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Wie zijn wij?

1. Pieter Rop - organisatieontwikkelaar

2. Guido Meerman - sociaal ondernemer

3. Margo van Biezen - studie Humane Voeding 

4. Pippa Groenenberg - impactversneller

5. Wido van Dijk - agrarisch netwerker

Wij zijn werkgroep Foodvolk van de stichting GoedVolk

https://www.iedereenisgoedvolk.nl/foodvolk

https://www.iedereenisgoedvolk.nl/foodvolk


Guido Meerman (42 jaar) 
sociaal ondernemer 
https://www.linkedin.com/in/guido-meerman-44536a/

- Woonachtig in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (daarvoor in Rotterdam) samen met mijn vrouw Annelies en kinderen Brechtje (8) 
en Pieter (6). 

- Sinds de geboorte van mijn kinderen heb ik mij als doel gesteld om voor mijn kinderen en de generaties daarna een wereld achter te 
laten die minstens zo leefbaar is als nu en daarbij actief mee te werken aan een oplossing voor het behoud van biodiversiteit en het 
afremmen van het in het ecosysteem komen van afval/bijproducten afkomstig van eenmalig gebruik van niet hernieuwbare 
grondstoffen. Dit zowel in privé (energieneutraal huishouden), naast mijn werk en inmiddels ook volledig tijdens mijn werk. 

- Studieachtergrond: bedrijfskunde (Erasmus Rotterdam en universiteit van Keulen) en controlling (Nyenrode – waar ik nog steeds 
studenten begeleid bij hun intervisietraject). 

- Lokaal actief binnen FoodVolk! (link), een deelgroep van vrijwilligersorganisatie Goedvolk, die zich richt op het bevorderen van 
consumptie en productie van lokaal en duurzaam voedsel. Van daaruit een breed lokaal netwerk. 

- Breed opgeleid binnen Rabobank (gestart als managementtrainee) en ING. Binnen beide banken diverse rollen gehad (sales, risk 
management, sustainable investments, productontwikkeling), altijd hoofdzakelijk gericht op m.n. de meer complexe financieringen 
(maatwerk, internationaal, overnamefinanciering) voor de grootzakelijke en corporate markt. Vanuit ING samengewerkt met o.a. 
Circle Economy en Sustainable Finance Lab op projecten gericht op de circulaire economie / circulaire bouw. 

- Per 1 maart j.l. gestart als zelfstandig ondernemer volledig gericht op duurzaamheid. Hoofdthema’s: regeneratieve landbouw, 
circulaire economie, duurzame energie (maar wel op een landschap/natuur inclusieve manier), de transitie van dierlijke naar 
alternatieve eiwitconsumptie. Rol o.a.: ondersteuning bij het aanscherpen van business modellen en financieringsmodellen, creatief 
en flexibel denker in oplossingen in een omgeving waar momenteel nog veel niet lijkt te kunnen, partijen verbinden. Momenteel ben 
ik o.a. in gesprek met lokale boeren om te kijken hoe zij de transitie naar meer duurzame landbouw kunnen maken en werk ik samen
met Aardpeer (link) en Food Value (link). 

- Breed netwerk (o.a. financiers, investeerders, ondernemers, lokale gemeente). 

- Hobby’s en interesses: ik speel gitaar in een jazzbandje, whiskeyproeven, reizen (nu veel binnen het schitterende Nederland ☺), 
behavioural economics, sport (hockey, skiën, roeien, wing chun, golf), lezen, maar vooral ook dingen ondernemen met mijn gezin. 



Pieter Rop(52 jaar)
organisatieontwikkelaar
https://www.linkedin.com/in/pieterrop/

Ik woon sinds 2006 in Doorn met Christine en 3 kids, Rozemarijn (18), David (16) en Floortje (14)

Ik ben sinds 1997 actief als organisatieontwikkelaar in ruim 150 bedrijven en organisaties. Ik denk dat wanneer mensen optimaal hun talenten 
gebruiken in hun werk en privé zij gelukkiger zijn en meer tot hun recht komen en dat ook het bedrijf waar zij werken beter zijn doelstellingen 
kan realiseren. Daarom coach ik veel directieleden en managers in hun werk zodat zij hun organisaties beter kunnen leiden en hun mensen 
helpen ontwikkelen. Ik werk graag on the job dus tijdens managementmeetings omdat het daar volgens mij gebeurt. Niet praten over maar 
aanwezig zijn  waar de actie is.

Ik ben opgeleid als jurist in Leiden en gebruik die achtergrond vooral om snel zaken te doorgronden en verbanden te zien.

Ik ben sinds maart 2020 betrokken bij Foodvolk een werkgroep van Stichting Goedvolk. Covid 19 was wereldwijd uitgebroken en ik wilde graag 
met mijn eigen gezin een bijdrage leveren aan het voorkomen van een Covid-20 en verder. Ik ben er van overtuigd dat als ieder gezin andere 
keuzes gaat maken qua voedsel dit een enorme impact gaat hebben op de productie van voedsel en het klimaat.  Niet wachten  op de overheid 
maar wat kunnen we als consumenten zelf beïnvloeden?

