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Paul vult aan: “We boren nieuwe doel-
groepen aan door boerenproducten voor 
de yup makkelijk bereikbaar te maken”. 
De boeren en tuinders wilden inspelen 
op de online markt omdat ondanks de 
aanhoudende recessie en een lage koop-
bereidheid bij consumenten de webmarkt 
blijft groeien met ruim 8 procent naar 
een omzet van € 5 miljard (Thuiswinkel 
Markt Monitor 2013, eerste halfjaar). De 
groei van verkoop van levensmiddelen en 
persoonlijke verzorging steeg met 14 pro-
cent zelfs nog harder. Hoewel nog slechts 

Tuinder en boerenmarktkoopman 
Ravi van Marissing is voorzichtig 
positief: “We bouwen geen kost-

bare eigen webwinkel voor de markt, 
maar konden op Locafora direct starten.” 
De marktkooplieden in Utrecht wilden 
inspelen op de wens naar gemak bij hun 
klanten. Geitenhouder en marktkoop-
man Harry van Wenum: “We wilden een 
webbestelservice voor de markt, waarbij 
klanten snel hun bestelling kunnen afha-
len als ze langs onze marktkramen naar 
het station van Utrecht CS lopen. Bakker 

een paar procent van de consumenten 
haar dagelijkse boodschappen via internet 
koopt, voorspelt ING dat 20 procent van 
alle foodproducten in 2020 online worden 
gekocht. Ook webwinkels van biologische 
boeren, zoals de bij Stichting Van Eigen 
Erf aangesloten webwinkels de Hofwe-
bwinkel, Biologisch Goed en anderen, 
realiseren een stijgende omzet. 
Iris van de Graaf, directeur Van Eigen 
Erf: “De ordergroottes zijn gemiddeld 
50 tot 60 euro. Vaak is de bottleneck de 
logistiek: omdat de volumes in het begin 

Marktplaats voor
boeren & tuinders
op 13 september jl. ging www.locafora.nl de lucht in met een feestelijke opening op de 
Biologische Boerenmarkt Utrecht. Wethouder Mirjam de rijk nam de eerste webwinkel-
bestelling in ontvangst. Locafora is een verzamelsite van webwinkels waar ambachtelijke 
producenten (verse) producten online aanbieden. 
TeksT IrIs van de Graaf | FoTo’s IrIs van de Graaf & dIck Boschloo

LOCafORa BIEDT EEN EENVOUDIGE WEBWINkEL-
OPLOSSING VOOR PRODUCENTEN EN CONSUMENTEN

Utrechtse wethouder 
Mirjam de rijk ontvangt 
eerste online bestelling
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per post gestuurd of bezorgd willen krij-
gen. Er zijn verschillende betalingsopties. 
Hoewel het inrichten van de webwinkel 
en klaarzetten en uitleveren van de pro-
ducten tijd kost, kijken de marktkooplie-
den alvast vooruit. 
“Ik ben er van overtuigd dat we hiermee 
nieuw doelgroepen aantrekken. Vooral 
jonge mensen tikken aan op de commu-
nity functie en voor drukke mensen is 
online winkelen vaak een uitkomst. Niet 
12 keer in de rij voor elke kraam, maar 
vanuit je stoel boodschappen doen en op 
één plek alles snel afhalen op de markt, 
scheelt voor een hoop (drukbezette) men-
sen tijd.” Overigens kunnen producenten 
hun aanbod ook op Locafora tonen zon-
der direct te gaan verkopen. Iedereen mag 
zichzelf, zijn bedrijf en zijn aanbod laten 
zien, een soort gratis advertentie.

