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Stichting ifund investeert in De Streekboer
Rotterdam, 1 december 2021 – Een voedselketen die op lange termijn houdbaar is
voor consumenten, producenten en de planeet moet weer de norm worden. Om
deze ambitie te realiseren heeft De Streekboer een groei-investering van Stichting
ifund ontvangen. De Noord-Nederlandse startup zal de investering gebruiken om
haar activiteiten op het gebied van korte en transparante voedselketens versneld
verder uit te breiden.
Op weg naar een eerlijkere, transparantere en duurzamere weg van boer tot bord
De meerderheid van het voedsel dat we consumeren wordt niet op een eerlijke manier
geproduceerd en verkocht. Hierdoor ontstaan veel (maatschappelijke) problemen,
zoals dat meer dan 50 procent van de Nederlandse volwassenen kampt met
overgewicht, er helaas nog steeds elke twee seconden een voetbalveld aan bos
verdwijnt, bijna de helft van het voedsel dat geproduceerd wordt onze monden niet
haalt en veel boeren geen eerlijke prijs voor hun producten ontvangen. De missie van
De Streekboer is om hier verandering in te brengen.
Verse, lokale seizoensproducten direct van de boer
De Streekboer is in 2015 opgericht door Sandra Ronde. Via het online platform kunnen
consumenten groenten, fruit, vlees, zuivel, brood en meer rechtstreeks van de lokale
boer bestellen. De boodschappen worden vervolgens thuisbezorgd of zijn af te halen
op een van de ruim dertig afhaalpunten in Noord-Nederland.
“Ik ben ontzettend trots op de impact die we maken in Noord-Nederland door wekelijks
honderden gezinnen van vers en lokaal voedsel te voorzien. Toch is het nog steeds een
druppel in de oceaan. Er is meer nodig om van die druppel een golf te maken. Die
stappen gaan we samen met Stichting ifund zetten,” aldus Sandra.
De activiteiten van De Streekboer dragen op meerdere vlakken bij aan een beter
voedselsysteem. Zo is de onderneming transparant over de herkomst en impact van
haar producten en licht de onderneming haar klanten proactief voor. Op die manier
worden consumenten in staat gesteld om bewustere keuzes te maken en wordt ook
voedselverspilling tegengegaan, bijvoorbeeld toen De Streekboer acties opzette om
perfect eetbare gouden bloemkolen en pukkelpompoenen toch nog te kunnen
verkopen. Daarnaast zet de onderneming zich in voor een duurzame samenleving door
een substantiële afname in transportkilometers – maximaal 80 kilometer van het
distributiecentrum – en door alleen seizoensproducten te verkopen. Tot slot betaalt De
Streekboer een eerlijke prijs aan alle boeren en andere leveranciers, waardoor deze
producenten in staat gesteld worden om duurzamere keuzes te maken.
Aanzienlijke impuls voor een beter voedselsysteem
Met de investering wil De Streekboer het thuisbezorggebied vergroten en het aantal
afhaalpunten in Groningen, Friesland en Drenthe uitbreiden. Zo wil De Streekboer nog

meer consumenten bereiken en boeren aan kunnen sluiten. Naast financiële
ondersteuning biedt de investeerder toegang tot een breed netwerk van experts en
contacten die De Streekboer in staat stelt haar impact te doen groeien.
Stefan van Eijk, fondsmanager bij Stichting ifund: “De Streekboer levert een belangrijke
bijdrage aan een duurzamer, transparanter en eerlijker voedselsysteem. Wij kijken
ernaar uit om samen met Sandra en de rest van het team De Streekboer verder te laten
groeien en zo hun impact te vergroten.”
Sandra Ronde, CEO van De Streekboer: “Het unieke van De Streekboer is dat het kan
groeien zonder haar kernwaarde – koop zo lokaal mogelijk – te verliezen. Met deze
volgende stap hoop ik dat binnenkort nog veel meer huishoudens kunnen gaan
genieten van het moois dat de lokale boer te bieden heeft.”
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Over De Streekboer
De Streekboer staat voor een betere weg van boer tot bord. Lokaal produceren en
consumeren is hierbij essentieel omdat het zorgt voor bewustwording en
transparantie. Op destreekboer.nl kan de consument groente, fruit, zuivel, vlees,
brood en meer van lokale boeren kopen en laten thuisbezorgen of afhalen op een van
de ruim dertig afhaalpunten in Noord-Nederland. Wekelijks maken hier momenteel
tussen de 500 en 700 gezinnen gebruik van.
Over Stichting ifund
Stichting ifund heeft als doelstelling om de leefbaarheid voor de mens op aarde op
lange termijn te continueren door de transitie te stimuleren naar een duurzame
samenleving, waarin mensen op een regionale en lokale schaal biologisch voedsel
produceren, hernieuwbare energie opwekken en toegang hebben tot schoon water.
Stichting ifund investeert in ‘impact-first’ startups met een investering van gewoonlijk
tussen € 200.000 en € 1 miljoen.

