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platteland als waardecreator: De oogst van de pompoen, een festiviteit op zich

Inleiding
De relatie tussen stad en land, een eeuwenoude bekende maar nog
steeds actueel, zij het zelfs volop in de picture: geen avond zonder een
tv-programma over de betekenis van voedsel.
U levert als het X-plorelab van de provincie Zuid-Holland ook een
bijdrage aan deze actuele discussie met het programma Green & the
City, waarin u op zoek bent naar nieuwe economische dragers voor het
platteland en de betekenis van de stad hierin.
De afgelopen maanden heeft u deze relatie nader verkend, bezien vanuit
het stedelijk perspectief; met andere woorden, welke waarde heeft de
stedelijke bevolking voor het platteland? Kansen met betrekking tot
voedsel, zorg, educatie en recreatie liggen er zeker. Als laatste stap in dit
programma bent u op zoek naar pilots die vernieuwende productmarktcombinaties (PMC’s) laten zien en die de hernieuwde relatie
tussen stad en land betekenis geven.
Wij hebben, als ontwikkelaar van gebiedsconcepten, deze opgave
opgepakt door ondernemerskracht te verbinden met de kracht van een
gebied: in dit geval met Buitenstad Vlaardingen. We zijn in gesprek
gegaan met ondernemers die in het buiten of in de stad Vlaardingen het
‘buiten’ naar voren kunnen brengen. Wij hebben ons daarbij de
volgende opgave gesteld:

Hoe kunnen we de individuele krachten van
ondernemers aan het netwerk van de Buitenstad
koppelen waardoor we waardecreatie kunnen
genereren, zowel voor het platteland als voor de stad?

De aardappeleters door Herwig Nulens

In voorliggend document vindt u de resultaten van dit onderzoek.
Voordat we de ondernemers voorstellen, zetten we eerst de Buitenstad
uiteen. Zodat we daarna kunnen zien waar de opgaven elkaar raken.
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Buitenstad in beeld
CONCIRE is in het recente verleden betrokken geweest bij de
totstandkoming van het concept Buitenstad Vlaardingen. Samen met de
gemeente en twee woningbouwcorporaties is dit concept bedacht om
de herstructureringsopgave waar de stad voor staat, niet alleen tot een
betere woonvoorraad te laten leiden, maar ook tot een betere stad. De
Buitenstad positioneert Vlaardingen in zijn onderscheidende kracht in de
regio. De stad grenst aan drie kanten aan het buiten en wonende in
Vlaardingen zou het voelbaar moeten zijn dat je woont op de grens van
stad en land. Dat Vlaardingen in 2010 is uitgeroepen tot groenste stad
van Europa, laat zien dat hier volop de kansen liggen.
Binnen de Buitenstad zijn drie zones benoemd die uniek zijn voor
Vlaardingen en waar de Buitenstad actief zichtbaar gemaakt moet
worden. Deze drie zones zijn gekoppeld aan de Vlaardingse Vaart.
Letterlijk is dit de verbinding tussen stad en land, een ideale plek om de
Buitenstad te beleven. De drie ontmoetingsplekken van de stad, worden
zichtbaar en beleefbaar door programma’s; het Wijds Podium in de
Rivierzone als dynamische plek van uitwisseling aan de rivier, de
marktplaats in het stadscentrum als krachtige handelsplek met een
prettig verblijfskarakter en de Poort naar Midden Delfland als startpunt
voor regiorecreatie.

