Gezonde Gronden, 

Duurzaam Oogsten, Aquarius Alliance, en Alliantie voor Vitale Landbouw. Op alle vier was nog 
genoeg aan te merken om ze niet te kiezen. We besloten ter plekke dat er blijkbaar nog tijd nodig is 
waarin een naam opkomt die beter resoneert met wie wij zijn en wat we willen; eind maart/ begin 
april richten we een  vereniging op als juridische vorm voor het netwerk;  we verwachten dat als we 
dan het vernieuwde/aangevulde verenigingsbestuur kiezen er tegen die tijd een zinderend goede 
naam is komen bovendrijven. Met behulp van ecotherapie ondersteunt  Riny Brugmans dat die 
naam er komt.  Dus als je nog inspiratie krijgt, mail svp naar jelleke@aquariuslalliance.nl.  

   

  29 januari Aquarius Alliance in CHE-salon 
Na al 2 jaar flirten van verschillende AA partners met het Centre for Human Emergence (CHE) en 
andersom, kwam het er eindelijk van om in hun ‘salon’ een presentatie te geven over wat we doen,  
wie we zijn en wat we beogen. Het CHE is een interessante netwerkorganisatie, erg vergelijkbaar 
met die van ons, ook in hun ontwikkeling. Ze werken op basis van ‘spiral dynamics’ en Ken Wilbur.     
CHE is opgericht tijdens de afscheidsmanifestatie van Herman Wijffels in 2005.  

“De huidige tijd vraagt om nieuwe oriëntaties, nieuwe manieren van leven, werken en organiseren. 
We zoeken praktische wegen om een samenleving vorm te geven waarin samenhang en 
duurzaamheid voorop staan. Het Centre for Human Emergence (CHE) brengt mensen bij elkaar die 
zich daarvoor willen inzetten. Ik verwacht van het CHE baanbrekende bijdragen aan de 
maatschappelijke vernieuwing.” - Herman Wijffels  

Aangezien er veel over en weer uit te wisselen is hebben we voorgesteld dat we dit voorjaar 3x een 
salon zullen vullen over ‘Integral Agriculture’, zoals zij dat noemen. Zij zijn heel erg bezig met 
integrale aanpakken; Integral betekent voor hen complexe systemen, inclusief micro, meso en 
macro nivaus.  29 januari was een eerste kennismaking met de Aquarius Alliance waarbij Heleen 
van Haaften de relatie gezonde-bodem-gezonde-mensen presenteerde, en Jelleke iets vertelde 
over  hoe onze netwerkorganisatie diverse werkvelden in die relatie behartigt. Jan Diek van 
Mansvelt presenteerde de film ‘Farmer John’, waarna zich een interessant gesprek ontwikkelde over 
de verantwoordelijkheid van consumenten voor het soort landbouw dat we hebben. CHE–
bestuurder Lisette Schuitemaker (bestuur CHE) ziet ons wel als de CHE-constellatie Agriculture.   

De salons worden iedere dinsdagavond gehouden op Venwoude (Lage Vuursche, nabij Soest) van 
19.00- 21h.30. Voor informatie zie http://www.humanemergence.org/netherlands.html onder 
activiteiten. Voor de  2e en 3e keer dat wij als Aquarius Alliance de salon willen vullen (in de periode 
maart-juni) zal ik jullie tijdig informeren en uitnodigen. 
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Agenda: Activiteiten door en voor Aquarius Alliance partners en vrienden 

 
Januari en februari staan in het teken van fondsen werven, en het aantrekken van nieuwe 
interessante individuele en institutionele partners, om daarmee onze netwerkorganisatie steviger te 
kunnen laten ontwikkelen. Ken je iemand of een organisatie die zich thuis zou voelen bij ons of die jij 
er graag bij zou willen hebben? Schroom niet die te vragen om kennis te maken op een themadag 
of met één of meerdere partners. Informatie is er ruim te vinden op de website! Kijk op de 
welkomstpagina,  eventueel doorklikken op ‘profiel’ van de organisatie 

Themadagen en workshops: inspiratie voor iedereen rondom een speciaal thema.  

