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Bodemzicht pakketten (for English see page 5) 

 

Wil je iedere vrijdagmiddag gezonde, regeneratieve groenten, kruiden en klimaateieren aan huis 

geleverd krijgen? Wil je bijdragen aan biodiversiteit, een gezond klimaat en eten als een chef? We 

werken samen met Nijmeegse toprestaurants als De Nieuwe Winkel, Vesters, De Vereeniging en De 

Meesterproef. En vanaf mei kunnen leveren we ook pakketten aan de deur in Nijmegen! 

 

We hebben grote en kleine pakketten met of zonder 10 verse 

klimaateieren. In onze kleine pakket zitten vijf verschillende 

soorten groenten en kruiden. Wij raden dit pakket aan voor 

één grote tot twee à drie kleine eters. In het grote pakket 

zitten negen verschillende soorten verse groenten en 

kruiden. Wij raden dit pakket aan vanaf drie eters.  

 

Door het seizoen heen kun je genieten van maar liefst 50 

verschillende, smaakvolle groenten en kruiden en onze 

klimaateieren. Onze heerlijke, voedzame klimaateieren 

komen van kippen die het hele jaar door buiten vers gras en 

insecten eten. Iedere vrijdagmiddag krijg je een pakket met 

een andere Bodemzicht-selectie gebaseerd op wat er die 

week groeit en bloeit. Zo geniet je bijvoorbeeld van radijzen, 

mizuna en munt in de lenteweken, aardbeien, paprika’s en 

tomaten in de zomerweken, en pompoenen, boerenkool en 

knolvenkel in de herfstweken (alleen reguliere boluien 

hebben we niet). Verse sla krijg je het hele seizoen door. Op 

vrijdag ontvang je ook een email met wat er in je pakket zit 

en regelmatig receptinspiratie. 
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Kies voor een van de onderstaande opties en ontvang je pakket vanaf 7 mei tot en met 5 november 

(alle onderstaande prijzen zijn inclusief bezorgkosten en btw): 

  

 

I. Bodemzicht Seizoen Abonnement. “Gedurende het hele seizoen ontvang je iedere week, 

op vrijdagmiddag, een vers pakket. Kies je voor het ‘Bodemzicht seizoen abonnement’, dan 

ben je 50 euro voor een klein pakket, of 75 euro voor een groot pakket goedkoper uit ten 

opzichte van een flexibel abonnement. Uiterlijk in april betaal je voor het hele seizoen.” 

 

1.1 Seizoen Abonnement: Klein pakket zonder eieren - 260 euro per seizoen 

1.2 Seizoen Abonnement: Klein pakket met 6 eieren - 340 euro per seizoen 

1.3 Seizoen Abonnement: Klein pakket met 10 eieren - 420 euro per seizoen 

 

1.4 Seizoen Abonnement: Groot pakket zonder eieren - 430 euro per seizoen 

1.5 Seizoen Abonnement: Groot pakket met 10 eieren - 565 euro per seizoen 

 

 

 

 

II. Bodemzicht Flexibel Abonnement. “Voor vier weken ontvang je, op vrijdagmiddag, een vers 

pakket. Je betaalt vooruit voor iedere vier weken. Na de eerste vier weken, krijg je eenmalig 

de kans alsnog over te schakelen naar een Bodemzicht seizoen abonnement, waarna je de 

rest van het seizoen pakketten geleverd kunt krijgen tegen het lagere tarief.” 

 

2.1 Flexibel Abonnement: Klein pakket zonder eieren - 45 euro per vier weken 

2.2 Flexibel Abonnement: Klein pakket met 6 eieren - 60 euro per vier weken 

2.3 Flexibel Abonnement: Klein pakket met 10 eieren - 70 euro per vier weken 

 

2.4 Flexibel Abonnement: Groot pakket zonder eieren - 75 euro per vier weken 

2.5 Flexibel Abonnement: Groot pakket met 10 eieren - 95 euro per vier weken 
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III. Bodemzicht Ambassadeurs Abonnement. “Je wordt gedurende het hele seizoen een 

Bodemzicht ambassadeur. Daarmee ben je het aanspreek- en afgiftepunt voor 5 pakketten 

(inclusief jezelf) voor vrienden, buren of familie. Kies je voor het ‘Bodemzicht ambassadeurs 

abonnement’, dan krijg je een eenmalige korting van 100 euro op een klein pakket, of 150 

euro op een groot pakket (prijzen hieronder zijn inclusief die korting). De 4 mensen die bij jou 

gaan afnemen kiezen voor het ‘Bodemzicht Seizoen Abonnement’. Uiterlijk in april betaalt 

iedereen voor het hele seizoen.” 

 

3.1 Ambassadeurs Abonnement: Klein pakket zonder eieren – 210 euro per seizoen 

3.2 Ambassadeurs Abonnement: Klein pakket met 6 eieren – 290 euro per seizoen 

3.2 Ambassadeurs Abonnement: Klein pakket met 10 eieren – 370 per seizoen 

 

3.3 Ambassadeurs Abonnement: Groot pakket zonder eieren – 355 per seizoen 

3.4 Ambassadeurs Abonnement: Groot pakket met 10 eieren – 490 per seizoen 

 

 

  

  



4 
 

Extra’s 

Eetbare bloemen: In de zomerweken is er de optie om eetbare 

bloemboeketten bij te bestellen. We laten je weten als ze 

beschikbaar zijn. 

Bijzondere recepten: In samenwerking met onze chefs zullen we 

een aantal keer speciale recepten in het pakket verzorgen.  