Poort Midden Delfland

Marktplaats

Weids podium

De pilot van Green & the City hebben wij aangehaakt op dit kansrijke
concept omdat ook het ook bij de Buitenstad gaat over de waarde van
de relatie tussen land en stad. De stad wil het land beter zichtbaar
maken. Dit zit ‘m deels in het maken van routes maar ook in het
platteland de stad in halen. En andersom zoekt het platteland verbinding
met de stad en zijn inwoners om het platteland in stand te houden.
Waar kunnen deze opgaven elkaar versterken? Dit kan door het
aanbieden van Buitenstadproducten die hun binding met Buitenstad
Vlaardingen hebben. Daarvoor zijn we op zoek gegaan naar 6
ondernemers in Vlaardingen die allen op hun eigen wijze een
Buitenstadproduct produceren.
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‘DRUIVEN AUTHENTIEK MET DE VOETEN GETREDEN’

‘IK VOEL ME ALS STADSBOERIN AMBASSADEUR VAN HET ‘ IK ZOU WEL MEER WILLEN, MAAR HEB DE TIJD NIET’
BUITENGEBIED’

Louise Holland, al decennialang de wijnvrouwe
van de Zuidvleugel. Vanuit haar eigen wijngaard
produceert zij volle aromatische wijnen die
volkomen biologische geteeld zijn. In een
bijzonder gastvrije ambiance presenteert zij
unieke wijnen die samen met haar creatieve
kookgeest leiden tot culinair genieten
temidden van de wijngaarden, waarmee een
oude traditie van druiven verbouwen in Midden
Delfland is hersteld. Haar eigengemaakte
dadeltaart serveert ze op de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente en ook haar wijnen worden in
het Delta Hotel geschonken. Het is hard werken
om het hoofd boven water te houden, maar ze
blijft vernieuwen en probeert de concurrentie
voor te blijven door elke keer weer nieuwe
productcombinaties te bedenken in de vorm
van arrangementen zoals een wijnproeverij +
rondleiding in de wijngaard, boottocht en
vervolgens Italiaans buffet, in de zomer zelfs
buiten geserveerd.

Mirjam begon ooit met de ambitie om
stadsboerin te worden: buiten wonen en leven
met als doel om de stedeling de kracht van het
landelijk leven te laten zien. Eigengemaakte
jammen, verjaarsfeestjes en het verlenen van
actieve zorg op de boerderij zijn haar
kernactiviteiten. jarenlang heeft zij zich actief
ingezet voor het netwerk van Midden Delfland.
Voor komend jaar wil zij zich meer gaan richten
op de Vlaardingse bevolking, daar is nog een
wereld te winnen. Een eerste concrete actie
gaat de boerenmarkt “Smaak van het Land”
worden, een reeks van open dagen op de
Hoeve zelf waar meerdere ondernemers
streekproducten gaan verkopen. Ook wil ze
starten met smaaklessen om zo stadse kinderen
pure smaken te laten ervaren.

Jeroen van der Kooij, biologische boer in hart en
nieren gaat voor de professionalisering van zijn
melkveehouderij, hij optimaliseert zijn
melkproductie door te gaan voor het echt
Hollandse ras van de Blaarkop, een goede
melkproducent en een lust voor het oog in de
weide. Hij zet zijn stappen op het pad van
natuurbeheer en educatie. Als zijn bedrijf goed
op de rit staat wil hij verder denken in
biologische producten, kaas en vlees zijn
dromen voor de toekomst. Daarvoor is wel een
uitbreiding van de boerderij noodzakelijk: voor
de korte termijn omslachtig maar wellicht voor
de middenlange termijn een interessante
uitdaging.

‘HET VLOEIBAAR ERFGOED VAN VLAARDINGEN’

Leo Fontijne produceert met Schelvispekel een
kruidige brandenwijn die de vissers al in het
verre verleden op hun schepen genoten zonder
medeweten van hun echtgenoten, vandaar de
naam. Pure ingrediënten volgens ambachtelijk
receptuur bereid, leiden tot kwalitatieve
producten; zo is de moutwijnjenever een van
de weinige in Nederland die nog met pure
moutwijn is bereid. Een bijzondere plek, hartje
binnenstad, waar het vloeibaar erfgoed van
Vlaardingen wordt gemaakt, de stad kan zich
hier meer mee op de kaart zetten. In het
proeflokaal ontvangt hij groepen die komen om
het traditionele distilleerproces met eigen ogen
te aanschouwen of is het proeflokaal de
magneet die de mensen trekt? Voor de
toekomst wil hij zijn klantenareaal uitbreiden:
meer productie betekent de mogelijkheid voor
een bottle-line; een stapje richting verdere
professionalisering. Hij wil graag zijn producten
bij een breder publiek op het netvlies krijgen,
de Buitenstad is daarbij een welkome gast.

