
Farmed-in
Boer zoekt...

Zo werkt het:

Stap 1
Boer A uit Wageningen schrijft zich in op 
Farmed-in en geeft daarbij de locatie van 
zijn boerderij aan en de routes die hij met 
enige regelmaat aflegt. Bijvoorbeeld naar 
stukken van zijn akkerland verderop.

Stap 2
Boer A biedt  op Farmed-in een dienst en/ 
of een product aan. Bijvoorbeeld de ge-
wasresten die overblijven na de oogst, en 
het gebruik van zijn oogstmachine in de 
periode dat hij stil staat .

Stap 3
Boer A zoekt op Farmed-in een dienst en/
of product aan die hij nodig heeft. Bijvoor-
beeld mest voor zijn akker.

Stap 4
Farmed-in berekent de gunstigste locaties 
om mest af te halen en geeft van elk aan-
bod een specifieke beschrijving.

Stap 5
Boer A kiest voor een aanbod van Boer B 
uit Elst. Boer B accepteert en er wordt een 
verbinding gevormd. Deze verbinding wordt 
ook voorgesteld als regelmatig gereden 
route. Boer B ziet ook het aanbod van Boer 
A en besluit een deel van de gewasresten te  
kopen als voer voor zijn vee.

Stap 6
Boer C uit de buurt van Doorn is op zoek 
naar een oogstmachine die hij tijdelijk kan 
huren. Hij kiest voor het aanbod van boer 
A. Farmed-in berekent dat als boer A de 
oogstmachine meeneemt op zijn weg naar 
boer B  het minste energie nodig is om de 
machine bij boer C te krijgen.

Stap 7
Boer A, B en C hebben alledrie geprofiteerd 
van de samenwerking en besluiten samen 
met andere regionale boeren intensiever 
met elkaar samen te werken.

   Een platform dat:
• Helpt bij het vormen van 

een gemeenschap
• Overschot en vraag aan 

elkaar linkt
• Boeren in staat stelt 

netwerken op te bouwen 
voor het leveren en ont- 
vangen van producten en 
diensten – van boer tot boer

• Automatisch rekening houdt 
met de locaties die de boer 
al bezoekt, voor het be- 
rekenen van de efficienste 
aanleveringsroute

   Voordelen:
• Door het regionaal verhandelen 

van goederen worden lokale 
kringlopen weer gesloten

• Minder gebruik van fosiele 
brandstof

• Meer regionale producen
• Duurzame samenwerkings- 

verbanden
• Financieel gunstiger voor de 

boer én de consument

 Het platform voor het bij elkaar brengen van boeren,  
het oplossen van overschot en tekort, voor een duurzame toekomst.

Op Farmed-in worden boerengemeenschappen gevormd. Boeren  
vinden elkaar door diensten en producten aan te bieden of juist te  
vragen. Farmed-in houdt rekening met de regio, routes die door de boer 
al regelmatig afgelegd worden en de periodes van aanbod en vraag. 
Hierdoor groeien netwerken van boeren die de regionale kringlopen  
herstellen en regionale producten stimuleren.