Communities of gemeenschappen zijn 
op internet steeds belangrijker. Mensen 
delen via facebook, Pinterest of andere 
sociale media hun interesses en voorkeu-
ren. Locafora maakt slim gebruik van 
deze manier van online marketing: ook 
klanten krijgen via een ‘community’ een 
plekje op de site. Net als aanbieders, kun-
nen klanten zich registreren en een eigen 
profiel maken. Hierin kunnen ze laten 
zien wat zij lekker vinden, recepten delen 
en een verzameling van favoriete pro-
ducten maken. Deze community-functie 
maakt Locafora uniek, als verkoper zit je 
gelijk bij je doelgroep. Misschien is jouw 
appelsap of wortelpeterselie zo meteen 
wel hun favoriet. Ook is er ruimte voor 
reacties. Bied jij deze week bijvoorbeeld 
truffelaardappelen aan, dan kunnen klan-
ten zeggen hoe lekker ze die vinden. Zo 
worden klanten de online ambassadeur 
van jouw lekkere producten. Locafora 
heeft ruimte voor nieuwe aanbieders. Het 
webwinkel-platform is een coöperatie 
voor boeren, tuinders en ambachtslieden 
en biedt voor veel ondernemers een sim-
pele en betaalbare webwinkeloplossing: 
je kunt zo instappen, je zit gelijk bij je 
doelgroep en je lift mee op gezamenlijke 
promotie. Het starterspakket voor een 
eigen webshop kost € 39,-- per maand, de 
introductieaanbieding voor 2013 is een 
afdracht van 5% per transactie tot een 
maximum van € 39,--. kijk voor meer 
informatie op www.locafora.nl. Doe je 
mee, dan krijg je het lidmaatschap bij de 
coöperatie. 

Iris van de Graaf is directeur van van eigen erf en een van de 
initiatiefnemers van Locafora.

Biologische boeren, tuinders en handelaren van de Boerenmarkt 
Utrecht, van eigen
erf en Land & Co startten het Praktijknetwerk Boer-op-streek-
markt. Het ‘Lokaal Pakket’ is onderdeel van het praktijknetwerk 
‘Zeldzaam lokaal’. Beide praktijknetwerken worden mede moge-
lijk gemaakt door europees Landbouwfonds voor plattelandsont-
wikkeling: europa investeert in haar platteland.

LOKAAL PAKKEt
Locafora gaat de komende twee jaar in het prak-
tijknetwerk ‘Zeldzaam lokaal’ een ‘Lokaal Pakket’-
systeem’ ontwikkelen. Dit systeem is gebaseerd op 
‘Fleurop’ voor bloemen: een centraal via het web 
besteld bosje bloemen wordt geleverd door de 
bloemist in de stad van de ontvanger. Locafora wil 
hetzelfde doen voor voeding. Een centraal via Lo-
cafora besteld cadeau- of introductiepakket wordt 
geleverd door de meest lokale boer. Deelnemers 
voor deze test zijn welkom: iris@locafora.nl 

Locafora homepage

We boren nieuwe 
doelgroepen aan 
door boerenproducten 
voor de yup makkelijk 
bereikbaar te maken.

klein zijn, is bezorgen duur. als de pro-
ducten bijzonder genoeg zijn, of de bestel-
ling groot genoeg is, kan het uit.” 
Maar niet elke groep boeren heeft vol-
doende tijd of assortiment voor een eigen 
bezorgdienst, terwijl ook boerderijwin-
kels en boerenmarkten zonder bezorgser-
vice baat hebben bij webverkoop. Ook als 
de klant op de markt of in de boerderij-
winkel boodschappen haalt, biedt van te 
voren bestellen meer zekerheid. Denk aan 
brood dat aan het einde van de dag op is, 
maar ook andere verswaren kunnen uit-
verkocht zijn. klant anne Hoekstra: “Op 
een drukke vrijdag kun je alsnog alle pro-
ducten krijgen op de biologische markt, 
terwijl het daarvoor vaak uitverkocht was 
als je later kwam. Webwinkelen is sneller 
omdat je zelf niet langs de kramen of de 
schappen hoeft te gaan en in de rij voor 
de kassa hoeft te staan, een uitkomst voor 
mensen met een druk leven.”

Ebay voor boeren. De marktkooplieden 
in Utrecht hebben de afgelopen zomer 
hun webwinkel op Locafora getest. kaas-
boer Harry, bakker Paul en tuinder Ravi 
zetten hun producten op Locafora. Harry: 
“Net als bij Ebay en Marktplaats kun je 
op Locafora je eigen webwinkel inrichten. 
Nadat je geregistreerd bent, begin je. Je 
zet je producten, net als bij een echte win-
kel, in door jou zelf benoemde schappen.” 
De testklanten konden hun pakket van 
boodschappen, samengesteld uit produc-
ten van de drie producenten, afhalen in 
de kraam van de Raatakker van tuinder 
Ravi. De herkomst bleef duidelijk: lokali-
teit is het startpunt van Locafora. Van elk 
product geeft de verkoper de geografische 
herkomst aan en ook of het biologisch is. 
“Mensen kopen altijd bij jou, dus niet bij 
Locafora.” Je kunt zelf aangeven of klan-
ten de boodschappen bij jou afhalen, of 