� 7 t/m 10 februari : TuinIdee in Zwolle. Er is een stand van Kopersporen met: PKS-bronzen 
tuingereedschap - koperen slakkenringen én het Biberkraft dakreinigingssysteem. Tijdens de 
beurs geeft Kopersporen een 4-tal lezingen. U krijgt € 2,50 korting op de entree via de 
kortingsbon. Kijk voor de kortingsbon en de achtergrond van PKS-bronzen gereedschap op 
www.kopersporen.nl. Henny Schalen, Tel. 0592-319402 

� afgelast: do. 21 februari Aquarius Alliance themadag. Om verschillende redenen: het kost 
Jelleke nogal veel niet betaalde tijd, die beter geïnvesteerd kan worden in eerst fondsen en 
projectsubsidies werven, waardoor we wellicht dit soort dagen ook goedkoper kunnen 
aanbieden. De eerstvolgende AA-themadag wordt nu gehouden op do. 3 april (zie ook 
verderop in deze agenda). 

� in de maanden februari t/m mei organiseert AA-partner Malika Cieremans meerdere 
dansmiddagen ‘Dansen van Universele Vrede’ in Zetten en Apeldoorn. Bekijk de agenda van 
dansactiviteiten op www.malika.info. Verder geeft Pir Shabda Kahn (California, USA) op vr. 13 
en za. 14 juni een dansseminar in Nederland. Shabda is een van de wereldleiders in het 
internationale netwerk van de Dansen van Universele Vrede en spiritueel leider van de 
Ruhaniat, een eigentijdse soefi-stroming. Aansluitend is er de mogelijkheid om van 15 t/m 29 juni 
mee te reizen naar een midzomerseminar dat wordt gehouden in Karelië, Rusland. Hierbij 
worden ook Anastasia gerelateerde projecten bezocht. Meer informatie is te vinden op 
www.malika.info.     

� op woe. 5 maart organiseert een aantal oud-PMOV-ers een themadag; informatie volgt nog 
door henzelf.  

� za. 8 maart: Vriendendag Aquarius-Zuid te Biezenmortel. 
Een informatieve dag, van 10 tot 15.15 uur, voor boeren en burgers die zich bezig houden met 
bewuste landbouw. We zijn te gast op het biologische composteringsbedrijf ‘Van Iersel’ te 
Biezenmortel. Hier doet men onderzoek naar het verband tussen de gezondheid van de mens 
en de gezondheid van de bodem. Mark van Iersel en Joan Timmermans zullen ons hierover 
meer vertellen en laten zien. Verder vertelt Jaap van Bruchem over de ‘Geometrie van de 
schepping’ en kunnen we gezellig bijpraten. Voor opgeven of informatie: Marianne van der 
Schilden, welkom@itaka.nl of 06-42982383. 

� Op di. 11 maart geeft Marja de Vries in Amsterdam een lezing over haar boek ‘De hele olifant 
in beeld’, over de Gulden Snede principes, zie ook verderop in deze nieuwsbrief. Meer info op:  

www.theprojectnetwork.nl/bijeenkomsten. 

� Vanaf maart organiseert AA-partner Mike Donkers samen met de makers van de voeding en 
gezondheids-site www.fonteine.com in Zeist informatie avonden over gezonde voeding. De 
eerste avond zal worden gehouden op woe. 12 maart, van 19h30-22.00h, in het KNVB 
sportcentrum te Zeist. Thema De kosten van deelname zijn €15,-. Mail voor meer informatie naar 
ugamedia@wirehub.nl of bel 0346-330038. 

� Op do. 3 april, op landjuweel de Hoeven te Dalfsen , iser een Aquarius Alliance themadag over 
gezonde landbouw & gezonde voeding ! Opgave bij info@aquariusalliance.nl  

� Vr. 6 t/m di. 10 juni in De Steeg: Wild and Savoury demonstreert tijdens de Kasteelfair op 
Landgoed Middachten hoe eetbare paddestoelen gekweekt kunnen worden in schuur, kelder 
of zelfs op het aanrecht! Meer info: Judith Evenaar (0317-427422/ 06 45722414), 
info@wildandsavoury.nl, of kijk op www.wildandsavoury.nl. 
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PARTNER-DAGEN, waarin netwerk-partners elkaar inspireren en kennis en ervaringen uitwisselen  

We gaan de partnerdagen op donderdagen en op zaterdagen houden , in iedere 2e week van 
de oneven maanden. Omdat niet iedereen gelukkig blijkt met donderdagen. Tijdens de  
partnerdagen gaan we dieper in op de kennisontwikkeling en onderbouwing; ook is er ruimte voor 
een ‘dilemma-tour’, waarin een partner zijn dilemma m.b.t. zijn project of bedrijf kan inbrengen tbv 
feed-back door de andere partners. Meld je daarvoor aan als je dat wilt.  