‘BOERDERIJWINKEL: VAN HET LAND NAAR DE
KLANT’

Rose Khoreyan van Bes Lekker had altijd een
droom om een eigen winkeltje met landelijke
producten te hebben, die droom is uitgekomen.
in het winkelhart van Vlaardingen heeft ze
samen met haar man een kleine
boerderijwinkel waar ze zelf een uitgebreid
assortiment van cranberry producten verkoopt,
van sappen tot chocoladevruchtjes. In Breda
staat een kleine fabriek waar de geïmporteerde
cranberry’s tot verschillende producten
verwerkt wordt. Zij hebben de ambitie om een
een actieve boerderijwinkel in te richten waar
landelijke producten verkocht kunnen worden
en waar kinderen met workshops in aanraking
komen met de kwaliteiten van het landleven.
Voor komend jaar willen zij ook ecologische
cranberry’s gaan verwerken en daarmee hun
marktaandeel op de ecologische markt
vergroten.

‘EEN BAKEN VOOR ALLE VLAARDINGERS’

De molen prijkt fier op de stadshorizon van
Vlaardingen, men is trots op de molen die nog
altijd dagelijks draait door toedoen van
Molenaar Peter van Windt. Naast de in de
molen geproduceerder meelproducten biedt
het winkeltje volop keuze in broodmixen, baken ontbijtproducten. Ze hebben al jarenlang
een vaste Vlaardingse klantengroep, mensen
komen zelfs uit Rotterdam. Naast de
productiefunctie heeft de molen ook een
recreatieve en educatieve functie.
De huidige huurder heeft geen bewuste
ambities voor uitbreiding van producten of
klantenkring. Als er een nieuwe vraag ontstaat
zal hij erop ingaan, verder is extra aandacht
voor zijn winkel niet nodig, zijn bezoekers
weten de molen blind te vinden en ook ziet hij
wel een toename van klanten de afgelopen
jaren. Eigen broodbakken is in en tegen zijn
ambachtelijke producten kan geen enkel
fabrieksmeel op.
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platteland als waardecreator: Ruim zicht

Opgave in beeld
De afgelopen jaren heeft zich een nieuwe en groeiende groep
aanhangers van het plattelandsambacht ontwikkeld die de kernwaarden
puur en eerlijk hoog in het vaandel dragen. Het consumeren van
streekproducten, logeren bij de boer en het koe-knuffelen heeft
inmiddels een vaste groep liefhebbers. Deze is alleen nog klein zeker als
het gaat om Vlaardingen. De Broekpolder wordt als hun achtertuin
gezien, maar de waarde van het Midden Delfland staat nog niet bij
iedereen op het netvlies en juist hier ligt een lonkend perspectief.
Het platteland moet in stand gehouden worden, Midden Delfland heeft
de laatste tijd zijn attractiewaarde laten zien, het gebied moet nu groter
worden en sterker. De insteek om de stedeling te laten meebetalen aan
dit fantastische erfgoed is tot dusver geweest om de stedeling naar het
platteland te krijgen om er te ontspannen, gezond te worden of gewoon
om te leren. Maar er bestaat ook een andersom beweging, breng het
platteland naar de stedeling, daar liggen kansen voor een brede eerste
kennismaking. Wij hebben in ons onderzoek gekozen voor de introductie
van Buitenstadproducten. Door de producten te koppelen aan de stad
ontstaat een veel grotere bekendheid met de producten en genereert
het trots voor het buiten en de stad Vlaardingen bij een bredere groep
mensen.
Riek Bakker in een interview in de Midden-Delfkrant (dec 2010):
“Alle plattelandsrollen boer, natuur en dorpen zijn er nog. Zonder
boeren wordt het een ramp, wees zuinig hierop. Zorg ervoor dat de
grond bij de boeren blijft, die mag niet naar particulieren. Midden
Delfland zit in de canonRO, dit betekent een volop erkende kwaliteit die
naar de toekomst uitgebouwd moet worden. De stedeling moet
Midden-Delfland gaan mee financieren. Ga niet vechten over
stedelijkheid maar maak je zorgen over die gebieden die niet goed in
elkaar steken, want daar kan het mis gaan. Zet in op complementariteit
tussen stad en land en zorg voor vitale stadsranden.”

