
Pieter Gautier 
Strategisch adviseur gemeente Assen. 
O.a. actief rond zaken in het buitengebied. Herenboeren Assen van grond voorzien en bezig 
met de verduurzaming van de pacht; 
 
Rond Assen wordt nog grootschalig geproduceerd voor de wereldmarkt. Hoe kunnen 
agrariërs meer duurzaam voor de stad gaan produceren. Korte ketens en meer 
betrokkenheid van de stad bij de voedselproductie. 
 
Is er een bepaald soort agrariër rondom Assen? Welk voedsel wordt voornamelijk 
geproduceerd? 
 
Akkerbouw. stuk minder veeteelt. 
Vrij intensieve aardappelteelt voor de aardappelzetmeelindustrie 
Mais en bieten. soms ook wat graan. 
 
Financiële prikkels > aardappels verdienen ze mee, graan verdienen ze niet veel mee. 
Willen meewerken als er voldoende financiële prikkels zijn. 6-7% krijgen ze nu van wat het in 
de winkel ligt. dus gebaat bij kortere ketens.  
 
Je ziet nu dat steeds meer boeren streekproducten gaan aanbieden. En samenwerken met 
lokale supermarkten. 
 
Doel: afstand in beleving verkleinen tussen agrariërs die produceren en de inwoners die 
nauwelijks geïnteresseerd zijn in de omgeving (tot het negatief in t nieuws komt ). Daarnaast 
is dichterbij vaak duurzamer. Minder hoge productie. Er wordt nu roofbouw gepleegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oplossing 
 

 
 
De grote pieperwedstrijd > Leer aardappels kweken als een echte boer en win de prijs voor 
beste amateur aardappelkweker! De winnaar gaat naar huis met de gouden pieper en een 
prijzenpakket vol lokale (aardappel)producten.  
 
Wat je krijgt als je meedoet: 

- Excursie naar de boer met: 
- Minicursus aardappelkweken 
- Materialen om direct thuis in de tuin / op balkon aan de slag te gaan. 

- Maandelijks digitaal check-in moment om de status van je aardappels met andere 
deelnemers te delen en tips & tricks uit te wisselen (met de boer). 

 
De boer kan na afloop van de wedstrijd ook een vast aardappel kweekpakket + evt. cursus 
aanbieden. 
 
Deelnemers (stads/dorpsbewoners) krijgen inzicht in wat er bij het kweken van aardappels 
komt kijken en komen in contact met een lokale boer. Doel is meer begrip voor de lokale 
agrariërs en hun vakgebied.  


