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Inleiding Landschap
Naar aanleiding van het analyserapport wordt gekeken naar de mogelijkheden voor streekproductie
in samenhang met landschapsverbetering. Dit onderzoeksrapport geeft specifiek een overzicht naar
de mogelijkheden voor streekproductie als middel voor landschapsverbetering. Voorafgaand aan het
onderzoek is gekeken naar een hoofdonderzoeksvraag met een aantal deelonderzoeksvragen. Op
deze vragen wordt in dit rapport antwoord gegeven. De hoofdvraag voor dit onderzoek is als volgt
geformuleerd:
-Hoe kan de streekproductie in de Groene Poort het landschap kwalitatief verbeteren?
De hoofdvraag is onderverdeeld in deelvragen. De deelvragen worden in de verschillende
hoofdstukken beantwoord. De deelvragen tezamen zorgen voor een antwoord op de hoofdvraag. De
deelvragen zijn als volgt geformuleerd:
-Wat is kwalitatief verbeteren?
-Welke huidige streekproductie zorgt al voor verbetering van het landschap?
-Welke landschapselementen kunnen kwalitatief verbeterd worden en op welke manier?
-Op welke manier kan de gemeente Borne er voor zorgen dat de streekproductie daadwerkelijk zorgt
voor kwalitatieve verbetering in het landschap?
Hoofdstuk vier beschrijft het streefbeeld van wat uit het onderzoek naar voren komt. Dit streefbeeld
bestaat uit een conclusie van hetgeen wat onderzocht is en uit een lijst met eisen en aanbevelingen.
Deze lijst met eisen wordt uiteindelijk input voor het Programma van Eisen.

5

(1) Kwalitatief verbeteren van het landschap
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat nou eigenlijk kwalitatief verbeteren van een landschap in
houdt. Met het kwalitatief verbeteren wordt gekeken hoe het landschap in de Groene poort
kwalitatief verbeterd kan worden en wat dit precies in houdt. Daarna wordt er gekeken hoe deze
kwaliteit meetbaar te maken is.

1.1 Wat verstaan wordt onder ‘kwalitatief verbeteren’.
Kwaliteit
Wanneer er naar de kwaliteit van iets wordt gekeken, wordt er gekeken welke eigenschappen het
desbetreffende onderwerp bevat. Wanneer er dus naar de kwaliteit van het landschap gekeken
wordt, wordt er naar het geheel van alle eigenschappen van het landshap gekeken. Zowel positieve
als negatieve eigenschappen. Wanneer er gekeken wordt naar de kwaliteit van iets worden de
volgende aspecten meestal meegenomen, beheerbaarheid, functionaliteit, onderhoudbaarheid,
bruikbaarheid en zuinigheid.
Het kwalitatief verbeteren van het landschap houdt niet alleen in dat de natuur verbeterd wordt.
Tegenwoordig worden landschappen voor meerdere doeleinden gebruikt dan alleen maar de
natuur. Er wordt volop gerecreëerd en er worden vele andere activiteiten uitgevoerd in ieder
landschap en buitengebied. Deze zullen geen nadelige gevolgen mogen hebben op zowel natuur,
recreatie, toerisme en dergelijke zodat de kwaliteit van het landschap gewaarborgd blijft. De
aspecten die in het landschap ervoor zorgen dat de kwaliteit achter uit gaat zullen aangepakt
moeten worden en verbeterd worden.
Voor een ieder die het belangrijk vind dat de kwaliteit van het landschap behouden en/of verbeterd
moet worden, is het belangrijk dat mensen de zogenaamde zorgplicht in acht nemen. Dit houdt in
dat er zorgvuldig omgegaan moet worden met het ruimtegebruik, er rekening gehouden moet
worden met de omgeving en dat nieuwe ontwikkelingen bijdragen aan het behoud of versterking
van het landschap. (Bron: Kwaliteit landschap provincies en gemeenten)
Verbeteren
In de Groene poort en zijn omliggende landschap zullen plannen ontwikkeld worden om doormiddel
van het produceren van streekproducten het landschap kwalitatief te doen laten verbeteren. Door
het produceren van verschillende streekproducten zal al een variatie ontstaan in het landschap.
Ieder product heeft zijn eigen uitstraling en ieder product dient op een verschillende manier
gekweekt te worden.
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1.2 Meetbaar maken van ‘kwalitatief verbeteren’.
Het is erg lastig om iets meetbaar te maken waar geen duidelijke normen voor zijn. Toch is het
mogelijk om te kijken of een landschap een goed landschap is of juist een minder goed landschap.
Ook is het mogelijk om te kijken of een landschap in een bepaalde tijd kwalitatief verbeterd is. Er
zullen dan verschillende aspecten van het landschap onderzocht moeten worden.
Een eerste belangrijke eigenschap van een landschap is de biodiversiteit. De biodiversiteit geeft de
diversiteit aan van het aantal planten en dieren soorten in een bepaald gebied. Wanneer de
biodiversiteit in een gebied toeneemt, kun je zeggen dat het landschap kwalitatief verbeterd is.
Andersom, wanneer een gebied aan biodiversiteit verliest gaat de kwaliteit van het gebied achteruit.
De totstandkoming van een goede biodiversiteit hebben weer met verschillende aspecten te maken.
-

Zo is een goede bodem belangrijk. Een goede bodem zorgt voor een vruchtbare grond waar
verschillende plantensoorten op kunnen groeien. Des te beter de ondergrond is waarop
planten moeten groeien zullen er meerdere plantensoorten zich kunnen ontwikkelen. Dit
draagt bij aan een toename van de biodiversiteit. Planten zijn daarop weer een
voedingsbron voor dieren, wanneer een ondergrond goed is zullen er veel planten groeien
wat een voedingsbron voor dieren betekend.

-

Een goede waterkwaliteit is ook erg belangrijk voor een goede biodiversiteit. Water is een
belangrijke voedingsbron van zowel planten als dieren om zich te kunnen ontwikkelen.
Daarom is het belangrijk dat gebied gezond en schoon water leveren om planten en dieren
in leven te laten houden. (Bron: landschapbeheer, natuurbeheerplan)

Deze aspecten vormen een gedeelte van de ecologie die plaats vindt in een landschap. In de ecologie
gaat het om de dynamiek tussen bijvoorbeeld verschillende organismen en populaties maar ook
tussen verschillende landschappen onderling. Daarin moeten alle genoemde aspecten zo goed
mogelijk ontwikkeld worden om dit aan de kwaliteit ten goede te laten komen.
Toerisme en recreatie zijn tegenwoordig ondenkbaar in buitengebieden. Veel mensen trekken het
buitengebied in om te recreëren. Het is daarbij belangrijk dat er wel aan de kwaliteit van het
landschap gedacht wordt. Daarom is het belangrijk dat er goede en duidelijke afspraken zijn voor
wat een recreant wel en niet mag doen. Het is belangrijk dat de recreant zo duurzaam mogelijk
omgaat met het landschap waar hij zicht bevindt. Het idee van de recreant is dat hij zijn tijd richt op
de beleving van bijvoorbeeld de natuurlijke omgeving en de schoonheid van een bepaalde streek, en
ervoor zorgt dat hij geen activiteiten onderneemt die schadelijk zijn voor de natuur, het landschap
en de leefomgeving van de aanwezige organismen. (Bron: duurzaam toerisme)
Het is belangrijk voor de kwaliteit van een landschap dat er goed beheer uitgevoerd wordt zodat de
kwaliteit in takt blijft en verbeterd kan worden. Het is niet alleen belangrijk dat er beheer
uitgevoerd wordt maar het is ook belangrijk dat bezoekers van bepaalde gebieden goed
geïnformeerd worden. (Bron: kwaliteitsverbetering landschap)
Het gaat dus om een goede samenhang tussen de huidige natuur die aanwezig is, de toeristen en
recreanten die gebruik maken van het desbetreffende landschap en het beheer die ervoor moeten
zorgen dat een landschap kwalitatief in tact blijft en verbeterd kan worden.
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(2) Landschapselementen en streekproductie
Om de landschapselementen te behouden en te versterken wordt in dit hoofdstuk een overzicht
gegeven van de te verbeteren landschapselementen en karakteristieken. Onderzocht is welke
huidige streekproductie reeds een bijdrage leveren aan het landschap. Daarnaast is van belang
welke nog versterkt kunnen worden in het landelijk gebied van de Groene Poort.