Om dit voor elkaar te krijgen moeten we terug naar de kern: de relatie
tussen de boer en klant (producent en consument) moet versterken.
Wat zijn de mogelijkheden als we vanuit de aanbodzijde kijken en wat
vanuit de vraagzijde?
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Buitenstadproducten bouwstenen voor de Buitenstad

Analyse: buitenstadproducten in beeld
Wat is een buitenstadproduct?
Veel kwaliteit, kleinschalig en met liefde gemaakt, zo kunnen we de
waarde van de buitenstadproducten het best beschrijven. Natuurlijk
verschillen de producten stuk voor stuk en zijn ze op uiterst
verschillende manieren geproduceerd, toch is er een aantal
overeenkomsten te benoemen. Zo hebben alle producten een duidelijke
relatie met het ‘buiten’, de grondstoffen komen daarvandaan en zijn
verwerkt via een ambachtelijk productie proces. Het zijn modern gezegd,
puur en eerlijke producten, waarbij de afkomst duidelijk is en geen
kunstmatige toevoegingen zijn gedaan. Het zijn producten met een
verhaal, een verhaal dat de consument interesseert, een verhaal dat
waarde aan het product toevoegt. Alleen is de producent daar vaak niet
mee bezig, zij produceren het product vanuit hun persoonlijke passie en
liefde voor het vak. Wat gebeurt er eigenlijk aan die aanbodkant?
Aanbodzijde in beeld
We hebben sterke ondernemers gesproken die professioneel met hun
vak bezig zijn. Het is hard werken, voor de veelal eenmansbedrijfjes.
Kwaliteit staat hoog in het vaandel, vanuit passie gedreven. Het zijn stuk
voor stuk kleinschalige ambachtelijke bedrijven die de relatie tussen stad
en land zichtbaar maken. Ze zijn stuk voor stuk bezig met de vraag hoe
ze de consument kunnen binden, het is een continue zoektocht die
vraagt om innovativiteit en creativiteit. Denk daarbij niet in concurrentie
maar in gezamenlijkheid. Zij vertegenwoordigen eigenlijk de Buitenstad
en hebben daarmee veel waarde voor de Buitenstad. Al deze
ondernemers hebben eigen doelen en waarden waar ze voor staan, ze
hebben ieder een klein netwerkje rond hun bedrijf gebouwd waardoor
ze optimaal kunnen opereren. Zo heeft Jeroen van der Kooij contacten
met een kaasmakerij en zoekt Louise Holland contact met Vlaardingse
kunstenaars om haar wijn nog onderscheidender te maken. Maar deze
netwerken staan niet of nauwelijks met elkaar in verbinding waardoor ze
aan kracht missen en gewoonweg niet bij een groot publiek op het
netvlies staan.

