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Aan: Toekomstige buren rondom de Vordering 

Betreft: Mobiele afhaallocatie op schoolplein van De Vordering 

Vorden, 26 april 2021 

Beste omwonende van de Vordering, 

 

Waarom deze brief?  

Misschien heeft u er al wel van gehoord: Wij zijn bezig om het gangbare melkveebedrijf van mijn ooms aan 

de Hengeloseweg over te nemen om daar een agro-ecologische burgerboerderij van te maken. Onze 

producten willen we afzetten in de directe omgeving, bij mensen die lid worden van onze boerderij. 

Daarvoor realiseren we een aantal afhaallocaties in omliggende kernen. Zo hoeven onze leden niet altijd 

naar de boerderij te komen, maar kunnen zij in het eigen dorpscentrum of stadscentrum hun boodschappen 

ophalen.  

Met zowel de gemeente als de werkgroep Vitale Kern Vorden zoeken we al enige tijd naar een passende 

locatie voor een afhaallocatie op een centrale plek in Vorden. Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij de 

leegstaande basisschool de Vordering. In overleg met de gemeente en de werkgroep hebben we een 

vergunningsaanvraag ingediend om op het schoolplein van de Vordering tijdelijk een mobiele, onbemande 

afhaallocatie te plaatsen.  

Waarom openen we deze locatie? 

De omschakeling van dit bedrijf is een behoorlijk grote uitdaging. Hoewel vrijwel alle (overheid)instanties 

van mening zijn dat een transitie naar kringlooplandbouw noodzakelijk is voor het behoud van een leefbare 

aarde, is het systeem nog niet daarop ingericht. Eén van onze uitdagingen is het zelf verkopen van onze 

producten aan burgers uit de omgeving. Deze korte keten is noodzakelijk om een prijs te krijgen die het 

mogelijk maakt op een duurzame manier te boeren. Het openen van afhaallocaties in de directe omgeving 

is voor ons van groot belang. We kunnen daarmee onze eerste leden voorzien van mooie versproducten en 

onze eerste omzet maken. Ook voor de toekomstige financiers voor de boerderij laat dit zien dat we in staat 

zijn om de directe afzet te realiseren.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat betekent dit voor u? 

Onderaan deze brief ziet u hoe de mobiele afhaallocatie er ongeveer uit komt te zien. Deze komt op het 

schoolplein van de Vordering te staan. Wij bevoorraden deze locatie één keer per week, met de eerste 

producten van de (nu nog gangbare) boerderij, aangevuld met producten van duurzame boeren uit de 

omgeving. Onze leden kunnen met behulp van een app naar binnen om deze producten af te halen. Onze 

eerste locatie hebben we in maart in Zutphen geopend. Nieuwsgierig hoe dit er in Zutphen uitziet? Bekijk 

ons filmpje op www.depatrijs.eco. 

Wij vinden het belangrijk dat we u, als directe buurtbewoner, zelf op de hoogte brengen over de te plaatsen 

afhaallocatie, voordat de vergunningsaanvraag gepubliceerd wordt in het Contact. Bij vragen kunt u contact 

met mij opnemen via: 06-55738510 of johannes@depatrijs.eco. 

Buurt maken 

We organiseren volgende maand een kennismakingsmoment op het schoolplein van de Vordering, waar we 

u graag voor uitnodigen. Daarover ontvangt u nog bericht! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Johannes Regelink 

Ook namens Erik, Joanne, Maarten, en Saskia. 

 

Ps: Zo komt de mobiele afhaallocatie er ongeveer uit te zien:

 

http://www.depatrijs.eco/
mailto:johannes@depatrijs.eco

