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Met je eigen sleutel boodschappen 

doen wanneer je dat zelf wilt  
BENNEKOM - Midden in de nacht boodschappen doen? Geen probleem in Bennekom 

waar gisteren een nieuwe winkel van Biologische Boerderij Veld en Beek uit Doorwerth 

de deuren opende. ,,Al onze klanten hebben een eigen sleutel.’’ 

In de schappen van het pand bij boerderij Hoekelum liggen allerlei biologische 
voedingsmiddelen: brood, groenten, frisdrank en yoghurt.  Voor Veld en Beek is het 
de vijfde vestiging van een winkel, waar de boerderij zijn biologische producten 
verkoopt.  

 
Het meest bijzondere aan de zaak is dat de klanten er 24 uur per dag terecht 
kunnen. Dag en nacht dus. ,,Al onze klanten hebben een sleutel, waarmee ze zelf de 
deur van de winkel kunnen openen’’, zegt Jan Wieringa van Veld en Beek. ,,Ze 
kunnen hun boodschappen dus altijd doen wanneer het hun uitkomt.’’ 

 

https://www.gelderlander.nl/ede/met-je-eigen-sleutel-boodschappen-doen-wanneer-je-dat-zelf-wilt~a3900faf/139662560/
https://www.gelderlander.nl/ede/met-je-eigen-sleutel-boodschappen-doen-wanneer-je-dat-zelf-wilt~a3900faf/139662679/
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Vast publiek 

Veld en Beek hanteert dit systeem al vele jaren en intussen maken al ongeveer 
2.600 personen gebruik van de diensten van de biologische boerderij. Er zijn al 
afhaalplekken in Wageningen, Renkum, Oosterbeek en Heelsum. Winkels zonder 
etalages, maar met een vast publiek. Hoekelum is de vijfde loot aan de stam. Eerder 
was er een andere plek in Bennekom waar de klanten hun spullen konden halen, 
maar die was te klein geworden. 

,,De klant zoekt de boodschappen die hij nodig heeft. De spullen die hij mee naar 
huis wil nemen, registreert hij met de boerderij-app. Aan het eind van de maand 
betalen de klanten met een automatische incasso.’’ Wieringa is niet bang dat de 
bezoekers van de winkeltjes (in feite grote koelcellen) meer meenemen dan ze via de 
app opgeven. ,,Nee, het is allemaal een kwestie van goed vertrouwen. Ik heb 
overigens ook helemaal geen aanwijzingen dat er misbruik wordt gemaakt.’’ 

De spullen die de klant wil kopen, registreert hij met 

de boerderij-app. Aan het eind van de maand betaalt 

hij met een automatische incasso 
Jan Wieringa, Veld en Beek  

Luxe-probleem 

Als er in een bepaalde nacht ineens veel bezoek komt, zou het kunnen zijn dat de 
winkelvoorraad lege plekken vertoont. Wieringa zit daar niet echt mee. ,,We zien via 
de app wat de klanten aanschaffen en passen onze voorraden daarop aan. Mocht 
iets een tijdje zijn uitverkocht, is dat voor ons eigenlijk alleen maar een luxe-
probleem.’’ 

Alle producten die Veld en Beek verkoopt vinden hun oorsprong op de boerderij in 
Doorwerth. ,,Daar verbouwen we onze circa veertig soorten groenten en granen voor 
ons brood. En daar lopen ook onze veertig blaarkoppen rond.’’ De blaarkop is een 
vrij zeldzaam, oud-Hollands koeienras. Met hun witte koppen vallen ze op in het 
weiland en zijn voor meerdere dingen te gebruiken. ,,We noemen dat dubbeldoel 
koeien. Ze zijn zowel geschikt voor melkproductie als vlees.’’ De melk van de koeien 
wordt verwerkt tot onder meer yoghurt, karnemelk, boter, kaas en frisdrank. 

Vijftig koeien 
Wieringa voorziet nog wel een lichte groei van de boerderij. ,,Ik denk dat we nog 
kunnen doorgroeien tot vijftig koeien.’’ Een zesde winkel ziet hij er niet komen op 
korte termijn. ,,Voorlopig houden we het bij de afhaalpunten die we nu hebben.’’ 
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https://www.veldenbeek.nl/ 
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