Sinds oktober 2020 werk ik als zelfstandig adviseur en ben associate van  Rijnconsult. Netwerken gaat mij makkelijk af en ik heb op die manier 
ook veel relaties in een groot aantal organisatie, lokaal en landelijk.

Hobby’s: 

• Ik hou erg van de bergen:  huttentochten, skiën, mountainbiken(ook in Nederland)

• Ik heb een Doornse Leesclub opgericht in 2018

• Muziek: piano, trombone, luister ook graag

• Wandelen, tennis



Wido van Dijk

Ik woon in Driebergen met mijn vrouw Yoni en 2 kinderen: Gijsje (11 jaar) en Tibbe (10 jaar). Sinds de geboorte van 
Gijsje wonen we al in Driebergen, waarbij we tussendoor nog in Rome en Montfoort hebben gewoond.

Landbouw zit eigen in mijn bloed, ik ben opgegroeid op het platteland van Hooglanderveen (bij Amersfoort). Mijn opa 
en oma hadden een gemengd bedrijf met koeien en varkens. Mijn oom heeft dit later overgenomen en ik liep de deur 
plat op de boerderij. Na de middelbare school vertrok ik naar de Hogere Agrarische School in Dronten. Na deze studie 
(agribusiness) heb ik een half jaar als makelaar gewerkt. Toch voelde ik nog dat ik wilde studeren en heb de master 
van Agrarische Bedrijfskunde gevolgd aan Wageningen Universiteit.

Na deze studie ben ik direct begonnen met werken en heb ik meer dan 10 jaar gewerkt als handelaar in agrarische 
grondstoffen. Deze grondstoffen worden geleverd aan mengvoerbedrijven in Noordwest Europa en VK. Sinds 4 jaar 
ben ik een stapje hoger in de voedselketen gegaan en handel ik nu in zuivelgrondstoffen: melkpoeders, kaas, boter en 
andere afgeleide producten uit melk.

Ik ben sinds 2011 betrokken bij de Kartrekkers voor het oprichten van een voedselcoöperatie. Ik leef en eet graag met 
de seizoenen mee (met de paplepel ingegoten, want mijn ouders hadden een grote groentetuin). Ook zie en voel ik 
de noodzaak van lokaal produceren om de burger een bewuste consument te laten worden. En daarbij zorgen we met 
deze lokale productie goed voor een klein stukje grond op deze aardbol. Ook fijn voor onze nakomelingen.

Op naar een mooi stukje grond in onze prachtige Utrechtse Heuvelrug!



Onze idealen
Natuurinclusief regionaal voedsel verbouwen

• korte ketens: van boer naar consument

• streekgebonden/met fiets naar boerderij

• Biodiversiteit vergroten

• Voor wie wil: meewerken op het bedrijf

• gezonder voedsel produceren en consumeren

• geen pesticides/geen kunstmest/niet ploegen

• gesloten cirkel (mest van vlakbij)

• gemeenschapszin: positief, connectie met lokale restaurants, kinderen laten aanhaken

• economisch werkbaar op lange termijn

• voor de kids een betere wereld achterlaten (7 generaties gedachte Down to Earth)



Onze inspiratie

1. Van eenjarige gewassen →meerjarige gewassen
2. Van monocultuur → permacultuur
3. Kunstmatig bemesten → natuurlijk bemesten
4. Van bodemerosie → bodemverbetering
5. Van lange keten → korte keten



Onze aanpak

• Lokaal 10 hectare grond vinden

• Coöperatie oprichten-200 leden & 500 monden

• Natuurinclusieve boer contracteren en laten participeren

• Governance: Bestuur voedselcoöperatie & Ledenraad



de VoedselCoöperatie

• Coöperatie als rechtsvorm

• Alleen leden kunnen voedsel kopen

• Investering 200 leden x 2000 euro inleg = 400 K euro

• Advies bij opstart 75 K

• Aanleg terrein: 325 K voor water, hekken, heggen, aanplant 
fruitbomen, zaden



Exploitatie Voedselcooperatie
zonder dieren

Uitgave
• Loon boer 1,5 fte 150.000

• Zaden 35.000

• Pacht voor 10 ha 10.000

• Machines huur 10000

• Diesel 2500 

• Beregening 5000

• ICT/accountant 4000

• Elektra/gas 3000

• Verzekering 2500

• Reserve 8000

• Totaal 230.000

Inkomsten
• 500 monden x 10 euro= 5000 

• 46 weken x 5000= 230.000



Geïnteresseerden Voedselcoöperatie
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Wat kunt u voor ons doen?

• Als grondeigenaar grond in pacht geven voor minstens 10 jaar

• De garantie voor de betaling van de pacht zit in de coöperatie

• Naast financiering door de leden is financiering door Leadersubsidie 
mogelijk



Contact

Pieter Rop-voorzitter Foodvolk

M 06 44 128 650

E foodvolk@goed-volk.net

mailto:foodvolk@goed-volk.net