 

Bezorgen aan huis 

We leveren in Nijmegen ten zuiden van de Waal en ten oosten 

van het Maas-Waalkanaal. De startende regeneratieve boer 

Jordi, die bij ons werkt om het vak te leren, brengt iedere 

vrijdagmiddag jouw pakket voor slechts 2,50 euro aan de deur 

(bovenstaande prijzen zijn inclusief bezorging door Jordi). Ga je 

op vakantie? In overleg kunnen we jouw pakket bezorgen aan 

een vervangend adres. 

 

Cadeaupakket 

Je kunt onze pakketten ook cadeau doen! Wij verzorgen dan kosteloos een mooie cadeaubon. 

 

 

Bestellen 

Interesse in een Bodemzicht pakket? Stuur een mail met jouw gewenste abonnementsoptie en je 

adresgegevens + telefoonnummer naar bodemzicht@gmail.com. Vanwege een maximum van 65 

pakketten geldt wel op=op. 
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Bodemzicht boxes 

 

Would you like healthy, regenerative vegetables, herbs and climate eggs delivered to your door every 

Friday afternoon? Do you want to contribute to biodiversity, a healthy climate and eat like a chef? We 

work together with top restaurants such as De Nieuwe Winkel, Vesters, De Vereeniging and De 

Meesterproef. And from May we also deliver boxes to your home in Nijmegen! 

  

We have large and small boxes with or without 10 fresh climate eggs. Our small Bodemzicht box 

contains five different types of vegetables and herbs. We recommend this box for one big or two to 

three small mouths to feed. The large box contains nine different types of fresh vegetables and herbs. 

We recommend this box from three mouths.  

 

Throughout the season you can enjoy no less than 50 different, tasty vegetables and herbs and our 

delicious climate eggs. Our nutritious climate eggs come from chickens that eat fresh grass and 

insects outside all year round. Every Friday afternoon you get a box with a different Bodemzicht 

selection based on what grows and blooms that week. For example, you can enjoy radishes, mizuna 

and mint in the spring weeks, strawberries, peppers and tomatoes in the summer weeks, and 

pumpkins, kale and fennel in the autumn weeks (one of the only things we don't have are regular bulb 

onions). You get fresh lettuce throughout the season.  
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On Friday you will also receive an email with what's in your box and regular recipe inspiration. Choose 

one of the boxes below and receive your box from May 7 to November 5 (all prices below include 

delivery costs and VAT): 

  

 

I. Bodemzicht Season Subscription. “Throughout the season you will receive a fresh box 

every week, on Friday afternoon. If you opt for the "Bodemzicht season subscription", you 

will pay 50 euro less for a small box, or 75 euro less for a large box compared to a flexible 

subscription for a season. You pay for the entire season no later than April.”  

 

1.1 Season Subscription: Small box without eggs - 260 euro per season  

1.2 Season Subscription: Small box with 6 eggs - 340 euro per season  

1.3 Season Subscription: Small box with 10 eggs - 420 euro per season  

 

1.4 Season Subscription: Large box without eggs - 430 euro per season  

1.5 Season Subscription: Large box with 10 eggs - 565 euro per season  

 

II. Bodemzicht Flexible Subscription. “For four weeks you will receive a fresh box on 

Friday afternoon. You pay in advance for every four weeks. After the first four weeks, you 

will have the one-time opportunity to switch to a Bodemzicht season subscription and you 

can take advantage of the discount.” 

  

2.1 Flexible Plan: Small box without eggs - 45 euro every four weeks  

2.2 Flexible Subscription: Small box with 6 eggs - 60 euro per four weeks 

2.3 Flexible Subscription: Small box with 10 eggs - 70 euro per four weeks 

 

2.4 Flexible Subscription: Large box without eggs - 75 euro per four weeks  

2.5 Flexible Subscription: Large box with 10 eggs - 95 euro per four weeks  

 

III. Bodemzicht Ambassador Subscription. “You become a Bodemzicht ambassador 

throughout the season. This makes you the contact person and drop-off point for 5 boxes 

(including yourself) for friends, neighbors or family. If you choose the "Bodemzicht 

ambassador subscription", you will receive a one-off discount of 100 euro on a small box, 

or 150 euro on a large box compared to a flexible subscription (prices below are including 

this discount). The four people who will purchase from you choose a "Bodemzicht Season 

Subscription". Everyone pays for the entire season by April at the latest.” 

 

3.1 Ambassadors Subscription: Small box without eggs - 210 euro per season  

3.2 Ambassadors Subscription: Small box with 6 eggs - 290 euro per season 

3.3 Ambassadors Subscription: Small box with 10 eggs - 370 euro per season  

 

3.4 Ambassador Subscription: Large box without eggs – 355 euro per season  

3.5 Ambassadors Subscription: Large box with 10 eggs - 490 euro per season  
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Extras  

Edible flowers: In the summer weeks there is the option to order edible flower bouquets. We will let 

you know when they are available.  

Special recipes: In collaboration with our chefs, we will provide special custom made recipes in the 

box a number of times.  

 

Delivery to your home  

We deliver to the door in Nijmegen everywhere south of the Waal and east of the Maas-Waal canal. 

The starting regenerative farmer Jordi, who works with us to learn the trade, brings your box to the 

door every Friday afternoon for only 2.50 euro (the above prices include delivery by Jordi). Are you 

going on vacation? If you let us know at least two weeks in advance, we can deliver your box to a 

replacement address.  

 

Gift box 

You can also give our boxes as a gift! We will then provide a nice gift voucher free of charge.  

 

To order  

Interested in a Bodemzicht box? Send an email with your desired subscription option and your 

address details + phone number to bodemzicht@gmail.com. Due to a limited supply, boxes might be 

sold out. 

 

 

 