� De eerstvolgende partnerdag van 13 maart wordt afgelast ivm dezelfde reden als het 
afgelasten van de themadag op 21 februari (zie activiteitenlijst hierboven). Daarnaast vinden 
veel mensen deelname aan de partnerdagen te duur. Dus graag feed-back van partners naar 
Jelleke hoe zij dit dan wèl zouden willen.  

� De volgende partnerdagen staan gepland op: donderdag 15 mei – (zomer niet) – zaterdag 20 
september – donderdag 13 november (Strategiedag: denk mee over en werk mee aan onze 
toekomst, svp deze dag vrijhouden!).  

 

INTERESSANT nieuws / activiteiten op onze werkterreinen i.r.t. onze filosofie & waarden 

 
Internationale ontwikkeling: the Development Marketplace Competition 2008: dien uw voorstel 
uiterlijk 21 maart in! 

The Global Development Marketplace 2008 has launched a call for proposals for innovative ideas 
under the theme of 'Sustainable Agriculture for Development'. Private companies can apply if they 
partner with NGOs, academic institutions, or regional or local government institutions. Applications 
are accepted through March 21, 2008 and will undergo rigorous review by more than 200 
development experts. About 100 finalists will be announced in June and will be invited to World 
Bank headquarters in Washington, DC in late September to vie for grants in person at the DM2008  
Marketplace event. This competition offers a unique opportunity to turn your innovative idea  
for sustainable agriculture in developing countries into reality. If selected, your idea could receive 
up to 200,000 US dollar in grant funding for implementation over two years. Proposals are welcome 
from all development innovators: civil society groups, social entrepreneurs, private foundations, 
government agencies, academia and the private sector. See the eligibility criteria for ore details. 
More information at: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/OPPORTUNITIES/GRANTS/DEVMARKETPLACE/0,,content
MDK:21617862~pagePK:180691~piPK:174492~theSitePK:205098,00.html 
 

Marja de Vries: ‘De hele olifant in beeld.’ Inzicht in het bestaan en de werking van universele 
wetten en de Gulden Snede. Ankh Hermes, 2007.  

Op 11 maart geeft Marja de Vries een lezing over haar boek in Amsterdam, zie 
www.theprojectnetwork.nl/bijeenkomsten. Een bezoek aan de website van www.marjadevries.nl is 
ook een aanrader. 

Recensie NBD|Biblion:  

Dit hoogst informatieve boek van de Nederlandse auteur (celbiologe/ecologe) is een 
respectabele poging tot het formuleren van zeven universele wetmatigheden of principes (Hermes 
Trismegistus). Deze met elkaar samenhangende wetten zijn achtereenvolgens: die van de eenheid, 
de overeenstemming, trilling (en daarvan afgeleide wetten), polariteit, ritme, oorzaak en gevolg, 
culminerend in die van de dynamische balans. Via een indrukwekkend breed spectrum van 
essentiële inzichten uit oude wijsheidstradities en moderne (alternatieve) wetenschap - van 
(cel)biologie via bewustzijnsonderzoek tot en met kwantummechanica - illustreert en verdiept ze 
de basisstellingen die ze voor iedere wet formuleert. Daarnaast besteedt ze uitgebreid aandacht 
aan de Gulden Snede als universeel mechanisme voor het ontstaan van vorm, creatie en 
ruimtelijke groeipatronen (inclusief bewustzijnsgroei). Een gave om moeilijke onderwerpen 
educatief verantwoord en prettig leesbaar te presenteren vervolmaken deze overzichtelijke 
wegwijzer naar de nieuwe tijd en must voor iedere spiritueel geïnteresseerde lezer. Met index, 
literatuurlijst en veel voetnoten. 
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The Real Dirt on Farmer John (FILM)  
info@cinemadelicatessen.nl heeft de film ‘The Real Dirt on Farmer John’ op DVD uitgebracht.   
(Info: Huub Roelvink; tel. 020-4207123). 

