
Waarom voedsel van ver weg halen als het ook dichtbij kan?
In Regio Foodvalley wordt op verschillende plekken voedsel lokaal en duurzaam geproduceerd en verkocht. Lekker, gezond en duurzaam. Lokaal voedsel met 
een eerlijke prijs voor de producent en betaalbaar voor de consument. Dan wordt boodschappen doen weer een uitje! Hieronder een overzicht van het aanbod.

Regio Foodvalley heeft zóveel te bieden. Kijk ‘ns op onderstaande sites:

Appeltje-Eitje (Ede en Veenendaal)
Dagverse producten, rechtstreeks van de boerderij naar het winkelcentrum. Dat is waar broers Sven en 
Gertjan voor staan. De keten van boerderij naar de consument is met deze aanpak een stuk korter dan 
gebruikelijk. De eieren zijn dagvers (en daarmee zeker 28 dagen houdbaar!) en het fruit blijft lekker 
en knapperig dankzij de bewaarcellen op de boerderij. De Appeltje-Eitje winkels zijn onbemand wat 
betekent dat u zelf in de winkel uw producten kunt bestellen, betalen en in ontvangst nemen.

Meer informatie
Ede: Stadspoort 2 (aan de kant van de AH)

Veenendaal: Passage 61 (in de Corridor De Passage)

www.appeltje-eitje-automaten.nl

info@appeltje-eitje-automaten.nl

De Groenerie (Harskamp)
Groenten, aardappelen en eieren van eigen bodem. Bij De Groenerie zetten we ons in voor mensen 
die willen reintegreren en leerlingen met een verstandelijke beperking. Met elkaar werken we in de 
aardappelteelt of in de groenteafdeling. Hoe we dit doen? Door samen te werken, te communiceren 
en door te pakken. Kom eens kennis maken!

Meer informatie
Schilschoterweg 2, Harskamp

Tel. 06-25544568

www.degroenerie.nl (deels in ontwikkeling)

info@degroenerie.nl

Eerlijk Eten uit de Streek (Regio Foodvalley)
Wij gaan samen met de boeren en de consumenten de uitdaging aan om dagelijks te eten uit de 
streek. Dat is lekker, gezond en duurzaam. Lokaal voedsel met een eerlijke prijs voor de producent en 
betaalbaar voor de consument. Dan wordt boodschappen doen weer een uitje! Eerlijk Eten uit de Streek 
(EES) en andere actieve vrijwilligers hebben samen een permanente levering van streekproducten 
opgezet, via abonnementen op groenten, eieren en zuivel en losse producten in de webshop. Uiteraard 
vanuit onze missie en visie, dus ook samen met consumenten en producenten.

Meer informatie
Churchillstraat 53, Barneveld

info@eerlijketenuitdestreek.nl

Producenten: inkoop@eerlijketenuitdestreek.nl

Abonnementen: abonnementen@eerlijketenuitdestreek.nl

Webshop: klantenservice@eerlijketenuitdestreek.nl

GoodFoodClub (Regio Foodvalley)
Waarom zou je voedsel van ver weg halen, als het ook dichtbij kan?
Voedsel van dichtbij is meestal supervers, erg lekker en met zorg gemaakt. Kijk op www.goodfoodclub.
nl naar adressen bij jou in de buurt. Je ziet dan met eigen ogen wie jouw voedsel maakt en je kunt 
ook al je vragen stellen. Voedsel van dichtbij belast het milieu doorgaans minder, doordat er minder 
transportkilometers gemaakt hoeven te worden. En je steunt ook nog eens de lokale economie. Op de 
website van de Good Food Club zijn gratis fietsroutes te downloaden die ook langs deze aanbieders 
van streekproducten voeren.

Meer informatie
www.goodfoodclub.nl

Puur Dichtbij (Regio Foodvalley)
Koop eten van de boer uit je buurt. PuurDichtbij wil het jou makkelijker maken om lekker lokaal te eten. 
Met verse, gezonde en duurzame producten uit de buurt. Dat is beter voor jou, beter voor het milieu 
en beter voor de boer. Doordat we rechtstreeks van het land bezorgen, sparen we veel kosten uit. Zo 
blijven jouw verse boodschappen betaalbaar én krijgt de boer een eerlijke prijs. 

Meer informatie
Marchandweg 17, Barneveld

www.puurdichtbij.nl

Contactformulier op de website

Streekwaar (Wageningen)
Wij zijn voedselmakers in en rond Wageningen. Samen met de natuur zorgen we voor duurzaam, 
lokaal en gezond eten op jouw bord. Het seizoen, zon en regen bepalen wat we oogsten en maken. 
Elke week weer een ander, verrassend aanbod. Elke zaterdag kun je bij ons terecht op de Wageningse 
Streekmarkt op het Salverdaplein (9.00-17.00 uur) voor je favoriete duurzame producten uit de streek.
Daarnaast kun je online bestellen.

Meer informatie
www.streekwaar.nl

Contactformulier op de website

Uit Veluwe (Vallei/Veluwe)
Een samenwerkingsverband van Veluwse boeren en producenten die lokale en Echt Veluwse 
streekproducten aanbieden. Producten van Uit Veluwe zijn te herkennen aan het Erkend Veluws 
Streekproduct, een onafhankelijk keurmerk dat garandeert dat het product echt lokaal en écht Veluws 
is. Zo leveren de boeren en producenten een bijdrage aan de kwaliteit van het Veluws landschap. 
Erkend Veluwse Streekproducten vormen de eredivisie van lekker en gezond eten. De producten 
worden stuk voor stuk gemaakt door bedrijven en mensen met veel passie voor wat ze doen en 
dat proef je! Uit Veluwe verkoopt heerlijke maaltijd- en borrelboxen, maar je kunt ook zelf aan het 
kokkerellen: op de site staan lekkere recepten met streekproducten.

Meer informatie
www.uitveluwe.nl

vragen@uitveluwe.nl

Toeristische informatie

Barneveld www.visitregiobarneveld.nl

Ede  www.bezoek-ede.nl

Nijkerk   www.lekkernijkerk.nl

Renswoude  www.opdeheuvelrug.nl/gemeenten/renswoude

Rhenen  www.visitrhenen.com

Scherpenzeel www.heerlijkscherpenzeel.nl

Veenendaal www.ditisveenendaal.nl

Wageningen www.proefwageningen.nl

Regio Foodvalley
In Regio Foodvalley wordt iedere dag hard gewerkt aan de voedselvoorziening van morgen. Dat is hard nodig, want in 20 jaar tijd komen er 2 miljard mensen bij. 

Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden werken daarvoor intensief samen. In Regio Foodvalley staat voeding voor een gezond leven centraal. Want door 
gezond en duurzaam te eten, word je zelf ook gezonder! Wil je meer weten? Kijk op www.regiofoodvalley.nl.


