
opgericht in 2003, steunt producenten als

Frenken. Ze wil producten van biologische

boeren (van geitenkaas en fruit uit eigen

regio tot koffie en thee) gezamenlijk in de

eigen regio aanbieden. Het is de bedoeling

de lijnen tussen producent en consument

(voornamelijk particulieren en een klein 

aantal winkels en restaurants) kort te 

houden en over zo min mogelijk schakels te

laten lopen. Opvallend is trouwens dat van

een derde van de particuliere afnemers 

minstens één familielid vegetarisch eet.

Limburg en de Achterhoek begonnen enkele

jaren geleden met dit gezamenlijk aanbie-

den van producten en al snel groeide het

initiatief uit tot een landelijk project (50%

dekkend). Negen regio’s en tachtig produ-

centen zijn er inmiddels bij aangesloten.

Bundeling van krachten
Producten worden verkocht via boerderij-

winkels, op biologische markten of via de

webwinkel (zie kader). “Voor veel consumen-

ten is de webwinkel ideaal, zeker als ze in

dorpen wonen waar geen biologische 

winkels zijn,” aldus medeoprichtster van 

Van Eigen Erf Iris van de Graaf, zelf fervent

biologische consument en in het bezit van

een moestuin. “Via de webwinkel kunnen

klanten producten bestellen in de hoeveel-

heden die ze wensen. Die worden dan 

binnen twee dagen geleverd.” Van Eigen Erf

stimuleert ook de bundeling van krachten.

“Producenten kunnen afspraken met elkaar

maken over de teelt, zodat er in een regio

niet vijf dezelfde soorten sla worden 

aangeboden. We denken namelijk vanuit de

consument. Aardappelen, groenten en fruit

worden het meest verkocht, meteen gevolgd

door zuivel.”

Geschikte partners
Daarnaast zorgt Van Eigen Erf voor de 

promotie en marketing van de aangeboden

producten, adviseert over het opzetten van

een eigen webwinkel, zoekt mee naar 

financiële middelen en organiseert

bijeenkomsten waarin kennis wordt

uitgewisseld. Producenten die mee willen

doen, moeten biologisch boeren en SKAL-

gecertificeerd zijn. Frenken voldoet aan die

eisen. Het idee om hazelnotenpasta en

hazelnootolie te gaan maken, ontwikkelde

hij samen met Van Eigen Erf. Daarvoor 

verkocht Frenken de hazelnoten alleen in

dop. “De dikste, want consumenten willen

niet anders.” Hij wilde echter ook iets doen

met het overschot. Zo ontstond het idee voor

de pasta en de olie. “Het lastige bij de pasta

was een bedrijf te vinden dat bereid en in

staat is kleine hoeveelheden hazelnoten te

roosteren en te malen,” aldus Frenken. “Ik

heb uiteindelijk in Friesland een goed adresje

ontdekt. Bij de olie stuitte ik op een 

vergelijkbaar probleem. Gelukkig vond ik 

net over de Duitse grens een bedrijf dat

hazelnootolie perst.” Volgens Van de Graaf is

het lang zoeken naar geschikte partners 

kenmerkend voor regionale producten. “Het

is ambachtswerk, kleinschalig. Het is moeilijk

goede partners te vinden, omdat er meestal

grootschaliger wordt gewerkt. Dat geldt

zelfs voor het ontwerpen van de etiketten.

In Duitsland is men al veel verder op dit

gebied.”

Steun biologische productie
Ook de vaak relatief hoge verkoopprijs is een

lastig punt. “Ik wil mijn prijs wel verlagen,

maar dat is eenvoudigweg niet haalbaar,”

aldus Frenken. Geitenboer Henk Venner, die

ook is aangesloten bij Biologisch Goed Van

Eigen Erf, beaamt dat. “De overheid zou de

productie van biologische goederen meer

moeten steunen, zoals dat in sommige 

andere Europese landen gebeurt. De linkse

partijen hebben hier het lagere btw-tarief

voorgesteld, maar structurele steun ont-

breekt.” De totale afzet van biologische pro-

ducten in Nederland is slechts 2%. Volgens

Venner speelt ook het gebrek aan een echte

eetcultuur mee. “In landen als Frankrijk en

Italië besteden mensen aandacht aan het

eten. Ze willen goed én lekker eten, nemen

daar ook echt de tijd voor. Nederlanders zijn

calvinistischer, willen veel voor weinig geld.

Een echte smaakcultuur ontbreekt. En dat is

doodzonde. Want het is heerlijk om van een

lekkere, smaakvolle maaltijd te genieten.”

Meer informatie over de producten van o.a.

Jan Frenken vind je op de site van Van Eigen

Erf: www.vaneigenerf.nl. Tijdens de 

biologische open dagen van Biologica op 

17 en 18 juni (zie ook blz. 16) presenteren 

producenten van biologische waren zich op

boerenmarkten. Alle adressen van open

dagen zijn te vinden op www.biologica.nl.

Nicole Mulders
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Frenken is tot op de dag van vandaag nog

steeds de enige hazelnotenpastaproducent

in Nederland. Volgens kenners smaakt zijn

hazelnotenpasta beter dan de buitenlandse.

Daarmee neemt zijn product een bijzondere

positie in, maar Frenken zou graag wat

concurrentie zien. “Dan krijgt je product veel

meer bekendheid en dat is alleen maar

goed.”

Gezonde werkwijze
Frenken begon met één hectare grond en

heeft zijn kwekerij in een paar jaar tijd flink

uitgebreid. Hij beschikt nu over zeven 

hectare. Nadat hij een jaar bezig was

geweest met de hazelnotenteelt koos de

Limburger bewust voor een biologische 

aanpak, omdat het gebruik van bestrijdings-

middelen hem steeds meer tegen begon te

staan. “Ik kreeg er een slecht gevoel bij. En

iedereen weet dat die rotzooi ongezond is.

Er zijn zoveel tuinders uit mijn omgeving

weggevallen vanwege een slechte gezond-

heid, terwijl ik nog hartstikke fit ben. Dat

geeft je toch te denken. Ook voor de aarde is

het beter, omdat die niet wordt uitgeput

zoals gebeurt in de reguliere landbouw.

Door geen kunstmest en chemische 

bestrijdingsmiddelen te gebruiken werk je

veel gezonder en duurzamer.”

Weinig onderhoud
Volgens Frenken zijn hazelnoten een relatief

makkelijk en onkwetsbaar product. “De

enige bemesting die ze nodig hebben, is

groenbemesting via het ondergroeiende

gras, maar je moet er wel aandacht aan

besteden, anders verwildert je hele grond.”

In Zeeland ging jaren geleden ook een 

project met hazelnoten van start, maar dat

is vanwege die verwildering mislukt.”

Frenken ervaart de teelt als relatief rustig.

In het najaar oogst en snoeit hij. En in de

lente en zomer bestaat het werk vooral uit

gras maaien.

Korte lijnen
De stichting Biologisch Goed Van Eigen Erf,
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Biologische hazelnotenpasta uit Grathem:

“Nederland kent geen echte eetcultuur.”

Webwinkel 
Consumenten kunnen producten 

bestellen via de sites van biologische

boeren die zijn aangesloten bij stichting

Biologisch Goed  Van Eigen Erf. Dat is

handig en efficiënt. Haico Laeven van

HaiBoerHai is een van die webwinkeliers

die nauw samenwerken met de 

regionale producenten. Hij biedt sinds

een jaar zijn waar via de webwinkel aan.

“Ik wil zo veel mogelijk verse regionale

producten verkopen. Het grote voordeel

van deze virtuele winkel is dat het

assortiment erg groot is. De consumen-

ten kunnen tot op de ons nauwkeurig de

hoeveelheid bestellen die ze wensen.

Ze hoeven er hun huis niet voor uit. Het

is vooral handig voor mensen die in een

dorp wonen zonder natuurvoedings-

winkel. Normaal gesproken leveren we

binnen twee dagen. Alles is dus lekker

vers.” Haico biedt zijn producten aan in

de regio Midden-Limburg en Eindhoven.

De Kempen zullen snel volgen. Hij 

verwacht dat de klandizie ook zal 

toenemen. “In het eerste jaar nadat ik 

de webwinkel had overgenomen, is het

klantenaantal gelijk gebleven. Iedereen

moest nog aan het nieuwe systeem

wennen. Nu loopt de webwinkel soepel

en ik verwacht dat we er tientallen 

nieuwe klanten bij zullen krijgen.”

Vierhonderd flessen heeft hij in de winter verkocht.
In één keer, aan groothandelaren in oliën en delicatessen
die zich presenteerden op een horecavakbeurs in
Maastricht. Flessen van zijn nieuwste product:
hazelnootolie. Deze olie is geschikt voor gebruik in 
salades en als dressing, en lijkt een succesproduct te
worden. Jan Frenken uit het Midden-Limburgse dorpje
Grathem blijft er rustig onder. Hij begon ooit samen 
met zijn broer als appeltuinder, maar gooide vijftien jaar
geleden het roer om en begon met het telen van 
hazelnoten. “Ik heb ze altijd lekker gevonden, had er
interesse in en vond het een uitdaging met een product
te werken dat in Nederland nauwelijks bekend is.
Zo’n negentig procent van de hazelnootproducten die
wij eten, komt namelijk uit Turkije.

Oude groenten terug op tafel
Van Eigen Erf zet oude groenten, zoals schorseneren, pastinaak en spruiten, weer op

tafel. Ook verschillende soorten aardappelen komen terug. Daarnaast ontwikkelen

graantelers en broodbakkers in Limburg momenteel een volkomen nieuw brood.

“Allemaal bijzondere producten”, beaamt Iris van de Graaf van Van Eigen Erf. “Wij 

moeten het vooral hebben van bewuste consumenten. Onze doelgroep bestaat vooral

uit hoogopgeleiden van tussen de 35 en 55 jaar, met een hoger inkomen en politiek links

georiënteerd. De mensen die vaak naar McDonald’s gaan, zullen we voorlopig zeker niet

bereiken. Maar er is nog genoeg werk aan de winkel bij bewuste consumenten.”

Vitaminestoot
Hazelnoten zijn bij uitstek geschikt voor de vegetarische keuken. De noten zijn erg 

voedzaam en gezond: ze zitten boordevol plantaardige eiwitten, onverzadigde vetzuren,

vitaminen en mineralen. Bovendien bevatten ze o.a. calcium, fosfor, kalium, magnesium en

zink. Ze bevatten alle essentiële aminozuren die een mens nodig heeft.
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