 
Een avond met Christiane Beerlandt  

Enkelen van onze lezers zijn al in het bezit van het meest verkochte boek "De sleutel tot 
zelfbevrijding" van Christiane Beerlandt. Minder bekend is dat ze ook lezingen in Nederland geeft, 
zoals onlangs in Drachten en Groningen. 
In de lezingen vertelt Christiane over oorzaak en gevolg van gedachten en ziekten. Elk mens is 
uniek in zijn "ZIJN ". Bepaalde levenshoudingen of gedachtenpatronen van de mens zorgen ervoor 
dat situaties of dingen in de materie op die mens afkomen. Niets is zonder reden in het leven, er is 
altijd oorzaak en gevolg. Christiane bezit over een intuïtie/doorkrijgen-gave, waar ze al veel 
mensen mee geholpen heeft. Veel ziekten zijn met gangbare of alternatieve middelen te genezen, 
echter als je geen verandering in je patroon van levenshouding aanbrengt, zal die trillings-
frequentie zich in een andere (ergere) vorm manifesteren, totdat inzicht verkregen wordt en 
genezing plaatsvindt. 
Ook ziekten/gebreken bij onze (huis)dieren zijn signalen waar de eigenaar van de dieren wat van 
te leren heeft. In de jaren ‘80 is Christiane bij 20 Belgische veehouders begonnen dit in praktijk te 
brengen zodat ze hun medicijngebruik drastisch hebben kunnen reduceren.  
Voor meer info kijk op: www.christianebeerlandt.com. Op de pagina 
www.christianebeerlandt.com/pagina73.html is een compleet overzicht te vinden van waar en 
wanneer Christiane de komende maanden lezingen geeft. 

Ormus 

AA-partner Mike Donkers heeft een interessant artikel geplaatst op www.fonteine.com/ormus, over  
Orbitally Rearranged Monoatomic Elements, oftewel ORMEs, beter bekend als Ormus. Een 
essentiële substantie / energie voor het leven. 

  
  

CURSUSSEN  

 
o GELDERLAND: Intuïtieve ontwikkeling, te Wageningen.  

- “Thuisvoelen met intuïtie”, voor beginners, je krijgt meer inzicht in je belangrijkste  
energiecentra, hoe die te activeren, afsluiten en schoonmaken; je energie laten stromen  
en beter bij jezelf blijven. 
- “Leer jezelf en anderen te helen”, voor gevorderden, mensen die al eerder een basis     
training energiewerk, energetisch management of ecotherapie gedaan hebben. 
Door: Marianne van der Schilden, ITAKA, met assistentie van Paul Voulon (gevorderden). Info en 
aanmelden: welkom@itaka.nl of 0317-421319. 

 

o ZUID HOLLAND: Opleiding nieuwetijdse geneeswijzen. Het gaat over Quantum bio-resonantie: 
hoe trillingsinformatie vanuit de allerkleinste deeltjes wordt verwerkt in het lichaam; ook 
werkwijzen en methoden. Door José Hoogeveen m.m.v. Roel van Wijk, beiden AA-partner. In 
Roelofarendsveen. 
De folder is te zien op: http://www.nieuwetijdsegeneeswijzen.nl/LR_folder_v4.pdf 
Informatie en opgave bij: josehoogeveen@planet.nl  
 

o OVERIJSSEL & ZUID-HOLLAND: Genezen een hele kunst – door Dik Stukkien en Sake de Haan.  
In deze training nemen wij u mee naar de geheimen van Werkelijke Genezing. We werken 
vanuit heelheid en totaal bewustzijn. U krijgt oefeningen die een weldadige uitwerking hebben 
op uw geestelijk en fysiek welzijn; het gaat over de werkelijke betekenis van onze Zin-tuigen, 
innerlijk licht en ge-ZON-de voeding. De cursus wordt gehouden in:   
Overijssel� Dalfsen, LANDJUWEEL DE HOEVEN, 1e dag vrijdag 29 februari  
Zuid holland � Kamerik, DE BEEKHOEVE, 1e dag 1 maart. 
Voor meer informatie en inschrijfformulieren kunt u mailen naar lava.bv@zonnet.nl  
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PRIKBORD!!!!! 

Ellen Winkel heeft het lumineuze idee gelanceerd om maandelijks een ‘prikbord’ via de e-mail rond 
te sturen aan partners, die wat willen delen of advies willen vragen. Jullie horen daar binnenkort 
meer over van haar! Omdat dit prikbord er nu nog niet is, zetten we de volgende oproepen nog 
even in deze nieuwsbrief:  

 
OPROEP 
STNL (Samenwerkingsverband Traumahulpverlening Nederland) richt zich op het verzachten van 
leed dat ontstaat door grootschalige calamiteiten, tijdens en direct na het gebeuren. De geboden 
hulp is ontwikkeld vanuit de complementaire gezondheidszorg en is bedoeld als aanvulling op de 
reguliere voorzieningen. Een nieuw facet in het werk van STNL is het opzetten van een signalerings-
systeem bedoeld om te onderzoeken of vanuit natuur en mens tijdige signalen kunnen komen, die 
wijzen op een ophanden zijnde calamiteit. Bij gebleken nauwkeurigheid en bruikbaarheid kan dit 
systeem operationeel worden. 

STNL zoekt mensen met een zekere gevoeligheid en affiniteit met het onderwerp, die bereid zijn 
hun signalen aan ons door te geven. We denken hierbij bijvoorbeeld aan boeren, die veel contact 
hebben met het land, met hun dieren en met de dieren in de omgeving.  
Zie ook de website van STNL ( www.stnl.info ), die nog in ontwikkeling is en mail ons ( info@stnl.info ) 
Namens STNL, Menno Swaak, tel. 070-3562263 / 06-44202709. 
 
Anastasia  
Ook geïnspireerd door de boeken van Anastasia, over leven in harmonie met onze natuur?  
Er komt een leefgemeenschap in Nederland gebaseerd op deze visie: kijk op www.anastasiadorp.nl.  
 
HANDBOEK ‘Directe verkoop van boerderijproducten’  
De directe verkoop van boerderijproducten groeit. Volgens de halfjaarcijfers 2007 van de 
Biomonitor was directe verkoop, met 23% groei, de tweede koploper van alle biologische 
verkoopkanalen. Het handboek ‘Directe verkoop van boerderijproducten’ bevat praktische tips 
over regelgeving, klantenwinning, winkelinrichting, websites en onderlinge samenwerking. Ook zijn 
vijf voorbeelden van verschillende vormen van directe verkoop opgenomen: van boerderijwinkel 
tot webwinkel, en van kookstudio tot markt op eigen erf. Algemene conclusie: het meest succesvol 
zijn ondernemers die klanten ‘pure producten met het gezicht van de boer bieden’.  

Circa 8000 boeren en tuinders in Nederland verkopen hun producten direct aan de consument. 
Daarvan zijn circa 450 biologische bedrijven die rechtstreeks van de boerderij hun producten 
verkopen. Bovendien telt Nederland zo’n 37 biologische boerenmarkten en enkele tientallen 
biologische webwinkels en bezorgdiensten. Eenderde van de ondernemers met directe verkoop 
realiseert een omzet van (ver) boven de €50.000,-- per jaar.  

Ondernemers kunnen het handboek downloaden van www.biologica.nl/boerentuinder of gedrukt 
bestellen via www.biologischelandbouw.org. Meer informatie is te verkrijgen via Maria van Boxtel, 
projectleider kennisnetwerk directe verkoop, telefoon 06 - 53 59 31 88 of 0317 -350 700, e-mail: 
mvanboxtel@landco.nl. 

 

Vrienden  & Donaties  

Ben je nog geen vriend van deze prachtige beweging? Meld je aan bij info@aquariusalliance.nl en 
betaal een kleine maandelijkse bijdrage (ter waarde van een belegd broodje) om ons te steunen. 
Je betaalt toch ook aan Natuurmonumenten en de ANWB? Wij doen minstens zulk goed werk!    

Heb je geld over dit jaar en weet je geen goed doel? Aan de Stichting Aquarius Alliance kun je 
belastingvrij schenken! En we kunnen het goed gebruiken om ons netwerk te professionaliseren en 
versterken; zodat we ons werk aan een natuurlijk duurzame land & tuinbouw, gezonde bodems, 
gezonde voeding en gezonde mensen kunnen verzekeren.   

Ons rekeningnummer is 11.00.78.144 Rabobank te Dalfsen t.n.v. Stichting Aquarius Alliance.  
Informatie over via de notaris schenken: bij jelleke@aquariusalliance.nl. 


