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DE BOER OP!
I N T E R V I E WI N T E R V I E W

Verse, gezonde en 
eerlijke producten. 
Gewoon van boeren 
uit het zuiden. Want 
waarom van ver halen, 
wat je dichtbij kunt 
krijgen? Dat is het idee 
achter ‘Boerschappen’. 

Wat is Boerschappen?
‘Zes dagen per week bezoeken wij lokale boeren uit het 
 zuiden. Met hun producten maken we boodschappen-
boxen, vullen we onze winkel en leveren wij aan restaurants 
en bedrijven. Dat doen wij zowel in Brabant, als in de rest 
van Nederland. ‘s Ochtends opgehaald bij de boeren uit 
de regio, diezelfde dag nog bij mensen thuis in de keuken. 
Dat idee ontstond in 2013. Toen verdiepte mijn vriendin 
Stéphanie zich in de voeding die wij aten. Het viel haar op 
dat dit veel bewerkte producten waren met een waslijst 
aan toevoegingen. We ondervonden dat de fabrikanten er 
alles aan doen om een product zo mooi en lang houdbaar 
mogelijk te maken, maar dat winstoptimalisatie altijd 
hun grootste doel is. Dat gaat ten koste van de kwaliteit 
en transparantie van de producten. Dit moet anders kun-
nen, dachten wij toen. We kwamen op het idee om onze 
boodschappen rechtstreeks bij de boer op te gaan halen. 
Wij betaalden hem een eerlijke prijs en hij gaf ons er verse, 
mooie en lekkere producten voor terug. Waarom doen niet 
meer mensen dit, dachten we toen. Stéphanie en ik kochten 
een bus, huurden een locatie, zochten naar mooie lokale 
boeren, bouwden een website en gingen online. Dat was 
het begin van Boerschappen. 

Wie doen er mee?
Zo’n honderd kleinschalige Brabantse en Zeeuwse boeren. 
Eén voor één vakmensen met ongelofelijk veel liefde voor 
hun dieren, gewassen, omgeving en producten. En geloof 
me; die liefde, die proef je! In onze aardbeien, die wij bij 

Van Haperen uit de Rith halen. In ons vlees dat deels uit 
de Haagsche Beemden komt. En ook in onze groenten 
die voornamelijk uit de omgeving Dongen, de Kempen en 
West-Brabant komen. Wij bieden al deze boeren een eer-
lijke prijs voor hun prachtige producten. Dat vinden wij ook 
niet meer dan normaal. Kees Hamelink uit Wemeldinge 
kon zijn zestigduizend kilo pruimen niet kwijt omdat deze 
drie millimeter te klein waren voor de supermarkt. Dat 
vonden wij gek. Daarom besloten we Kees te helpen. In drie 
dagen tijd verkochten wij bijna tweeduizend kilo aan onze 
Boerschappen klanten. Dat is toch fantastisch? 

Waarom moet ik meedoen?
Boerschappen zijn altijd vers, puur en komen gewoon bij 
jou uit de buurt. Vanzelfsprekend maken onze boeren geen 
gebruik van niet-natuurlijke middelen. Zo eet je gezond, 
verrassend en altijd van het seizoen. Het grootste deel van 
het bedrag dat jij betaalt, gaat rechtstreeks naar de boer. 
Zo krijgt hij een eerlijke prijs, krijg jij enorm goede kwali-
teit en dragen we samen bij aan een mooie en korte keten. 

Waarom Breda?
In Breda voelen wij ons thuis. Hier startten Stéphanie en 
ik ons bedrijf. In deze stad heerst een prettige sfeer én een 
goed ondernemersklimaat. Hier wordt je wat gegund. Klan-
ten, maar ook bedrijven en de lokale overheden boden ons 
mooie kansen. Hier zijn wij thuis en blijven wij thuis. 

Verklap eens een geheimpje…
Mogen dat er ook twee zijn? Wij geloven dat een goede 
gezondheid begint met goede voeding. Daarom dragen wij 
binnenkort ons steentje bij aan medische behandelingen. 
‘Food as a medicine’ staat daarin centraal. Hoe dat precies 
vorm krijgt, verklappen we je later. Daarnaast zijn wij op dit 
moment heel enthousiast over een nieuwe app die we bin-
nenkort lanceren. In deze app kun je zelf kiezen wat je wilt 
bestellen. Dus geen ingerichte box, maar Boerschappen op 
maat! En… er is nog één heel leuk groot geheim, maar dat 
houd je nog even van ons tegoed.’

‘ De liefde van onze 
boeren; die proef je!’

Stephanie (foto) en Stijn Markusse 

 runnen samen het Bredase  Boerschappen. 

Boerschappen rijdt langs tientallen 

 boeren in de regio en maakt bood

schappenboxen in verschillende variaties 

die vers thuis worden afgeleverd. 