Een gemiste kans voor de ondernemers zelf (hun marktaandeel is te
vergroten bij een grotere bekendheid) maar anderzijds ook een gemiste
kans voor de Buitenstad, al deze ondernemers zijn immers de
bouwstenen voor Buitenstad.
De opgave ligt hier dan ook in het meer zichtbaar maken van de
individuele krachten zodat ze bij een groter publiek op het netvlies
komen.
De vraagzijde in beeld
Kenmerkend voor de Buitenstad producten is dat ze uniek zijn, nergens
anders te krijgen, volgens persoonlijk receptuur gemaakt. Uit de
interviews blijkt dat de Buitenstadproducten nog geen aftrek kennen
onder het brede publiek. De stadse locaties hebben een vaste
klantenkring die is trouw maar klein. De locaties in het buitengebied
bouwen minder gemakkelijk een vaste klantenkring op, hun
buitenstadproduct is een recreatief product wat niet dagelijks genuttigd
wordt, daarmee is de afstand tot de consument ook groter. Soms is de
consument niet direct in beeld, zoals bij Jeroen van der Kooij. Het is niet
zo dat de consument het product niet waardeert, maar het is het een
kwestie van onbekend maakt onbemind. Eigenlijk zijn de
buitenstadproducten innovatieproducten in stedelijke regio’s; de trend
van aandacht voor de herkomst van voedsel is in de grote steden al
meer zichtbaar o.a. in de initiatieven voor stadslandbouw. In
Vlaardingen is van dit alles nog niets merkbaar.
De opgave vanuit de vraagzijde blijkt dan ook: Hoe krijgen we deze
nieuwe producten op het netvlies van een bredere groep consumenten?
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Een nieuwe professie: de stadsboer
Van kruidenier naar pionier: via de stadsboeren naar het volk
Voor de verspreiding van een nieuw product kunnen we leren van het
model van Rogers waarin hij de adoptie van innovatie beschrijft. De
innovators, daar begint het mee, zij zijn eager op nieuwe producten. Dan
komt een kleine groep mensen van snelle overnemers. Zij zijn bereid een
hogere prijs te betalen en hebben een lage acceptatiegraad voor een
product. Zij worden gezien als de eerste klanten in de levenscyclus van
een product. Bij succesvol gebruik volgt een steeds grotere groep
mensen die het product gaat gebruiken.
We kunnen hier uit leren dat het nutteloos is om direct in te zetten op
het bereik van de grote massa. Met nieuwe producten moet je in eerste
instantie de innovators en de early adopters zien te bereiken om van
daaruit door te groeien.
Voor Vlaardingen zien we dit model als volgt: de Buitenstadproducten
zijn ambachtelijke, eerlijke voedselproducten die op zich niet nieuw zijn,
maar wel in de zin waarop ze gemaakt zijn: het zijn eerlijke producten,
waarvan je weet waar ze vandaan komen. De early adopters van deze
producten bestaat uit een kleine groep trouwe klanten waar gezonde
voeding vanuit een bewuste levenstijl een vaste gewoonte is. Deze
consument staat dicht bij de natuur, heeft een bewuste levenstijl en
heeft zijn weg naar de natuurvoedingswinkel en het molenwinkeltje van
Aeolus gevonden. Sommigen trekken zelfs op de fiets Midden Delfland
in: op zoek naar de herkomst van eerlijk eten. We noemen deze de
groene consument. Voor de ‘massa’ staan de Buitenstad producten nog
niet zo op het netvlies. Biologische melk haalt men nog wel, maar men
heeft geen idee dat het van de boer 2 km verderop komt. Een
uitzondering hierop is misschien wel de Schelvispekel die als echt
Vlaardings product grote bekendheid geniet, maar zelfs in dit geval kan
de bekendheid naar buiten, maar zelfs ook binnen Vlaardingen nog
groter. Wat je hier wel ziet is dat de koppeling met de stad het product
meer waarde geeft. En dat is nou juist waar we hier ook naar toe willen.
De Vlaardingers zitten niet zo in elkaar dat zij en masse voor puur en
eerlijke producten zullen gaan, het zal onderdeel van hun dagelijks leven
moeten worden, anders gaat het de kritische massa niet overwinnen.

‘verspreiding van nieuwe producten’ volgens Rogers

LATE MAJORITY

EARLY MAJORITY

BUITENSTAD
PRODUCT

PRODUCENT

GROENE
CONSUMENT

‘opgave voor de verspreiding van de Buitenstadproducten

BREDE
CONSUMENT

STADSBOER

De stadsboer zet de buitenstadproducten op de kaart, neemt
zelf initiatieven om naast de pioniers de afzet van het product te
verbreden. Maar ook de groene consument zal hij uitdagen en inspireren
waardoor ook zij meer in behoeften worden bevredigd. Welke
handelsvormen passen hier het beste bij?

