
 
 
Boeren & Buren bestaat één jaar en viert dat met een app! 
 
Boeren & Buren werd op 20 mei vorig jaar online geboren. Ondertussen zijn er al 15 
Buurderijen, 11 000 aangesloten Buren en 125 Boeren en ambachtelijke producenten. 
 
Boeren & Buren is een netwerk dat lokale producenten en consumenten samenbrengt. 
Via de innovatieve website kunnen consumenten rechtstreeks van lokale Boeren kopen. 
Als “Buur” bestel je wat en wanneer je wil. Eénmaal per week kan je je bestelling dan 
afhalen op een vaste locatie, de Buurderij. Dit kan een bibliotheek, school, cultureel 
centrum of zelfs een ziekenhuis zijn. Het is de Buurderij-Verantwoordelijke die heel de 
Buurderij opzet en dus ook de producenten uitnodigt om mee te stappen in zijn project. 
Boeren stellen zelf hun prijs vast en bevinden zich op gemiddeld 19 km van de Buurderij. 
Doordat ze op voorhand precies weten hoeveel ze elke week moeten meenemen, komen ze 
niet met voedseloverschotten te zitten na de oogst. Bovendien wordt alles de dag 
voordien of de dag zelf van de Buurderij klaargemaakt. Verser kan je het niet hebben. 
 
De Producenten zijn zelf aanwezig op de bijeenkomst. Je kan ze vragen stellen over hun 
producten en productiewijze of gewoon een babbeltje slaan. Op die manier kom je veel te 
weten over wat je eet en wie het maakt. Op de Buurderij ontmoet je ook je Buren en wordt 
boodschappen doen weer een sociale en gezellige belevenis. 
 
Nu wordt het echter nog leuker! Boeren & Buren brengt vandaag, naar aanleiding van het 
eenjarig bestaan, een applicatie voor iPhone uit! Via de app wordt bestellen bij lokale 
Boeren nu nog gemakkelijker!  
 
De iOS app, voor iedereen met een iPhone 4S of hoger, is gratis én in het Nederlands 
beschikbaar via de iTunes winkel.  
 
Vlaanderen kent Buurderijen in Antwerpen, Brussel, Leuven, Mechelen, Brugge, Kortrijk, 
Ieper, Vichte, Ichtegem, Meise, Wezembeek-Oppem en Wommelgem. Op 28 mei opent de 
Buurderij van Deurne, op 1 juni in Lier en 2 juni heeft ook Diest haar eigen Buurderij.  
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Meer persmateriaal en foto’s vind je hier. 

https://boerenenburen.be/nl/p/resources

