HOE KOMT U OP LANDMERC?

www. L A N D M E R C .nl

U kunt uw bedrijf aanmelden via de site
www.landmerc.nl. Invullen en uw bedrijf is
vindbaar: gratis en voor niets. U kunt ook aangeven
of u geïnteresseerd bent in een uitgebreidere
vermelding met uw eigen mini website. We nemen
dan contact met u op om ervoor te zorgen dat u
binnen enkele dagen goed en zichtbaar op de site
aanwezig bent.
Het kan ook zijn dat u van ons bericht krijgt dat u al
op onze site vermeld staat, en met het verzoek of u
de juistheid ervan wil controleren. Natuurlijk kunt u
dan aangeven dat u geen prijs stelt op vermelding.
We verwijderen dan direct uw gegevens.
Ons doel is om in 2004, al zo vroeg mogelijk in het

“Beleving van het platteland”

seizoen, alle bedrijven vermeld te hebben. Meld u
nu geheel vrijblijvend aan via www.landmerc.nl.

Stichting Landmerc
Agro Business Park 67
Postbus 279
6700 AG Wageningen
Tel.: 0317 471 360
Fax: 0317 471 373

Coöperatie StadteLand
Bisschopsweg 5b
3752 LK Bunschoten
Tel.: 033 2999200
info via de website: www.landmerc.nl
of mail: info@landmerc.nl

RECREATIE AGROTOERISME EDUCATIE STREEKPRODUCTEN ZORG

“Op een mooie zomerdag in 1957 lag ik met mijn

DEGENEN DIE ONS HELPEN BIJ LANDMERC

vriendje midden in een pas gemaaid weiland plat
op mijn rug naar de lucht te kijken. We
concludeerden dat we precies midden in de wereld
lagen. De lucht was namelijk precies boven ons
het hoogst. We voelden ons relaxed en
filosofeerden vrijelijk door. Boerenjochies hebben
vaak een rijke fantasie. Verder herinner ik me de
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COÖPERATIE STADTELAND - LANDMERC BUSINESSPARTNER
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BUREAU LAND-SCHAP, WAGENINGEN - ZORGBOEREN
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EEMLANDHOEVE, BUNSCHOTEN - DEMOBEDRIJF PLATTELANDSONTWIKKELING
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GRAS B.V. - INFORMATIELOGISTIEK STREEKPRODUCTEN
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MINISTERIE VAN LANDBOUW NATUURBEHEER EN VOEDSEL - PROJECTMATIGE ONDERSTEUNING
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PROVINCIE GELDERLAND - PROGRAMMA-ONDERSTEUNING
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Q-RAY B.V., WAGENINGEN - FRONT OFFICE SUPPORT EN ICT
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STICHTING STREEKPRODUCTEN NEDERLAND, WAGENINGEN - STREEKPRODUCTEN
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STICHTING GREEN VALLEY - ONTWIKKELING REGIO PROJECTEN
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TERRADESK, ROTTERDAM - LUCHTFOTO'S EN VLIEGEN OVER MOOI PLATTELAND
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TRAVEL SERVICE INTERNATIONAL, ENSCHEDE - BACKOFFICE SUPPORT EN ICT
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VERENIGING VALLEI & BOERDERIJ - PILOT
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AGRARISCHE NATUURVERENIGING DEN HÂNEKER - PILOT
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WICKHILL, WAGENINGEN - IDEE EN CONCEPT

buur van de grote straat, die we om de dag over
het lange hobbelige pad van ver zagen aankomen,
op zijn fiets, melkbusje aan het stuur; voor de
romige melk, nog warm, zo van de koe. En dan de
oude mensen uit Amsterdam die in het zomerhuis
naast de boerderij de zomer doorbrachten; het
bleeksnoetje uit het weeshuis van de stad die een
aantal weken bij ons kwam logeren.
Allemaal belevenissen op het te kleine, niet
gemechaniseerde gemengde bedrijf van mijn
vader uit de jaren 50-60, met wat we nu noemen
verbrede activiteiten. Een bedrijf waar nu
inmiddels flats van de uitbreidingsdrift van de
jaren 70 op staan. Kinderrijkdom in een omgeving
waar armoe troef was. Rijkdom die je graag wil
delen met de kinderen van nu”
Rien Hilhorst
Landmerc

WAT IS LANDMERC?
COÖPERATIE

STICHTING LANDMERC
EN

STADTELAND

COÖPERATIE STADTELAND

Landmerc is een plattelandsgids op internet met het productenaanbod van alle aanbieders in
Nederland. De bezoeker van www.landmerc.nl zoekt via een eenvoudig schermpje; vervolgens
krijgt deze snel, kort, overzichtelijk en aantrekkelijk het hele aanbod op een aantrekkelijke manier
in beeld. Wil men meer informatie hebben, dan kan men doorklikken naar een mini website, met
een uitgebreidere omschrijving, producten,

Het herverbinden van boer en burger is het doel. Een doel dat we delen met
velen. Landmerc doet dat door het schitterende platteland en het aanbod van

foto's, een luchtfoto en contactinformatie.
Genoeg om een keuze te maken.

plattelandsondernemers en boeren toegankelijk te maken voor burger en
consument. En wel op een eigentijdse manier, namelijk via internet.
Al surfend kunnen mensen een voorproefje nemen van puur genieten:
streekproducten, regionaal gekweekte groente, zuivel, gastvrijheid genieten op
een boerderij en kijken hoe het eraan toe gaat, meehelpen, een nachtje bed &
melk vandaan komt, een echte belevenis!

WAT MAAKT
LANDMERC UNIEK?

breakfast, enz. Ouderen vinden iets terug van vroeger, kinderen zien waar de
Om 10.000 aanbieders en de miljoenen vragers bij elkaar te brengen is het

Er zijn al websites van regionaal

Landmerc-concept ontwikkeld. De Stichting bevordert de ontwikkeling en

samenwerkende boerenbedrijven en sommige

implementatie ervan met medewerking van allerlei partijen: locale, regionale

sites worden goed bezocht. Daarnaast is de

en landelijke boer-consument-verbanden, overheid, vrijwilligers, enz. Alles op

minicamping vaak ook al aangemeld bij de

professionele basis.

VVV, de Vekabo en andere sites. Dus wat

Coöperatie Stadteland zet Landmerc in als merk en faciliteit om de

voegt Landmerc nu nog toe?

plattelandsproducten van haar leden in de markt te zetten.

Landmerc beoogt alle aanbieders op het internet te hebben. We stellen ons ten doel dat iemand
altijd uw bedrijf kan vinden, op welke manier men ook zoekt. Het profileren van Landmerc staat
niet voorop: uw gastvrije bedrijf moet gewoon worden gevonden!

BESCHIKBAARHEID EN RECHTSTREEKS BOEKEN

BOEREN VOOR ZORG
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zorginstelling worden
bereikt.

Mocht u het reserveren en/of het
regelen van de betaling willen
uitbesteden, dan kan dat ook via
Landmerc. Gerenommeerde
touroperators handelen het
papierwerk ook via ons systeem af.
Overigens verwachten we dat de
kleinere ondernemers alles zelf
willen doen. Toch biedt Landmerc
veel extra services, ook voor
ondernemersgroepen of regionale
boekingskantoren.

Net als bij toerisme en
recreatie speelt ook hierbij het probleem dat vraag en aanbod elkaar moeilijk vinden. Waar vind ik
de passende boerderij voor drie dagen dagbesteding voor ons gehandicapt kind? Ook hierbij is in
het zoekproces vaak toeval troef! Het Landmerc-systeem speelt ook hier op in. In enkele regionale
pilot-projecten wordt een systeem ontwikkeld, waarmee via internet contact wordt gelegd met
mensen die adequaat kunnen inspelen op een hulpvraag.
Een eerste aanzet van dit concept is professioneel ontwikkeld door de Vereniging van Zorgboeren
en het Landelijk Steunpunt voor Landbouw en Zorg: www.zorgboeren.nl.

(H)EERLIJKE STREEKPRODUCTEN
Landmerc vermeldt alle
boerenbedrijven waar de
burger mooie, lekkere
authentieke, al of niet
biologische, producten
kan kopen. Maar er
speelt meer. Er zijn in
Nederland veel regionale
initiatieven waarbij

EN WAT KOST DIT ALLEMAAL?
Voorop staat dat Landmerc een stichting is, met als
doel om vraag en aanbod bij elkaar te brengen,
professioneel, en tegen minimale kosten.
Om zoveel mogelijk aanbod bij elkaar te brengen,
hanteren we een lage instap: een vermelding is
gratis! Voor uitgebreidere profilering en services,
als het melden van beschikbaarheid, zoeken,
boeken en geldverkeer, gelden de volgende
abonnementsvormen.
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boerenbedrijven locale
afzetkringen vormen.
Een systeem met
afhaalpunten,
bestellijsten en korteafstandvervoer. De

Gratis Vermelding basisinformatie
(naam, korte beschrijving, seizoen, openingstijden, prijsinformatie)

consument weet wat hij
eet en van welk bedrijf het komt. Dat noemen we nog eens “beleving van het platteland”.
Landmerc heeft een systeem ontwikkeld, ook weer beschikbaar via internet, waarbij voorraad,
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Uitgebreide vermelding (meer foto's, luchtfoto, website, e-mail),
tevens toegang tot de website voor onderhoud van informatie

bestellijsten, vervoer en afrekening wordt geregeld. Het voordeel van zo'n landelijk systeem is de
mogelijkheid van gezamenlijke marketing, en onderlinge uitwisseling van producten.
De locale groepen www.ekotwente.nl en www.ekonn.nl gebruiken al Landmerc. In de loop van
2004 zal dit netwerk uitbreiden.
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Vermelden bezettingsgraad en e-mailservice
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Doorvermelding naar topsites. Rapporteren bezoekersaantallen en
herkomst

4

Full service: reserveringen, boeking, administratieve afhandeling,
inning, betaling
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a alle aanbieders van plattelandstoerisme, landwinkels,
zorgboerderijen te vinden in één internet gids
a vooraan in de Google zoekmachine
a eenmaal in de database direct van alle kanten vindbaar
a gratis basisvermelding, aan te melden bij www.landmerc.nl