2.1 Nog te verbeteren landschapselementen
Afwateringsbeken
Aanpassen afwateringsbeken langs landbouwgronden om een meer natuurlijk karakter aan het
gebied te geven. Door het plaatsen van bijvoorbeeld een heg, bomen of riet. Op deze manier is een
akker of weiland niet zo’n kaal gezicht en meer uitnodigend voor toeristen.
Rationele landbouw in combinatie kleinschalig landschap
Gronden ten zuidwesten van Zenderen (de Flierhaar) zo aanpassen dat de rationele verkaveling voor
de moderne grote boer kan blijven bestaan maar meer aansluiting heeft met het kleinschalige
essenlandschap van de omgeving. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het plaatsen van bomenrijen
rondom de landbouwgronden of het gebruiken van natuurlijke afscheiding van kavels door middel
van houtwallen.
Herstel en inpassing oude erven
Gemeente Borne is al een project gestart om oude erven te herstellen en in te passen in het
landschap. Dit werd gedaan door erfgoedeigenaren die steun kregen van de gemeente door
architectonische inpassing en landschapswaarden.
Zendersche Esch
Ook de Zendersche Esch een kenmerkend onderdeel van de Groene Poort moet versterkt worden
door de traditionele openheid van een es te creëren met daaromheen het verdichten van de rand
van de es. Op deze manier ontstaat het beeld van de es van vroeger.
Bekenstructuur
De beken die door de Groene Poort lopen maken al deel uit van een uitvoeringsprogramma om de
beken te laten meanderen door het gebied om te voorzien als waterberging. Het gaat hierbij
voornamelijk om de Azelerbeek en de Deurningerbeek. Naast de waterberging is een meanderende
beek een mooi gezicht en dient de landschappelijke kwaliteit. De Bornse Beek kan verbeterd worden
door bijvoorbeeld stapstenen aan te leggen of de rivier meer ruimte te geven om zich te kunnen
ontwikkelen.
Lanenstructuur
De lanenstructuur die al aanwezig is in Borne en in verbinding staat het met buitengebied van
Delden moet uitgebreid worden om groene netwerken te worden langs de doorgaande wegen die
de verschillende plaatsen in de Groene poort met elkaar verbinden. Dit draagt bij aan het groene
karakter van de Groene Poort en versterkt de ruimtelijke kwaliteit daardoor.
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Versnippering & Verbinding verschillende structuren
Het ontsnipperen van gebieden door ze weer met elkaar te verbinden wat er voor zorgt dat er niet
overal kleine gebieden zijn met natuur maar een mooi geheel als natuurgebied, wat de kwaliteit van
de natuur ten goede komt en de biodiversiteit versterkt.
Noord-Zuid verbinding
Omdat de Groene Poort de enige groene strook is in de
netwerkstad Twente. En daarmee ook de enige groene
verbinding tussen Noord en Zuid Twente is het van
belang dat deze verbinding zo optimaal mogelijk
ingepast wordt. Door alle bovenstaande punten te
verbeteren zal de Groene Poort een nog sterker groen
karakter krijgen, en daarmee de groene Noord-Zuid
verbinding versterken.

Figuur 1: Noord-Zuid verbinding Groene Poort

2.2 Huidige streekproductie in samenhang met verbetering landschap
In de Groene Poort bevinden zich negen agrarische bedrijven die op de smaakkaart van Twente
editie 1 – 2011 staan. Deze smaakkaart is een ontwikkeld door Landbouw in samenwerking met
Oostenwind BNO en is een kaart van Twente waarin alle streekproducenten uit Twente staan
genoemd inclusief de locatie in Twente. Aan de hand van deze kaart is te zien dat 9 van de 54
streekproducten in de Groene Poort zijn gevestigd. Deze bedrijven zijn:
1. IJsboerderij Oude Hesselink
Postweg 24
7597 KD Saasveld IJsboerderij
www.ijsboerderijoudehesselink.nl
De IJsboerderij Oude Hesselink is gelegen in Saasveld ten Noord-Oosten van Borne. Deze maakt ijs
op de locatie zelf door verse melk van eigen koeien te gebruiken. De IJsboerderij heeft een terras
voor fietsers en wandelaars en organiseert excursies door het bedrijf voor weinig geld. Deze
streekproducent maakt gebruik van enkele weilanden in de omgeving om de koeien te laten grazen.
De IJsboerderij zou kunnen bijdragen aan het versterken het landschap om meer dagrecreanten te
trekken die bij hun een ijsje komen eten.
2. Nieuwe Weme Boerderij-IJs
Beekdorpweg 3
7595 KH Weerselo
Nieuwe Weme Boerderij-IJs is een ijsboerderij op een minder gunstige locatie. De boerderij is
gevestigd tussen een industriegebied en een loonbedrijf in de gemeente Weerselo ten NoordOosten van Borne. Omdat de boederij verder geen website of iets dergelijks heeft is het
waarschijnlijk een kleine ijsboerderij dit in combinatie met de locatie zijn de mogelijkheden dat deze
boer bij zou willen dragen aan het landschap klein.
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3. Geerlink Honing
Kapittelhuisstraat 43
7665 BC Albergen
Geerlink Honing is een streekproducent midden in het drop Albergen. Het is een imker in een
vrijstaand huis. Een honingproducent zonder connectie met de natuur zal weinig belangstelling
hebben om te investeren in het landschap.
4. De Boderie
Markgravenweg 5
7665 RS Albergen
www.deboderie.nl
De Boderie ligt ten Noorden van Borne in de buurt van Amelo. De Boderie is een grote biologische
leghennenhouderij met meerdere andere functies. Zo is er ook een Bed & Breakfast, camping en
appartementen
om
te
overnachten.
Voor
dagrecreatie is er boerengolf, boerenspelen, quad en
skelterbaan, rondleidingen, fietsverhuur en fiets &
wandeltochten. Verder is er een boerderijwinkel met
allerlei verschillende producten 7 dagen per week
geopend, en een vergaderzaal boven de winkel. En is
de Boderie het eerste informatiepunt Nationaal
Landschap
Noordoost-Twente.
Hier
kunnen
bezoekers informatie krijgen over Noordoost-Twente.
De Boderie werkt samen met de gemeente
Tubbergen, de provincie Overijssel en het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De
Boderie verzorgt verschillende fiets & wandeltochten
Figuur 2: Route het Twentepad
in de omgeving en is gevestigd aan het Twentepad
een route door Twente. Mede door deze fiets en
wandeltochten is heeft Boderie belang bij een mooi en goed onderhouden landschap en daarmee
een belangrijke streekproducent om bij te dragen aan het landschap.
5. Paardenmelkerij Sand
Voshaarsweg 15
7615 NG Harbrinkhoek
www.paardenmelkerij.nl
De Paardenmelkerij Sand ligt vlakbij Harbrinkhoek vlakbij Almelo en ten Noord-westen van Borne.
De paardenmelkerij melkt paarden en geeft daarnaast excursies op het bedrijf. Naast deze
bezigheden is de paardenmelkerij verder niet betrokken bij het Twentse Landschap.
6. Wijngaarden Baan
Kloosterhoeksweg 15
7642 LZ Wierden
www.wijngaardenbaan.nl
Wijngaard Baarn is gelegen tussen Wierden, Enter en Rijssen ten Westen van Borne. De wijngaard
produceert al haar wijn op locatie en heeft 12 camperplaatsen voorzien van stroom. Ook is er een
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terras en worden er proeverijen georganiseerd het hele jaar door. Buiten deze activiteiten om is een
wijngaard een opvallende verschijning in het Twentse landschap wat goed is voor de diversiteit,
7. Boerderij Het Exoo
Wierdenseweg 28
7468 PZ Enter
www.hetexoo.nl
Het Exoo is een biologische rundveehouderij waar je ook kan overnachten en producten kan kopen
in de biologische boerderijwinkel. Het Exoo is een bedrijf dat de natuur waarin het zich bevindt al
benut. Zo zijn er wandelroutes uitgezet en is het bedrijf opgesteld voor wandelaars en fietsers. Op
deze manier komen de recreanten langs kikkerpoelen, vleermuisverblijven en de weidvogels in het
Reggedal.
8. Geitenhouderij Wolverlei
Twickelerlaan 18
7495 VG Ambt Delden
www.wolverlei.nl
De Geitenhouderij Wolverei is een biologische geitenhouderij ten Zuid-Westen van Borne die het
voer voor de geiten in de omgeving van de boerderij zelf verbouwd. Verder wordt er geitenkaas
gemaakt en geitenvlees verkocht. Omdat de boerderij geiten houdt en de verschillende gewassen
(gerst, luzerne, zonnebloem, voederbieten en klaver) zorgt dit voor een grote verscheidenheid aan
gewassen wat het landschap ten goede komt.
9. Kaasboerderij Erve Ottenhof
Twickelerlaan 19
495 VG Ambt Delden
De Kaasboerderij Erve Ottenhof ligt vlakbij Geitenhouderij Wolverlei en ook ten Zuid-Westen van
Borne. De kaasboerderij heeft verder geen website of iets dergelijks maar heeft wel een mooie
locatie. De boerderij ligt vlakbij kasteel Twickel met de daarbij horende landgoederen.

2.3 Conclusie
Nieuwe Weme Boerderij-IJs, IJsboerderij Oude Hesselink, Geerlink Honing, Paardenmelkerij Sand en
Kaasboerderij Erve Ottenhof zijn de streekproducenten in de Groene Poort die weinig tot geen
belang hebben bij het versterken van het landschap en bijdragen aan een beter landschap. Dit komt
omdat deze bedrijven al hun producten op het terrein zelf produceren en dus geen link hebben met
het landschap hebben. Of zoals Geerlink Honing en Nieuwe Weme Boerderij-IJs een ongunstige
locatie hebben.
Wijngaarden Baarn en Geitenhouderij Wolverlei zijn de streekproducenten die door middel van het
bijzondere gewassen bijdragen aan een divers landschap. Wijngaarden en gewassen als gerst,
luzerne, zonnebloem, voederbieten en klaver zijn gewassen die niet veel verbouwd worden.
De Boderie en het Exoo zijn de grotere streekproducenten in de omgeving met ook meerdere
functies. Deze streekproducenten maken gebruik van het Twentse landschap door de aanleg van
fiets en wandelpaden en het organiseren van tochten. Deze twee streekproducenten zijn het meest
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betrokken bij het Twentse landschap en doen daar ook nu al activiteiten voor zoals hierboven
genoemd.
De verschillende streekproducenten zijn hieronder op een kaart gezet op een beter beeld te geven
waar in de Groene Poort elke streekproducent zich bevindt:

Figuur 3: Streekproducenten in de Groene Poort
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(3) Uitvoering van landschapsverbetering
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op welke manier de gemeente Borne er voor kan zorgen dat de
streekproductie daadwerkelijk zorgt voor kwalitatieve verbetering van het landschap. De manier
waarop de uitvoering plaats moet vinden en op welke manier de kwaliteiten op peil gehouden
worden. De onderstaande uitvoeringsmogelijkheden om het landschap te verbeteren kunnen
afzonderlijk maar ook gecombineerd worden gerealiseerd.

3.1 Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
Omdat de Groene Poort binnen de KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) valt en hier reeds
verschillende doelen voor ogen zijn, is het interessant en nuttig om naar de relatie KGO - Groene
Poort te kijken. Bij Groene Poort wordt hier bedoeld, de doelen die hier voor ogen zijn in het gebied.
Deze paragraaf gaat hier verder op door beide beleidsplannen tegen het licht te houden en naar
combinaties te zoeken om beide doelen te bereiken en zo synergie te creëren. Hoewel gemeente
Borne niet heeft meegewerkt in het projectteam om de KGO-regeling op te zetten, kan dit voor de
gemeente Borne wel een kans zijn om medewerking te verlenen aan deze regeling.

3.1.1 Werking van de KGO
De KGO-regeling gaat dus voor maatwerk in ontwikkelingen in het landelijk gebied met behoud en
versterking van het landschap. Dit doel kan iets concreter gemaakt worden. Het doel van de regeling
is om dan ook situationeel te kijken naar ontwikkelingen in het landelijk gebied. Wanneer een
initiatiefnemer komt met een nieuwe ontwikkeling in het landelijk gebied of een uitbreiding van een
bestaand bedrijf of functie dan moet de overweging gemaakt worden of deze functie niet op een
andere locatie kan plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld een industrieterrein of een reeds leegstaande
locatie. Dit is zorgvuldig omgaan met ruimte in het landelijk gebied (terugdringen van ruimtebeslag
in het landelijk gebied). Uiteraard bestaan er situaties waarin het niet mogelijk is om de ontwikkeling
te verplaatsen naar een andere locatie. Dan komt de KGO met een belangrijk aspect naar voren. De
gemeenten dienen in dit geval duidelijk te maken wat de sociaaleconomische en maatschappelijke
belangen zijn van de te ondernemen ontwikkeling. Er dient vervolgens niet alleen geïnvesteerd te
worden in de ontwikkeling zelf maar ook moet geïnvesteerd worden in de omgevingskwaliteit
rondom de locatie. Er komt dus meer bij kijken dan alleen op het papier zetten van de belagen in
sociaaleconomische en maatschappelijk oogpunt, maar er dient daadwerkelijk geïnvesteerd te
woorden in het landelijk gebied.
Duidelijk is dat ook geïnvesteerd moet worden in het landelijk gebied. Echter is de vraag nu in
hoeverre geïnvesteerd moet worden en met welke maatbeker dit gemeten wordt. In hoofdlijn dient
hier de regeling dat de ontwikkelingsruimte (de nieuw te ondernemen ontwikkeling in het landelijk
gebied) in evenwicht moet zijn met de kwaliteitsprestatie (de investering in de omgevingskwaliteit
van de locatie). Wanneer de omgevingsruimte en de kwaliteitsprestatie in evenwicht is, kan
gesproken worden van een kwaliteitsimpuls groene omgeving. Onderstaande afbeelding geeft
geïllustreerd weer wat bedoeld wordt met het in evenwicht brengen van de omgevingsruimte en de
kwaliteitsafspraken. Het voorbeeld gaat uit van de uitbreiding van een agrariër en een bouwbedrijf.
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Bron: Werkboek Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving in Vogelvlucht, september 2010

De weegschaal laat overzichtelijk zien wat bedoeld wordt met het in evenwicht brengen van de twee
facetten. De omgevingsruimte wordt onderverdeeld in twee meetstaven. Het gaat hier in eerste
instantie om in hoeverre de ontwikkeling gebiedseigen is of juist gebiedsvreemd is. Ten tweede
wordt gekeken namar de schaalimpact, oftewel hoe groot de ingreep is in het landelijk gebied. Aan
de hand van deze maatstaven kan worden gekeken wat er aan de andere kant van de weegschaal
aan kwaliteitsverbetering moet worden geïnvesteerd om het in evenwicht te brengen. Deze
kwaliteitsprestatie wordt aan de hand van drie maatstaven bepaald (1.: basisinspanning – 2.:
maatschappelijk belang – 3.: aanvullende kwaliteitsprestaties). Het idee is dus om een evenwicht te
krijgen tussen de twee extremen. Als de wijzer naar rood uitslaat dienen aanvullende
kwaliteitsprestaties worden ingebracht (investeringen in het landelijk gebied). Wanneer de wijzer
naar groen uitslaat is mogelijk de Stimuleringsregeling Kwaliteitsimpuls Groen Omgeving van
toepassing en komen de extra kwaliteitsprestaties wellicht in aanmerking voor subsidie van de
provincie. Het belang en de uitvoering van de KGO betekend wel dat eerdere regelingen als Roodvoor-Rood en VAB-constructies komen te vervallen. Rood-voor-Rood kan nog wel gezien worden als
een manier van werken.
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3.1.2 De regeling in contrast met het beleid
Gemeente Borne heeft reeds beleid opgesteld voor het buitengebied waaronder de Groene Poort
valt. In dit beleid zijn vele aanknopingspunten te vinden met de KGO-regeling. Als eerste wordt
dieper ingegaan om wat het beleid van de gemeente Borne is over het buitengebied. Dit beleid is
afkomstig van een rapport van de gemeente Borne (Ontwikkelkader Groen Poort Borne) dat gericht
is op het projectgebied de Groene Poort. In hoofdlijnen zijn dit de te streven beleidsdoelen voor het
landelijk gebied:
 Toekomstbestendige landbouw en een aantrekkelijk landschap.
 Een aantrekkelijke overgang van het dorp naar het landschap.
 Beken in zicht en ruimte voor het vasthouden en bergen van water.
 Ruimte voor erftransformaties in kransesdorp en ervenclusters.
 Kleinschaligheid met behoud van landschapskarakteristieken.
Wanneer gekeken wordt naar het beleid binnen de Groen Poort in relatie tot de KGO-regeling kan
geconcludeerd worden dat vanuit de gedachte van Ruimtelijke Kwaliteit hier veel te halen valt voor
de regeling. De beleidsdoelen die de gemeente Borne voor ogen heeft kan allemaal onder de
noemer Ruimtelijke Kwaliteit worden gezet. Ze gaan allemaal om menselijk handelen met als doel de
ruimte geschikt maken voor wat mensen, dieren en planten belangrijk achten. Het gaat dus om de
versterking van de Ruimtelijke Kwaliteit. Nu het om de versterking van de Ruimtelijke Kwaliteit gaat
is het van belang om te kijken of de KGO-regeling hier kan.

3.1.3 Combinatie KGO en de Groene Poort
Het in evenwicht brengen van ontwikkelingsruimte en kwaliteitsprestatie is kernpunt van de KGOregeling. Dit ligt bij gemeenten zelf, zij moeten achten of de ruimtelijke kwaliteit of
prestatieafspraken voldoende zijn. In het projectgebied ‘De Groene Poort’ ligt deze verantwoording
bij de gemeente Borne. Hierbij moet gekeken worden naar het doel van de opdracht. Deze is:
“Een plan voor de gemeente Borne opstellen voor de ontwikkeling van een streekwinkel met
bijbehorende streekproductie als een middel om de kleinschalige landbouw, het bijbehorende
landschap, de recreatie en het toerisme in de Groene Poort te behouden en versterken.”
Wanneer we naar het doel van de minoropdracht kijken kan de regeling wel van toepassing zijn. Het
gaat om streekproductie waartoe boeren streekproducten moeten produceren om aan de behoefte
van de winkel te voldoen. Het gaat hier dus om niet-gouvernementele organisaties welk betekent
dat hier de mogelijkheid bestaat om de KGO-regeling toe te passen. Deze boeren moeten hun
systeem veranderen om aan deze productiemogelijkheden te voldoen. Dit betekent voor veel
boeren een transformatie van het bedrijf en dus een ruimtelijke ontwikkeling. Hierdoor ontstaat
ontwikkelingsruimte binnen de KGO-regeling. Er zijn twee mogelijkheden tot het activeren van de
KGO-regeling in de Groen Poort in zijn situatie. Dit kan ‘bottom-up’ of ‘top-down’. Dit wordt
hieronder toegelicht.
Bottom-up (particulier als initiatiefnemer)
Boeren komen aankloppen bij de gemeente om hun bedrijf uit te bereiden, maar ook andere
particulieren die ontwikkelingen willen doorvoeren in het landelijk gebied. Zo kan bijvoorbeeld een
camping willen uitbreiden of een nieuw recreatieve voorziening willen ontwikkelen. Deze komen bij
de gemeente om hun plan voor te leggen. De gemeente kan dan hier op een slimme manier de
doelen van de Groen Poort doorvoeren. Door de ontwikkelingsruimte te bieden kunnen zij de
kwaliteitsprestaties tegenover zetten (simpelweg de KGO-regeling) om zo de doelen wat betreft het
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landelijk gebied in de Groene Poort te bewerkstelligen. De particulieren komen met het initiatief en
komen dus van onderen om hogerop een beroep te doen op de ontwikkeling (bottom-up).
Top-down (gemeente als initiatiefnemer)
Omdat het initiatief voor de streekwinkel van de gemeente Borne (projectbureau Groene Poort) zelf
komt is het de taak van de organisatie om boeren aan te sporen tot het produceren van
streekproductie. Veel boeren die te klein zijn zien dit als een mogelijkheid om meer inkomen te
creëren. Omdat de gemeente hen deze mogelijkheid biedt kunnen zij voor de KGO-regeling kiezen
om twee vliegen in één klap tel slaan. Ten eerste heeft de gemeente Borne op deze manier een boer
dat zich inzet voor de streekproductie. Daarnaast heeft de gemeente ook nog eens de boer zover
gekregen dat zij investeren in het landschap dat ook als doel binnen de Groene Poort past. Deze
boeren kunnen investeren, bijvoorbeeld in het aanleggen van fietspaden of voetpaden om de
recreatieve verbinding te krijgen tussen de streekproductie en het landschap. Het top-down
gedachte hierachter is dat de gemeente de boeren hiertoe aanspoort en dus van bovenaf naar de
boeren toe deze regeling in werking wordt gezet.

3.2 Groene en blauwe diensten
Groene en Blauwe diensten is een regeling van de provincie Overijssel. De twee diensten dragen bij
aan behoudt van landschapskarakteristieken. De Groene diensten richten zich op het beheer van
landschap en wandel- en fietspaden. Onder landschap kan dan begrepen worden: houtwallen,
knotwilgen en essen. De Blauwe diensten richten zich op het vasthouden van water (waterberging)
op percelen en in verschillende watergangen. De regeling is opgesteld door de provincie Overijssel
waarbij de Blauwe diensten worden uitgevoerd door de Waterschappen.

3.2.1

Werking van de Groene en Blauwe diensten

Landschapskarakteristieken hadden vroeger een belangrijke functie binnen het landschap. Zo
werden houtwallen gebruikt om het vee binnen de percelen te houden en werd uit deze houtwallen
brandhout gehaald om de boerderij te verwarmen. Het onderhoud van deze houtwallen werden dan
ook door de boeren zelf in handen genomen, het was immers voor hun belang. Tegenwoordig
vervallen deze functies van landschapskarakteristieken. De verwarming van de boerderij geschied
tegenwoordig met gas en stroom en de functie van houtwallen zijn vervangen door prikkeldraad. Op
deze manier zijn de landschapskarakteristieken niet meer nodig en komen deze vaak te vervallen.
Niet alleen is de functie van de landschapskarakteristieken vervallen maar worden deze ook al
obstakel gezien door met name de schaalvergroting van de landbouw. Deze ontwikkelingen die
gaande zijn in het landelijk gebied zetten de landschapskarakteristieken onder druk.
Tegenwoordig zijn er vele regelingen, middelen en subsidies die streven naar een kwalitatief
hoogwaardig landschap. Hiermee wordt bedoeld dat de landschapskarakteristieken teruggehaald
moeten worden en waar nodig versterkt. Dit is al een vooruitgang wat betreft het versterken van het
landschap. Echter is het probleem dat vele landschapskarakteristieken wel versterkt worden maar
dit niet de garantie geeft voor het behoud van de karakteristieken in de toekomst. De provincie
Overijssel heeft hier op ingespeeld door de regeling Groene en Blauwe diensten in het leven te
roepen.
De regeling houdt in dat agrariërs en particuliere grondeigenaren een reële vergoeding ontvangen
voor hun werk aan het behoud (onderhoud) van de landschapselementen. De financiering hiervan
gebeurt door de maatschappij (overheidsgeld). Grondeigenaren (agrariërs en particulieren) die
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kunnen landschapselementen op hun grondgebied aanleggen, beheren, onderhouden of versterken
en dragen op deze manier bij aan het behoud van het unieke Overijsselse landschap. Deze bijdrage
wordt dan een Groen en/of Blauwe dienst genoemd afhankelijk van de soort bijdrage. De dienst dat
grondeigenaren leveren voor het landschap wordt beloond met een vergoeding dat uitgereikt wordt
door de provincie Overijssel. De diensten worden aangeboden aan gemeenten (afzonderlijk of als
groep). De Groene en Blauwe diensten dienen er dus voor te zorgen dat de landschapselementen en
karakteristieken ook in de toekomst onderhouden en behouden blijven. Om dit te waarborgen
krijgen grondeigenaren een vergoeding voor het onderhoud en behoud gedurende twintig tot dertig
jaar. Gemeenten hebben hun visie op het landschap vastgelegd in een Landschapsontwikkelingsplan
(LOP). Gemeenten die Groene en Blauwe Diensten willen aanbieden, maken op basis van het LOP
een projectvoorstel, compleet met de geplande inzet en kosten. Om te garanderen dat deze
financiering voor twintig tot dertig jaar is gegarandeerd wordt een landschapsfonds opgericht. De
gemeente vult dit fonds en de provincie verdubbelt dit bedrag. De gemeente kan ook kijken of
bijvoorbeeld bedrijven een storting willen doen in het fonds. Met Groene en Blauwe diensten geven
gemeenten, provincie Overijssel en anderen, een vergoeding aan grondeigenaren voor het beheer
en onderhoud van de landschapselementen op hun grond.

3.2.2

Groene en Blauwe diensten in de Groene Poort

Binnen de Groene Poort bevinden zich meerdere landschapselementen (zie hoofdstuk 2). Op deze
landschapselementen kunnen de Groene en Blauwe diensten ook van toepassing zijn. De reeds
negen streekproducenten in de Groene Poort kunnen worden gezien als potentiële kandidaten voor
deze diensten. Hierdoor kunnen zij de omgeving van hun bedrijven landelijk aantrekkelijk maken en
de recreatie en toerisme stimuleren daar waar deze bij de bedrijven aanwezig is. Ook de diverse
gewassen kunnen binnen deze diensten vallen in combinatie met andere landschapselementen op
hun grondeigendom. Naast de negen, reeds aanwezige steekproducenten, is het goed denkbaar dat
er meerdere zullen komen in de toekomst. Ook bij deze bedrijven kan gebruik worden gemaakt van
de Groene en Blauwe diensten. Met name voor streekproducenten die gebruik maken van recreatie
en toerisme kunnen uit deze diensten hun voordeel halen. Voor de overheid is het een groot
voordeel dat de grondeigenaren zelf het onderhoud uitvoeren van de landschapselementen. Voor de
grondeigenaren zelf is het van belang voor de het landelijk aantrekkelijk beeld dat het kan scheppen
bij toeristen en recreanten.
Duidelijk is dat het effect van de Groene en Blauwe diensten voor synergie zorgt. De overheid heeft
mensen die het onderhoud voor hen uitvoert en de streekproducenten worden gefinancierd voor
werk waar ze zelf voordeel uit halen. Op deze manier blijven de landschapselementen op een hoger
niveau en zal het onderhoud ervan gewaarborgd blijven. Gemeente Borne dient met
streekproducenten, en wellicht ook particulieren en veehouderijen zonder streekproductie, om tafel
te gaan om deze Groene en Blauwe diensten op touw te zetten. Duidelijk moet zijn dat de gemeente
hier dan vooral de voordelen dat de streekproducenten uit de diensten halen benadrukken. De
Groene en Blauwe diensten kan ook gecombineerd gebruikt worden met de KGO-regeling. Wanneer
ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied verhoogt wordt, kan hier met de Groene en Blauwe
diensten deze kwaliteiten ook op niveau gehouden worden. Op deze manier sluit de diensten goed
aan op de regeling van de KGO.
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3.3 Afspraken met bewoners
De verschillende regelingen zoals hiervoor toegelicht kunnen toegepast worden om het landelijk
gebied te versterken en kwaliteiten te behouden. Echter kan naast dezer regelingen door de
gemeente ook afspraken (overeenkomsten) worden gesloten voor het beheer, onderhoud en
versterken van het landelijk gebied. Afspraken of beter gezegd overeenkomsten kunnen gesloten
worden met grondeigenaren. Dit gaat echter verder dan alleen het betrekken van
streekproducenten bij het verbeteren en versterken van het landelijk gebied in de Groene Poort.
Namelijk ook grootgrondbezitters die boer zijn en niet deelnemen aan streekproductie kan worden
meegenomen in het maken van overeenkomsten. Er zijn pachtgronden in de Groene Poort dat
behoort tot landgoed Twickel te Delden. Met deze grondeigenaren kunnen dan overeenkomsten
gesloten worden waarin wordt vastgelegd dat zij het landschapselementen beheren, behouden of
versterken. Ook deze manier van landschapsverbetering bij particulieren kan worden gecombineerd
met de KGO-regeling (wanneer zij uitbreiding van het bedrijf willen of een andere ontwikkeling in
gang willen zetten) of met de Groene en Blauwe diensten. Overeenkomsten sluiten met mensen in
de Groene Poort lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Toch blijkt uit referentieprojecten binnen
Nederland dat het maken van overeenkomsten met grondeigenaren om het landelijk gebied te
versterken daadwerkelijk werken. Onderstaand wordt toegelicht middels twee referenties hoe
overeenkomsten tot stand kunnen komen.
Landschapsproject Catsop (Gemeente Stein, Limburg)
De gemeente Stein is momenteel bezig met het
verbeteren van het landelijk gebied op haar
grondgebied.
Groene
structuren
en
landschapselementen dienen versterkt te worden. De
gemeente Stein doet dit door met grondeigenaren
gesprekken aan te gaan waaruit overeenkomsten
voortvloeien voor het beheer van het landschap. Het
doel van de gemeente is om tezamen met partners
(grondeigenaren in de gemeente) de landbouw te
versterken, werken aan natuurherstel en de
leefomgeving te verbeteren. Dit moet geschieden door Figuur 4: Landschapsproject Catsop
de kwaliteit in het landschap te verhogen in
samenwerking met deze mensen. De grondeigenaren worden op actieve manier door de gemeente
benadert. Hierbij kunnen zij subsidiemogelijkheden, advies en ondersteuning krijgen waardoor ze de
medewerking proberen te krijgen. De gemeente Stein legt hier ook al de link met de Groene en
Blauwe diensten. Wanneer grondeigenaren willen meerwerken vertaalt een deskundig adviseur de
wensen in herstel- inrichting- en onderhoudsplannen voor de uitvoering ervan. Deze plannen zijn
nodig voor de subsidieaanvraag Groene Blauwe diensten.
In dit project van gemeente Stein kan veel overgenomen worden binnen de Groene Poort. Het is een
manier om streekproductie mee te laten doen aan het versterken van het landschap. Maar ook
naast streekproducenten kunnen het ook gewone grondeigenaren zijn die hun steentje bijdragen
aan het versterken van het landelijk gebied. De link met de Groene en Blauwe diensten is een
manier om mensen over de streep te krijgen (omdat ze financiële steun van de overheid krijgen) en
om de toekomstige kwaliteiten te waarborgen.
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Hertel particuliere landschapselementen (Gemeente Tynaarlo, Drenthe)
De gemeente Tynaarlo heeft tezamen met regio GroningenAssen en provincie Drenthe het initiatief genomen om met
€ 600.000,- de kwaliteit van landschapselementen op erven
van particulieren te verbeteren. Bij de verbetering van de
landschapselementen wordt bedoeld: het dunnen van
houtwallen en singels, opsnoeien, opslag verwijderen uit
veentjes en heide, poelen schonen en bestrijden van de
woekerende Amerikaanse vogelkers. Het hoofddoel van dit
initiatief is om tezamen met particulieren te streven naar een
meer herkenbaar en aantrekkelijk esdorpenlandschap en dus
de verrommeling in het landschap tegen te gaan. De historie Figuur 5: Gemeente Tynaarlo, Drenthe
van het landschap wordt hierbij strek meegenomen. Er word
gekeken naar de landschappelijke situatie in 1900 om hiervan zo veel mogelijk mee te nemen in de
verbeteringen. De eigenaren worden geadviseerd over karakteristieke landschapselementen en de
wijze waarop duurzaam beheer en onderhoud van het landschap kan geschieden. Deze
kennisoverdracht zorgt voor een stukje bewustwording van het belang van het landschap en op deze
manier worden de grondeigenaren over de streep getrokken.
De manier waarop de gemeente Tynaarlo de grondeigenaren de streep over probeert te trekken is
een andere werkwijze dan gehanteerd wordt bij de gemeente Stein. Gemeente Stein richt zich meer
op het in gesprek gaan met grondeigenaren en overeenkomsten te sluiten. Gemeente Tynaarlo
streeft meer naar een manier om de mensen kennis te verschaffen over het landschap en op die
manier mensen bewuster te later omgaan met landschapselementen. Beide manieren hebben hun
voor- en nadelen. Ook de manier van werken van Tynaarlo kan worden gebruikt in de Groene Poort
om mensen bewuster te laten worden over landschapselementen waar ook subsidiegelden voor
beschikbaar zijn.
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(4) Streefbeeld
Het streefbeeld dat voortvloeit uit het onderzoek bestaat uit een conclusie met een lijst van eisen en
aanbevelingen. De conclusie legt relaties tussen de verschillende onderdelen dat naar voren is
gekomen in het onderzoek. De conclusie kan gezien worden als het resultaat dat is voortgekomen uit
het onderzoek. De eisen en aanbevelingen zijn nauwkeurig gefilterd uit het onderzoek en worden
gebruikt als input voor het Programma van Eisen.

4.1 Conclusie
Om het landschap kwalitatief te verbeteren is onderzocht wat bedoeld wordt met kwalitatief
verbeteren. Het doel is om de landschapselementen en landschapskarakteristieken te beheren,
behouden en waar kan versterken. Het gaat hier dus om het verbeteren van de kwaliteit van het
landschap. De verbetering van de kwaliteit van het landschap moet in verband worden gelegd met
de streekproductie. Hierbij wordt met streekproductie bedoeld;
- de huidige streekproducenten die zich reeds in de Groene Poort bevinden
- de toekomstige streekproducenten die zich zullen ontplooien in de Groene Poort
Om de verbeterde kwaliteit meetbaar te maken, dus wat is nu kwaliteit, is onderzocht wat kwaliteit
voor landschapselementen betekend. Hieruit is naar voren gekomen dat kwaliteit in een landschap
gaat over het geheel van alle eigenschappen van het landschap. Zowel positieve als negatieve
eigenschappen. Hierbij zijn de aspecten beheersbaarheid, functionaliteit, onderhoudbaarheid,
bruikbaarheid en zuinigheid van belang. Met de afbakening van dit begrip is meetbaar gemaakt op
wat kwalitatief verbeteren is.
Streekproducenten willen niet snel een bijdrage leveren aan het landschap omdat ze hier verder niet
veel mee hebben dan alleen hun eigen bedrijf met haar bedrijfsvoering. De streekproducenten die
wel een bijdrage leveren aan het landschap doen dit middels recreatieve voorzieningen; wandel- en
fietspaden, terrasjes enzovoort. Ook zijn er onbewust producenten die een bijdrage leveren aan het
landelijk gebied door het telen en diverse gewassen. Dit brengt de biodiversiteit op een hoger niveau
en maakt het landschap aantrekkelijker voor toeristen. In de Groene Poort bevinden zich momenteel
negen streekproducenten, te weten: IJsboerderij Oude Hesselink, Nieuwe Weme Boerderij-ijs,
Geerlink Honing, De Boderie, Paardemelkerij Sand, Wijngaarden Baan, Boerderij Het Exoo,
Geitenhouderij Wolverlei en Kaasboerderij Erve Ottenhof. Om de huidige maar ook toekomstige
streekproducenten daadwerkelijk een bijdrage te laten leveren aan het landelijk gebied kan dus
gebruik worden gemaakt van de KGO-regeling, de Groene en Blauwe diensten (voor het waarborgen
van onderhoud) en afspraken met bewoners (overeenkomsten). Concluderend kan worden gezegd
dat de verschillende uitvoeringsmiddelen gecombineerd kunnen worden ingezet. Bij de KGOregeling gaat het om het geven van ontwikkelingsruimte aan particulieren en bedrijven
waartegenover prestatieafspraken staan. Deze prestatieafspraken zijn dan bedoeld voor het
kwalitatief verbeteren van het landschap (beheer, onderhoud en versterking). KGO-regeling hoeft
niet alleen van toepassing te zijn voor streekproducenten maar kan ook breder gepakt worden door
ook particulieren en niet-streekproducenten met deze regeling in aanmerking te laten komen om zo
meer mensen te laten investeren in het landelijk gebied. Hierdoor wordt het landelijk gebiedi n de
Groene Poort door meer mensen versterkt. Naast de KGO-regeling kan ook de Groene en Blauwe
diensten een goede middel zijn om de kwaliteiten in het landelijk gebied ook in de toekomst te
waarborgen. Deze diensten zorgen ervoor dat specifieke landschapselementen op de erven van
grondeigenaren worden onderhouden en dus behouden. De Groene en Blauwe diensten kan ook
voor niet-streekproducenten gebruikt worden.
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De afspraken (overeenkomsten) die gemaakt worden dient door de gemeente Borne zelf te worden
georganiseerd. Hierbij kan op twee manieren overeenkomsten gesloten worden. De eerste manier is
zoals de gemeente Stein te Limburg dit aanhoudt. Het gaat hier om bewoners actief te benaderen.
Hierbij kunnen bewoners subsidiemogelijkheden, advies en ondersteuning krijgen waardoor ze de
medewerking proberen te krijgen. De gemeente Stein legt hier ook de link met de Groene en Blauwe
diensten. Wanneer grondeigenaren willen meerwerken vertaalt een deskundig adviseur de wensen
in herstel- inrichting- en onderhoudsplannen voor de uitvoering ervan. Deze plannen zijn nodig voor
de subsidieaanvraag Groene Blauwe diensten. Ook de gemeente Tynaarlo in Drenthe heeft ervaring
met het sluiten van overeenkomsten met grondeigenaren op haar grondgebied. Zij benaderen
bewoners op een andere manier en wel door ze kennis over te dragen van het landschap om ze op
die manier over de streep te trekken om zich in te zetten op het landschap. Hierbij maakt de
gemeente gebruik van subsidiegelden om deze mogelijk te maken. Wanneer gekeken wordt naar de
link met de Groen Poort lijkt uit dit onderzoek voort te komen dat de eerste manier beter aansluit.
Dit omdat hiermee een grotere groep bereikt wordt en ook streekproducenten op een actieve
manier benadert dienen te worden.
Over het algemeen komt voort uit het onderzoek dat de relatie tussen streekproductie en het
versterken/verbeteren van het landschap een klein onderdeel is van een groter geheel. Hiermee
wordt bedoel dat puur alleen streekproductie in relatie met het versterken van het landschap een te
kleinschalig gebeuren is waardoor echter verbetering van het landschap niet gewaarborgd wordt
ook naar de toekomst toe. Dit komt mede doordat niet alle streekproducenten gebruik zullen maken
van de KGO-regeling of Groene en Blauwe diensten. Afspraken (overeenkomsten) met bewoners
kunnen altijd gemaakt worden maar is geen garantie tot succes. Omdat de relatie tussen
streekproductie met het landschap te klein wordt geacht (concluderend uit dit onderzoek) is het
verstandig om het breder te trekken en ook de KGO-regeling, Groene en Blauwe diensten en
eventuele afspraken met bewoners los te laten op particulieren en niet-streekproducenten.

4.2 Eisen/aanbevelingen


De kwaliteit van het landschap mag niet negatief beïnvloed worden door ruimtelijke
ontwikkelingen van streekproducenten binnen de Groene Poort.



De producent van streekproducten moet bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit.



Een grotere ruimtelijke ingreep dient ook een grotere bijdrage te leveren aan de ruimtelijke
kwaliteit van het landschap (KGO-regeling).



Voldoende onderhoud van groen door beheerders om de kwaliteit van het landschap te
waarborgen, hierbij kan gebruik gemaakt worden van de Groene en Blauwe diensten.



Op tijd verjongen van de bomen en struwelen.



Op tijd oogsten van gewassen.



Versterken van de Noord-Zuid verbinding binnen de Groene poort.



Verbeteren aanzicht afwateringsbeken door het creëren van een natuurlijker karakter.
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Het creëren van kleinschalig landschapssfeer door het plaatsen van houtwallen en
bomenrijen langs grote landbouw kavels.
Het versterken van het essenlandschap door het traditionele landschap terug te laten keren.
(In het midden open en dicht aan de rand)



Ruimte voor water creëren door het uitvoeringsprogramma voor beken verder uit te voeren.



Het versterken van de lanenstructuur.



Het tegen gaan van de versnippering.



De KGO-regeling, Groene en Blauwe diensten en de afspraken (overeenkomsten) met
beonwers hoeven niet alleen van toepassing te zijn voor streekproducenten maar kan ook
breder gepakt worden door ook particulieren en niet-streekproducenten met deze regeling
in aanmerking te laten komen.
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Inleiding toerisme en recreatie
Bij de opdracht om een streekwinkel te realiseren in de buurt van Borne en om daarmee
samenhangend ook het gebied de Groene Poort te versterken, is naar voren gekomen dat recreatie
ook een belangrijke rol moet spelen. Het gaat hierbij om recreatieve functies die gekoppeld kunnen
worden aan streekproductie.
In dit document zal beschreven worden op welke manier recreatieve functies verbonden kunnen
worden aan streekproductie binnen de Groene Poort en de omliggende gebieden. Daarbij zal
onderscheid gemaakt worden tussen manieren waarop huidige recreatieve functies kunnen
bijdragen aan streekproductie, en recreatieve mogelijkheden die gecreëerd kunnen worden om
vanuit recreatie streekproductie te bevorderen. Uiteindelijk zal in dit hoofdstuk geconcludeerd
worden hoe zowel huidige als toekomstige recreatieve functies streekproductie kunnen versterken.
Deze conclusie zal leiden tot een aantal randvoorwaarden die meegenomen worden om een
Programma van Eisen samen te stellen.
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(5)

Op welke manier kunnen streekproductie en recreatie gecombineerd
worden?

In het gebied de Groene Poort is het de bedoeling dat er recreatieve functies aan de streekproductie
verbonden zullen worden. Voornamelijk de inwoners van Borne kunnen hierdoor in het gebied
recreëren. Om scenario’s te kunnen ontwikkelen waarbij ook recreatieve functies in het gebied
worden gecreëerd, is het belangrijk om eerst te onderzoeken welke functies het beste met de
streekproductie gecombineerd kunnen worden. Duidelijk is in ieder geval dat er synergievoordelen
gevormd kunnen worden door streekproducten met recreatie en toerisme te verbinden. (Vers uit de
regio) In deze paragraaf wordt gekeken welke mogelijkheden streekproductie geeft om recreatieve
functies te ontwikkelen.

5.1 Fiets- en wandelroutes
Veel mensen vinden het interessant om te kijken hoe het er op een boerderij aan toegaat. Dit biedt
ook kansen voor het ontwikkelen van wandel en fietsroutes. In het gebied de Groene Poort zouden
daarom fiets en/of wandelroutes gerealiseerd kunnen worden met streekproductie als belangrijkste
thema. De fietsroute zou gebruik kunnen maken van het huidige fietsroutenetwerk dat door de
Groene Poort loopt. Echter is dit netwerk zeer versnipperd, waardoor het waarschijnlijker is dat een
apart fietsroutenetwerk, die de recreant langs de verschillende streekproducenten leidt, meer
interesse zal wekken. Binnen de routes kunnen boerderijen opgenomen worden, waar de recreant
even rustig kan rondkijken en meer leren over de boerderij. Ook kan gedacht worden aan punten om
even te zitten en wat te drinken. Daarnaast kunnen de voor agrariërs belangrijke plaatsen binnen
het landschap worden belicht door hier meer informatie over te geven. Hierbij kan ook gedacht
worden aan informatie over hoe het landschap door de geschiedenis heen is ontstaan en verandert.
Vaak spelen agrarische activiteiten hierbinnen een grote rol, denk bijvoorbeeld aan essen en
houtwallen.
Een voorbeeld van een dergelijke route is de Culinaire Smaakfietsroute. Bij deze fietsroute is ervoor
gekozen om de fietsers langs diverse streekproducenten en restaurants in Holten, Lettele en
Bathmen te leiden. Het gaat bij deze route dus vooral om
het verbinden van streekproducenten en restaurants.
(Smaakfietsroute Salland) Een ander voorbeeld zijn de
“Smikkelroutes in het Groene Hart” bij Woerden. Deze
routes zijn echt neergezet als streekproductenroutes, zoals
aan de afbeelding hiernaast te zien is. Bij deze routes fietsen
mensen langs verschillende streekproducenten waarbij
iedereen, op vertoon van een speciale strippenkaart, bij
verschillende haltes een bijzondere traktatie krijgt (Week
Figuur 2: Logo Smikkelroutes in het
van de smaak, Smikkelroutes in het Groene Hart).
Groene Hart
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Binnen de Groene Poort zou het meer om het verbinden van de streekwinkel met de
streekproducenten kunnen gaan, door de routes bij de streekwinkel te laten beginnen. Hierbij kan
gedacht worden aan de verkoop van één kaart die kan worden gekocht in de toekomstige
streekwinkel, waarbij mensen na betaling bij de geselecteerde (in een gids opgenomen) activiteiten
(gedeeltelijk) gratis toegang krijgt. Op deze manier wordt de recreant “gedwongen” om de
streekwinkel te bezoeken. Van dit soort kaarten wordt in binnen en buitenland gebruik gemaakt. In
dit geval is het idee in Oostenrijk opgedaan (Kӓrnten Card). Het is een zeer effectief middel om
gebieden met elkaar te verbinden. Men kan ervoor kiezen om voor de cultuurrecreant één kaart te
laten maken en voor de sportieve recreant één etc., maar wenselijker is een algemene
recreatiekaart. Op deze manier kan men verschillende soorten toeristen met elkaar in contact
brengen en ook met de omgeving (verbinding binnen een versnipperd landschap).
Daarnaast kan de route uitgebreid worden met allerlei thema’s rond streekproductie en landschap,
zoals eerder in dit stukje al wordt genoemd. Het aanbieden van verschillende traktaties op bepaalde
punten zou hierbij ook een leuk idee kunnen zijn.
Ook loopt er al een project in de omgeving die bij zou kunnen dragen aan de verbinding tussen west
en oost in de Groene Poort. Het project houdt namelijk in dat een fiets- en wandelroute wordt
aangelegd langs de grenzen van het landgoed Twickel, de Twickelergrensweg genaamd, van Azelo
naar Oele. Hierbij worden ook een drietal fietstunnels die onder de A35 doorlopen opgeknapt, wat
de barrièrevorming van de A35 voor recreanten kan verminderen. Dit kan ten goede komen aan de
manier waarop recreatie streekproductie kan versterken aan beide kanten van de A35, aangezien de
recreatieve verbinding tussen beide delen beter zal worden (TC Tubantia, 26 oktober 2012).

5.2 Een kijkje nemen bij het productieproces
Wat tegenwoordig steeds meer gebeurd is dat streekproducten bij de boerderij zelf worden
verkocht. Deze boerderijwinkels kunnen verbeterd worden door het assortiment van de winkels te
vergroten door niet alleen eigen producten te verkopen, maar ook die van collega-agrariërs (Vers uit
de regio). Een voordeel bij het verkopen bij de boer, is dat mensen tegelijkertijd ook een kijkje
kunnen nemen hoe het productieproces in z’n werk gaat. Dit kan een leuk uitje zijn voor mensen die
willen recreëren in het gebied. Bij het project in de Groene Poort wordt ingezet op een streekwinkel
waarin de producten van agrariërs in een grote
regio verkocht worden. Dit is dus goed voor de
omzet, maar een kijkje nemen bij de boer zit er
dan niet in. Een idee zou daardoor kunnen zijn om
vanuit de streekwinkel bepaalde routes op te
zetten waarbij mensen een bezoek kunnen gaan
bij de boerderijen. Hier kunnen ze dan bekijken
hoe de producten die ze in de streekwinkel
kopen, in de streek worden geproduceerd. Bij
open dagen op boerderijen is in het verleden al
gebleken dat veel mensen geïnteresseerd zijn om
te komen kijken. Het concept van deze open
dagen bij reguliere boeren bestaat al een aantal
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Figuur 1: Mensen die op een boerderij rondkijken
in Goirle. (Goirles Belang)

jaren en zijn een groot succes.
Zo ook bijvoorbeeld op een open dag die gehouden werd op een boerderij in Goirle, waarvan een
foto hierboven te zien is (Goirles Belang, Druk bezochte Campina open boerderijdag). Dit concept
kan ook toegepast worden uitsluitend voor streekproducenten in de Groene Poort of in de regio
Twente. Zoals bij fiets- en wandelroutes al is beschreven zou dit een extra impuls kunnen geven aan
de streekproductie en het geeft de consument een beeld van de manier waarop haar voedsel
geproduceerd wordt. Het beoogde resultaat van deze open dagen is uiteraard dat de consumenten
meer binding krijgen met haar eigen streek en de producten die in een bepaalde streek
geproduceerd worden. Het doel is dus om ook via deze weg een impuls te geven aan
streekproductie en de afzet van de streekproducten. Er moet voordat dit gerealiseerd kan worden
natuurlijk wel onderzocht worden of de agrariërs in de omgeving wel de mogelijkheid hebben om
mensen het proces te laten zien. Daarnaast moeten de agrariërs natuurlijk ook bereidt zijn om
mensen te ontvangen.

5.3 Overnachten bij de boer
Overnachten bij de boer is een concept dat ook goed bij streekproductie zou kunnen werken. Door
de versoepeling van de regelgeving waardoor agrariërs eerder toestemming krijgen om
nevenfuncties aan hun boerderij te geven, zie je deze vorm van recreatie steeds meer verschijnen. Er
kan hierbij gedacht worden aan Bed & Breakfast en kamperen bij de boer. Tegen betaling kan hierbij
overnacht worden op een boerderij. Dit zorgt voor extra inkomsten voor de agrariër. Uit de
inventarisatie is gebleken dat het aantal overnachtingsmogelijkheden te wensen over laat. Ook is het
mogelijk dat huidige hoteleigenaren gebruik gaan maken van streekproducten bij maaltijden,
waardoor toch de streekproductie wordt versterkt. Daarnaast kan dit er ook voor zorgen dat de
agrariër meer bewust wordt van zijn omgeving. Om mensen te trekken om gebruik te maken van de
boerderijcamping of de Bed & Breakfast, heeft hij er belang bij om het terrein rond de boerderij
netjes te houden. Daarnaast is de ligging van de boerderij in een mooi landschap ook van belang. Dit
zou bij kunnen dragen aan de kwaliteit van het landschap in de omgeving.

5.4 Boerderijterras
Een andere recreatieve functie waarmee agrariërs hun boerenbedrijf kunnen combineren is een
boerderijterras. Een recreant kan hierbij even op het terras komen zitten om even wat te drinken.
Van dit soort terrassen zijn al verschillende voorbeelden aanwezig, vaak zijn hierbij producten te
proeven die samenhangen met producten die op de boerderij geproduceerd worden. Bijvoorbeeld
wijn bij een wijnboer maar ook melk bij een melkveehouderij. Een interessant concept is hierbij de
melktap, die op steeds meer plaatsen opduikt. Een voorbeeld hiervan is “De Melktap” in Geesteren
(Gld.). Hier kunnen mensen dagelijks terecht om verse boerderijmelk te tappen uit een
melkautomaat. Deze melk komt van de eigen koeien. Op het terras kan deze melk vervolgens
genuttigd worden. Dit bedrijf heeft zich daarnaast ook gericht op allerlei andere activiteiten die ook
goed met het agrarische bedrijf samengaan. Het gaat hier om boerengolf/survival, klootschieten,
maïsdoolhof en boerderijspelen (De Melktap, Geesteren (Gld.)). Allerlei activiteiten die op het
platteland zeer bekend zijn.
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Voor de Groene Poort zouden een aantal boerderijterrassen ook een goede optie kunnen zijn om
het aanbod aan recreatieve functies te vergroten. Deze kunnen al dan niet gecombineerd kunnen
worden met andere activiteiten zoals hierboven ook is benoemd. Bij andere recreatieve functies,
zoals overnachten bij de boer, zouden deze extra activiteiten ook een optie kunnen zijn. Dit is
allemaal wel afhankelijk van de hoeveelheid tijd die een agrariër hierin kan en wil steken.

5.5 Recreatieve activiteiten
Een andere mogelijkheid is om uitjes voor bedrijven, groepen en verenigingen mogelijk te maken in
combinatie met streekproductie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk, bij streekproducenten die daar
behoefte aan hebben, kookworkshops te geven met streekproducten. Ook is het mogelijk om uitjes
voor groepen te organiseren die betrekking hebben op streekproductie. Die groepen kunnen dan
bijvoorbeeld helpen bij dagelijkse werkzaamheden die de streekproducenten moeten uitvoeren.
Vele varianten hierop zijn mogelijk.
Het idee hierachter is om recreanten kennis te laten maken met zowel het verbouwen en telen van
streekproducten als het koken met streekproducten.
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(6)

Op welke manier kunnen de al aanwezige recreatieve functies in het
gebied gekoppeld worden aan de streekproductie?

Uit de inventarisatie is gebleken dat er al verscheidene recreatieve en toeristische functies in de
Groene Poort aanwezig zijn. Vanuit deze recreatieve en toeristische functies wordt bekeken hoe
deze functies kunnen bijdragen aan streekproductie binnen de Groene Poort. Om het overzichtelijk
te houden wordt niet elke recreatieve of toeristische functie apart beschreven, maar wordt per
categorie bekeken hoe de functies kunnen bijdragen aan streekproductie in de Groene Poort.

6.1 Monumentale gebouwen
Religieuze gebouwen
Zoals uit de inventarisatie is gebleken zijn er in de Groene Poort veel religieuze gebouwen te
bezichtigen. Het verbinden van streekproductie en religieuze gebouwen met recreatie en toerisme is
niet eenvoudig. Veelal bieden deze gebouwen niet veel meer dan een bezichtiging (eens in de zoveel
tijd) en eventueel een keer een dienst die men kan bijwonen. Toch bestaat er een mogelijkheid om
deze gebouwen te verbinden met streekproductie. In dit kader is er een bezoek gebracht aan de
Zwanenhof (retraitehuis). Dit is een bezinningscentrum, waar mensen (van oudsher al) samenkomen
om de ware zin van het leven te onderzoeken en om er te mediteren. Het gaat hierbij veelal om
personen met religieuze doeleinden die van vroeger uit, opzoek waren naar zichzelf. Tot op heden
wordt dit “gebouw” nog als bezinningscentrum gebuikt. Echter heeft de Zwanenhof al een connectie
met streekproductie, aangezien hier al veel gebruik wordt gemaakt van streekproducten bij het
bereiden van maaltijden (de Zwanenhof). Hier draagt aan bij dat de Zwanenhof al open is gesteld
voor allerlei soorten van publiek. Daarbij kent de Zwanenhof ook een kloosterpark. Dit is een tuin
waar men door kan lopen en men zich kan bezinnen. Men kan er hiervoor kiezen om (een gedeelte
van) deze tuin te benutten om eigen streekproducten te telen, zodat recreanten het zelf kunnen
oogsten alvorens zij gaan eten. Op deze manier verbind je recreatie en toerisme aan
streekproductie.
Bij de overige religieuze gebouwen is het lastig om een verbinding te creëren met streekproductie,
aangezien de overige religieuze gebouwen vooral kerken en kloosters zijn. Deze gebouwen dienen
wat betreft recreatie dan ook vooral als bezichtiging.
Niet religieuze gebouwen
Ook de niet religieuze gebouwen, zoals musea en galerieën, zijn in een grote verscheidenheid
aanwezig in de Groene Poort. Deze niet religieuze gebouwen kunnen hun steentje bijdragen aan
streekproductie door met name de bezoekers te attenderen op dit fenomeen. Zo zou er een
videoruimte gecreëerd kunnen worden in het kulturhus de Bijenkorf waarbij recreanten alvorens ze
het gebied van de Groene Poort ingaan worden geïnformeerd over de aanwezige streekproducten
en producenten, met daarbij de uitnodiging om langs te komen. Verder is er de optie een kaart een
kaart te laten maken met de aanwezige streekproducenten in het gebied van de Groene Poort. Ook
kan het geven van informatiebijeenkomsten of een expositie over streekproducten en productie in
de Groene Poort (en/of Twente) bijdragen aan het historische besef. Dit kan een leuk uitje zijn voor
recreanten en toeristen.
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6.2 Eetmogelijkheden
De eetgelegenheden in de Groene Poort zijn in grote getale aanwezig. Een idee zou zijn dat een
gedeelte van deze eetgelegenheden lokale “streekrecepten” op het menu zetten. Er kan zo
bijvoorbeeld gekozen worden voor een aanpassing in de happen en stappen (smaakroute)
programma. Voordat mensen een wandeling gaan maken kiezen zij een menu van de kaart bij een
restaurant naar keuze. Voor dit menu heb je ingrediënten nodig. Deze ingrediënten kunnen mensen
aan de hand van een route langs streekproducenten zelf gaan ophalen. Op deze manier breng je ook
de mensen in contact met de producent, en wordt het gebied ontsnippert en verbonden.
Een ander gedeelte van de restaurants (en ook overnachtingmogelijkheden) kan zich beperken tot
hun producten af nemen bij de streekproducenten. Het moet wel een exclusief concept blijven en
niet massaal worden toegepast, om het een bijzonder en interessant concept te laten zijn. Ook zijn
er mensen die geen behoefte hebben aan hun eigen voedsel bij elkaar scharrelen, waar dus
weldegelijk rekening mee gehouden moet worden.

6.3 Fiets- en wandelroutes
De huidige fiets- en wandelroutes sluiten spelen niet in op streekproductie in de Groene Poort. De
routes zijn in verschillende vormen en in grote getale aanwezig, maar ze zijn niet gericht op
streekproductie. Een oorzaak hiervan is ook dat streekproductie tot op heden nog maar weinig
voorkomt in de Groene Poort. Een nieuwe fiets- en wandelroute zou dus beter bijdragen aan
streekproductie via recreatie. Landgoed Twickel zou bij een dergelijke route ook opgenomen kunnen
worden. Dit landgoed grenst namelijk direct aan het projectgebied.
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(7)

Conclusie en eisen

Wat betreft de recreatie is het vanuit de streekwinkel gezien allereerst belangrijk om fiets- en
wandelroutes te ontwikkelen. Hierbij gaat het om routes die langs de streekproducenten in het
gebied gaan. Mensen kunnen daardoor meer informatie krijgen over de producten die ze bij de
streekwinkel kopen. Mensen hechten er vaak waarde aan om te kunnen zien waar het product dat
ze kopen vandaan komt. Daarnaast kan ook bekeken worden hoe het product geproduceerd wordt.
Verder kan er informatie over de omgeving worden gegeven en hoe de omgeving in samenhang met
de agrarische activiteiten is ontstaan.
Kijken we naar de streekproducenten zelf, waar het bij dit onderzoek ook vooral om ging, dan zijn er
nog tal van andere mogelijkheden. Zo kunnen agrariërs eventueel in samenwerking met de
streekwinkel een soort open dagen organiseren, waarvoor een kleine bijdrage wordt gevraagd.
Mensen kunnen hierdoor kijken hoe het werk er op de boerderij aan toe gaat en eventueel
meewerken. Ook kan daarbij bij de streekproducent een hapje of drankje worden aangeboden die
gebaseerd is op het streekproduct die er geproduceerd wordt.
Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden qua overnachten bij de boer die gecombineerd
kunnen worden met streekproductie. Hierbij kan gedacht worden aan kamperen bij de boer of Bed
& Breakfasts. De koppeling met de streekwinkel kan gemaakt worden door bijvoorbeeld kortingen
aan te bieden wanneer voor een bepaald bedrag aan producten gekocht wordt.
Verder is het mogelijk om bij agrariërs boerderijterrassen te realiseren. Hierbij kan gedacht worden
aan een theetuin, maar ook aan bijvoorbeeld een melktap die tegenwoordig ook op steeds meer
plaatsen gebouwd worden. Zulke boerderijterrassen kunnen daarbij ook gecombineerd worden met
allerlei recreatieve activiteiten die van daaruit georganiseerd kunnen worden. Denk hierbij aan
workshops, maar ook aan boerengolf, klootschieten, boerderijspelletjes, enzovoort.
Kijken we naar de op dit moment al aanwezige recreatie in het gebied en de manier waarop deze
gecombineerd kunnen worden met de streekproductie, dan gaat het er hierbij vooral om dat deze
gebruik gaan maken van streekproducten. Dit kan gerealiseerd worden door gerechten, gemaakt van
producten uit de streek, op de kaart te zetten bij restaurants of hotels. Hierbij kan het een leuk idee
zijn om mensen zelf producten te laten verzamelen bij de verschillende streekproducenten. Dit kan
door bij restaurants recepten uit te geven waarvan de bezoekers zelf de producten moeten
verzamelen. Vervolgens bereidt de kok (al dan niet in samenwerking met de bezoeker) het gerecht
met de producten die gebracht worden. Verder kan er ook gebruik van gemaakt worden door ze op
te nemen binnen de fiets- en wandelroutes langs de streekproducenten. Daarnaast kunnen mensen
die gebruik maken van de bestaande recreatieve functies geattendeerd worden op de
streekproductie in het gebied. Daarbij kunnen ze verwezen worden naar de grootschalige
streekwinkel.
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7.1 Eisen
Eisen
 Te ontwikkelen recreatieve functies moeten gekoppeld worden aan de streekproductie.
 Recreatieve functies in het gebied de Groene Poort verbinden met de streekwinkel.
 Een routenetwerk ontwikkelen voor fietsers en/of wandelaars die langs streekproducenten
in de Groene Poort en haar omgeving leidt, met als startpunt de streekwinkel.
 Nevenactiviteiten bij boerderijen stimuleren of in ieder geval niet tegenwerken.
 Bestaande recreatieve activiteiten verbinden met streekproductie of laten werken met
streekproducten.

Aanbevelingen
 De bedrijven van streekproducenten openstellen voor publiek en de mogelijkheid geven aan
recreanten om het boerenbedrijf te bezichtigen (bijvoorbeeld op open dagen).
 Een pas/kaart ontwikkelen waarbij voor recreanten voordelen te behalen zijn bij
streekproducenten of recreatieve activiteiten, zoals kortingen of hapjes.
 Hotels en restaurants betrekken bij de streekproductie door gerechten waarbij
streekproducten gebruikt worden op de kaart te zetten.
 Bij de streekwinkel en/of in combinatie met een fiets- of wandelroute de geschiedenis van
de agrarische activiteiten in de streek belichten.
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Inleiding streekwinkel
Een streekwinkel heeft vanzelfsprekend streekproducten nodig. Gelukkig zijn er in Twente al een
aantal boerderijen die zich richten op streekproductie. Maar, is dit genoeg om aan de vraag voor
streekproducten te voldoen?
Om deze vraag te beantwoorden moet er eerst gekeken worden naar de vraag. Hoeveel
streekproducten zijn er nodig om de aan de vraag hieraan te voldoen. Deze vraag moet dan
afgewogen worden met de huidige productie van streekproducten binnen Twente. Hieruit blijkt dan
dat er enerzijds een voldoende aanbod is, of er is een tekort van een bepaald product. Mocht er een
tekort aan producten zijn, dan moet er gekeken worden naar manier om eventueel andere boeren
te motiveren om toch naar streekproductie over te gaan.

(8)

Vraag en aanbod

8.1 Vraag
Om een goed beeld te krijgen van de hoeveelheid producten die nodig zijn om voor voldoende
mensen streekproducten te leveren, moeten we kijken naar het totale aantal dat een mens
consumeert. Vervolgens zijn er 3 verschillende basismodellen, elke verschillende in de hoeveelheid
mensen die streekproducten wil kopen. In deze modellen wordt ervan uit gegaan dat bij een lage
interesse 8% van de bevolking geïnteresseerd is in streekproducten. Bij een gemiddelde interesse is
dat 13%, en bij een hoge interesse 18%.
In de bijlage is in tabel 1 te zien hoeveel een mens in totaal per jaar consumeert. Vervolgens worden
daar modellen aan gekoppeld die een lage, gemiddelde en hoge vraag naar streekproducten
weergeven. Zo is bijvoorbeeld te zien dat per persoon gemiddeld 50,8 liter melk per jaar wordt
gedronken. Wanneer bijvoorbeeld 18% van de bevolking van Twente melk koopt in een
streekwinkel, dan moet daar 5.726.988 liter melk voor beschikbaar zijn.

8.2 Aanbod
Het aanbod is een iets ingewikkeldere berekening. