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Inspraak voor de Raad  
 

 

De Koppelkansen die zijn ontstaan aan de Zuiderweg, zijn wij er 1 van.  
Ik ben Marjan, van Meat Jelle en Marjan. Van één van de twee "maatschappelijke boerderijen" aan 
de Zuiderweg, waar we inmiddels 8 jaar via CareX wonen en werken. Waar we ons catering Bedrijf 
van-eigen-erf hebben. En de dieren, de moestuin en alles wat je nodig hebt om duurzaam en 
zelfvoorzienend te leven.  
 

Waar we koken voor, en met, tientallen buurt- en streekgenoten. Waar we workshops geven: 
verbinden door te doen. Een maatschappelijke boerderij, met agrarische verbinding. Waar de kloof 
tussen stad en platteland kleiner is.  
 

Waar je kunt ruiken, proeven en verbinden. Bij ons zijn mensen welkom om kennis te maken met de 
romantiek van Ambacht en Educatie. Ook voor jongeren met een afstand op de arbeidsmarkt. We 
willen onze kennis delen, met elkaar en voor elkaar. Op ons streekje land, een beetje zoals het 
vroeger was. Samen met stichting Roemte zijn we bezig het pand aan te kopen. Maar door verkoop, 
markt comforn krijgen maatschappelijke initiatieven geen kans.  
We staan op de drempel dit cultureel erfgoed te kunnen behouden en versterken. Een sociale hub, 
en een authentiek rustpunt in een modern landschap. Aan de rand van het Zonnepark, pal bij de 
nieuwe fietsbrug naar Meerstad. Het zou zonde zijn deze kans te laten schieten: het is een dikke, 
diverse en speelse plus voor Meerstad. 
 

De politieke Wil , deze boerderij in stand te houden hebben we nodig, en hopen dat die er is 
vanavond!  
 
 
 
www.meatjellemarjan.nl 
 
Marjan Koning  
Jelle Smit  
 
 

http://www.meatjellemarjan.nl/


Meat Jelle & Marjan zorgt voor een duurzame transitie aan de rand 
van de stad Groningen. Een lokaal en sociaal voedselnetwerk dat 

graag de volgende stap wil maken voor nog meer impact.



Onze huidige manier van leven is niet 
toekomstbestendig. Het voedselsysteem van nu zorgt 
voor
● milieuvervuiling
● stikstofuitstoot
● afkalving van de biodiversiteit
● inhumane leefomstandigheden voor dieren. 

Het is dit jaar pijnlijk duidelijk geworden dat een transitie 
nú noodzakelijk is om natuur te beschermen en een 
duurzame toekomst te geven aan onze volgende 
generaties. 

Context



Meat Jelle & Marjan

We wonen inmiddels acht jaar op de boerderij in 
Lageland. We hebben in de afgelopen jaren vol 
enthousiasme een duurzame voedselketen 
opgebouwd die goed is voor de natuur en economie. 
Een lichtend voorbeeld dat laat zien hoe je een 
duurzame toekomst creëert in de agrarische wereld.

“Ons streven naar een duurzame wereld 
is de drijfveer van ons bedrijf”





We willen de boerderij en het land ontwikkelen tot een 
plek vol natuur, landbouw, horeca en educatie. Door het 
ecosysteem zichtbaar te maken op de boerderij zorgen we 
voor recreatie en bewustwording. Een unieke plek waar 
voedsel en natuur de spil is. Hier kun je alles proeven, 
zien en beleven. 

Filosofie





Activiteiten
➔ Natuurbeheer
➔ Eten
➔ Beleving
➔ Educatie
➔ Tiny Living
➔ Energie



Natuurbeheer
Onze dieren worden momenteel voor 
Natuurmonumenten en het Waterschap 
ingezet om op natuurlijke wijze  de 
reuzenberenklauw terug te dringen en de 
biodiversiteit te herstellen. Het doel is om 
straks 10 hectare grond te beheren met de 
polder van Lageland als spil. 

● Natuurbeleving
● Dieren ontmoeten
● Educatie en recreatie rondom de stad

De dieren van Jelle en Marjan beheren al een aantal jaren 
stukken grond van Natuurmonumenten en het waterschap



Natuurbeheer
Lokale steun

We willen de verbinding zoeken met de buurt 
en de stad. We bieden de mogelijkheid om 
tegen een lage, vaste prijs per jaar een stuk 
land te adopteren. Zo steunen ze 
natuurontwikkeling in de buurt en in ruil 
daarvoor organiseren we activiteiten, 
workshops en rondleidingen op het land. 

Gruttoland is een initiatief dat weideland teruggeeft aan de natuur en 
een biotoop creëert voor de bedreigde Grutto. Particulieren uit heel 
Nederland adopteren een stuk land voor natuurontwikkeling.



Eten
Verkoop

De dieren die de natuur beheren worden 
gebruikt voor de lokale voedselproductie en 
worden door onszelf verwerkt.

➔ Catering

➔ Voedselproducten

➔ Restaurant

Meat Jelle & Marjan biedt catering van eigen erf aan!



Eten
Lokaal

Eten zorgt voor verbinding op de boerderij. 
We willen ons eigen restaurant opzetten, de 
catering uitbreiden en (meer) workshops gaan 
geven voor het maken van worsten en kazen. 

We willen met die ervaring ons netwerk in de 
Stad en buurt uitbreiden door abonnementen 
te ontwikkelen voor het eten van ons land. 

De bierbostel van brouwerij Martinus is voedsel voor onze 
dieren. We leveren vlees voor de borrelplanken in de 
brouwerij.



Beleving
De boerderij wordt het hart van het 
voedselsysteem.. Hier kunnen mensen eten & 
drinken, ontspannen en de dieren en het groen 
rondom het zonnepark bezoeken.
● Publieke tuinen
● Een prachtige varkenspoel
● Een eigen restaurant 

Een centrum voor natuurbeleving, ecologie en 
vergroening, maar ook voor bewustwording en 
innovatie.

De Tuinen van West zijn een prachtig voorbeeld van beleving 
van groen en voedsel aan de rand van Amsterdam.

“75% van de Nederlanders woont in stedelijk gebied en 
kinderen komen amper de stad nog uit. Breng daarom de 
natuur naar ze toe.”



Educatie
Begeleiding

Het sociale netwerk is niet alleen het bezoeken 
en beleven van Meat Jelle & Marjan, maar zit 
ook in onze maatschappelijke doelstellingen.

In de toekomst kan de boerderij voor een deel  
ondersteund worden door jongeren met een 
onzekere achtergrond. De jongeren worden 
geholpen om een deel van de dagelijkse 
activiteiten op de boerderij op zich nemen. Zo 
hopen we jongeren verder te helpen.



Educatie
TERRA

Daarnaast wordt er een educatieprogramma 
opgezet met TERRA, waarbij studenten leren 
om te werken in nieuwe vormen van duurzame 
kringlooplandbouw. In dit landbouwlab leren 
studenten meer over de dagelijkse activiteiten 
op de boerderij, maar ook de achterliggende 
filosofie en het eigen maken van verloren 
kennis en methodes. 

We werken samen met ing. Oltman Aukema van Terra en geven al 
verschillende cursussen voor productverwerking in de stad.



Tiny Living
Passend bij onze filosofie zoeken we meer 
samenwerkingen om lokale impact te maken. 
De buren hebben een plan ingediend voor het 
ontwikkelen van een nieuwe woongemeenschap 
op een nabijgelegen stuk land. De schuur van de 
boerderij wordt verhuurd voor de bouw van Tiny 
Houses voor dit perceel. 

Buurman Koos Gremmen is in gesprek met de gemeente over het 
ontwikkelen van een Tiny Housing Community naast de boerderij 
van Jelle en Marjan



Lokale energie
Er zijn nooit genoeg zonnepanelen en we 
zullen dan ook de daken van de boerderij 
beschikbaar stellen aan de lokale 
energiecoöperatie Collectief Duurzaam 
Lageland. Het idee is dat de daken op deze 
manier energie leveren aan het lokale buurt 
energie koepel, zodat de boerderij ook op het 
gebied van duurzame energie een steen 
bijdraagt. 

Collectief Duurzaam Lageland is de lokale 
energiecoöperatie. Ze zijn enthousiast over het 
gebruik van de daken van de boerderij. 



Van boer tot bord

Boer

Voedselverwerkers

Groothandel

Inkooporganisaties

Supermarktketens

Supermarkt

Consument



Van boer tot bord

Meat J&M Consument

● Natuurbeheer
● Voedselproductie
● Voedselverwerking
● Educatie
● Restaurant
● Recreatie

● Voedselproducten & 
pakketten

● Catering
● Educatie
● Horeca



Stichting Roemte is betrokken bij de planvorming. 
Deze stichting biedt inhoudelijke en financiële 
steun aan maatschappelijke ondernemingen. Ze 
geloven in het idee en willen Meat Jelle & Marjan 
verder helpen. 
Ze ondersteunen in het volgende:

● Begeleiding planvoorbereiding
● Acquisitie lokale organisaties
● Fondswerving
● Mogelijke financiering

Rol Roemte



Zuiderweg 11
9622 PD Lageland

www.meatjellemarjan.nl
info@meatjellemarjan.nl
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