BUITENSTAD
PRODUCT

PRODUCENT

We zullen de Vlaardingse consument moeten verleiden, of misschien is
betrekken een beter woord. Ze moeten met de producten in aanraking
komen zonder dat er moeite voor hoeven te doen. Wij zien hier een rol
weggelegd voor ondernemers die misschien zelf niet direct klant zijn,
maar een schakel in een bestaand consumentennetwerk. Deze
stadsboeren nemen de producten af bij de producenten en zetten het in
hun eigen markt waardoor een veel breder publiek ermee in aanraking
komt. Een voorbeeld is het VVV in Vlaardingen, een plek waar de
vruchtenjam van Mirjam Warners al in de schappen staat, maar waar de
Vlaardingse wijn ook zeker thuishoort. Of het Deltahotel waar gerechten
met streekproducten op de menukaart niet zouden mogen ontbreken.
uit de omgeving in het vaste assortiment zijn opgenomen. Deze
stadsboeren zijn de schakels naar de grote massa.
Voor de producent betekent dit ook iets. Zij zullen moeten blijven
innoveren. Daar is een pioniersmentaliteit voor nodig: durven en doen.
Vroeger was een kruideniersmentaliteit voldoende, maar vandaag de
dag is meer nodig om de kritische consument tevreden te stellen.
De stadsboer zal hiermee in verbinding moeten blijven staan.

GROENE
CONSUMENT

Voorstel afzetstrategie van de Buitenstadproducten
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Ontmoet de stadsboer
Vanuit de analyse van de aanbodzijde bleek dat de individuele
Buitenstad slecht zichtbaar is voor de Vlaardingers, helemaal als ze zich
in het buitengebied bevinden, dan moet er een aanleiding zijn om te
komen, of men moet op een toevallige fietstocht, de wijnboerderij in het
vizier krijgen, wat nog logischer is dan de biologische melk, of de
ambachtelijk bereide jam. Vanaf de weg is op dit moment niet te
ervaren wat voor verhalen in de boerderijen die verder van de weg
gelegen zijn afspelen. Hoe kunnen we er voor zorgen om deze
kwaliteiten beter zichtbaar te maken zodat we uiteindelijk naast een
waardering van het Buitenstadproduct naar een waardevermeerdering
van de Buitenstad kunnen gaan. In een drietal stappen beschrijven we
hoe we dit doel kunnen bereiken.

1. KRACHTEN ZICHTBAAR MAKEN

TOT WELKE VERBINDINGEN KAN DIT LEIDEN?

2. VERBINDEN MET HANDELSVORMEN

1. Zichtbaar maken
Uit de voorstelronde van de Buitenstadondernemers blijkt dat
Vlaardingen plaats biedt aan heel krachtige ondernemers die met hard
werken een prachtig product weten neer te zetten, stuk voor stuk
waardevol. Door daarnaast ook het verhaal achter het product te
vertellen komt elke keer een unieke relatie tussen stad en land naar
voren, met deze verhalen krijgt de Buitenstad echt inhoud. De
Buitenstad bestaat en is vandaag de dag al zo rijk gevuld. Ook voor de
ondernemers zelf is er meerwaarde te behalen. Door elkaars ambities
maar ook problemen te kennen kun nieuwe verbindingen ontstaan die
alleen niet realiseerbaar waren. De spreuk: alleen ben je sneller, maar
samen kom je verder dekt de lading van deze boodschap perfect.
2. Distributiepunten versterken
Door aan te haken op elkaars netwerken komt een nieuwe groep
consumenten zonder veel inspanning binnen handbereik. Op kleine
schaal gebeurt dit al, zo nemen de ondernemers elkaars producten mee
naar markten als ze zelf geen gelegenheid hebben om te gaan. Maar dit
kan nog sterker. Zo heeft molenwinkel Aeolus een bewuste klantenkring
die wellicht ook in andere buitenstadproducten geïnteresseerd is. Dit
hoeft niet letterlijk te betekenen dat de producten in de schappen
moeten worden gezet, maar bekendheid geven aan kan op vele
manieren.

TOT WELKE NIEUWE HANDELSVORMEN ZAL DIT LEIDEN?

3. VERANKER DE FUNDAMENTEN VAN DE BUITENSTAD

HOE KOMT DE BUITENSTAD OP DE KAART?

Het hoeft niet alleen om bestaande distributieplekken te gaan, ook
nieuwe kunnen opgezet worden. Zo ligt er, naar het verhaal van Riek
Bakker, een belangrijke opgave in de overgangsgebieden tussen stad en
land. De Poort naar Midden Delfland heeft hierin een belangrijke positie.
Het is niet alleen de weg naar buiten voor de Vlaardingers in recreatief
opzicht, maar het is ook de plek waar het land de stad binnen komt. Dat
zou mooi gevisualiseerd kunnen worden in een boerderijwinkel waar
alle producten geproduceerd in en om Vlaardingen binnen handbereik
van de Vlaardingse consument liggen.

PRODUCTEN

BUITENSTAD

TOEVOEGEN

FUNDAMENTEN VAN DE BUITENSTAD

STAD & LAND
ONDERNEMERS

DISTRIBUTIEPUNTEN
VERSTERKEN
HANDELSVORMEN

BUITENSTADBAKENS

3. verankeren fundamenten van de Buitenstad
In deze stap wordt gebouwd aan de fundamenten van de Buitenstad. De
plekken zijn vanzelfsprekend onderdeel van het stedelijk netwerk
Vlaardingen en worden door een breder publiek geaccepteerd en
gebruikt. Het verschil met de vorige stap zit in het feit dat het hier niet
gaat om het toevoegen van buitenstadproducten aan het assortiment,
maar er wordt gestreefd naar een grotere waardetoevoeging door
nieuwe verbindingen te leggen. Zo kan het Deltahotel streekproducten
op het menu serveren, maar ook zakelijke gasten doorsturen naar de
Wijnboerderij voor een wijnproeverij. Zo gaat het hotel als een soort van
buitenstadloket functioneren. Ook zijn combinatieprogramma’s
denkbaar in de vorm van arrangementen.
Op deze plekken is de Buitenstad zichtbaar, maar ook beleefbaar en
wordt hij ook als zodanig gebruikt. Er komen zelfs mensen van buiten op
af. Het gaat om het bundelen van krachten. Allereerst moet de locatie
strategisch gelegen zijn, het liefst in één van de drie krachtgebieden van
de Buitenstad, de ontmoetingsplekken van de stedeling. Of de kracht
hebben om deze netwerken naar zich toe te trekken. Belangrijk is dus
het ondernemerschap dat er achter deze plekken zit: op deze plekken
ontmoeten we de stadsboeren van Vlaardingen, de boer in de stad die
actief op zoek gaat naar de stedeling om hem/haar te verleiden. Vanuit
de opgedane kennis hebben we vier PMC’s benoemd die als
fundamenten van de Buitenstad kunnen gaan fungeren. Hiervoor zijn
coalities nodig die aangestuurd worden door een sterke stadsboer.
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Mix to the max
Met de stadsboer op de goede plek kan de relatie tussen stad en land
versterkt worden, waarmee het platteland nieuwe economische draagkracht
krijgt en de stad meer kwaliteit krijgt en het onderscheidend karakter wordt
versterkt. Maar dit gebeurt niet vanzelf, we zullen hier actief op moeten
inzetten, oftewel het gaat om Mix to the max.
Voor de genoemde buitenstadproducten gaan we werken aan een
vergroting van de bekendheid van de producten, door nieuwe PMC’s komen
ze bij een groter publiek op het netvlies en daarmee snijdt het mes aan twee
kanten.
In een vervolgstap gaan we kijken of we de voorgestelde PMC’s ook
daadwerkelijk gestalte kunnen geven. Dit doen we door rond de PMC’s een
coalitie bijeen te brengen die het idee verder inhoudelijk verdiepen.
Tot slot
Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat de weg vanuit het buiten
naar de stad oneindig rijk is. Het is geen enkel probleem om nieuwe ideeen
te bedenken, we hebben een onverwachte rijkdom aangeboord die nog lang
niet uitgeput is. Andersoortige buitenstadproducten verschijnen al op het
netvlies, die hoeven niets met eten te maken te hebben, misschien krijgt de
Buitenstad straks wel een buitenstadbad. Daarom zien wij dit product ook
niet als de afronding van de opgave, maar als een startsein voor een nieuwe
fase.
We willen onze hartelijke dank uitspreken aan de ondernemers die ons in de
drukste tijd van het jaar uitgebreid te woord hebben gestaan en ons een
kijkje hebben gegeven in de keuken van de Buitenstad. Allemaal vanuit de
ambitie om ook in de toekomst nog volop van de beschreven kwaliteiten te
kunnen genieten.

PROEF de BUITENSTAD!
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BUITENSTAD HOTEL VLAARDINGEN
de plek waar lokale producten worden
geserveerd en verkocht. Maar daarnaast
ook de plek van waaruit
ontdekkingstochten van de buitenstad
plaatsvinden: vanuit hier wordt het
netwerk van de Buitenstad ontsloten.

Coalitiepartners: Delta Hotel, Cranberry,
Wijnboerderij, Biologische boer, Van
Toor,

M I X

T O

T H E

M A X
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BUITENSTADDINER VLAARDINGEN
Topkok biedt diner met lokale producten
aan in een restaurant of op een gekke
plek, misschien wel direct aan de Maas.

Coalitiepartners: Restaurant ‘t Straatje,
Pierre Wind, ondernemers
streekproducten, gemeente, provincie

M I X

T O

T H E

M A X

BUITENSTADMARKT VLAARDINGEN
Markt waar de producten uit Midden
Delfland in de stad worden verzameld en
verkocht volgens het traditionele
marktprincipe, een tijdelijke festiviteit
die kan uitgroeien tot een jaarlijks
terugkerend festival

Coalitiepartners: Pure Markt, Bes Lekker,
Mirjam Warners, Wijnboerderij, Van
Toor, biologische boer, Aeolus

M I X

T O

T H E

M A X
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BOERDERIJWINKEL VLAARDINGEN
Aan de rand van de stad komt een plek
waar continue verse en eerlijke
producten worden verkocht, als zijnde
het visitekaartje van het buiten.
Daarnaast een plek waar educatie
gegeven wordt.

Coalitiepartners: Poort Midden Delfland,
gemeente, Rose Khoreyan, boeren
buitengebied, scholen

M I X

T O

T H E

M A X

Tot slot
Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat de weg vanuit het buiten
naar de stad oneindig rijk is. Het is geen enkel probleem om nieuwe ideeen
te bedenken, we hebben een onverwachte rijkdom aangeboord die nog lang
niet uitgeput is. Andersoortige buitenstadproducten verschijnen al op het
netvlies, die hoeven niets met eten te maken te hebben, misschien krijgt de
Buitenstad straks wel een buitenstadbad. Daarom zien wij dit product ook
niet als de afronding van de opgave, maar als een startsein voor een nieuwe
fase.
We willen onze hartelijke dank uitspreken aan de ondernemers die ons in de
drukste tijd van het jaar uitgebreid te woord hebben gestaan en ons een
kijkje hebben gegeven in de keuken van de Buitenstad. Allemaal vanuit de
ambitie om ook in de toekomst nog volop van de beschreven kwaliteiten te
kunnen genieten.

PROEF de BUITENSTAD!
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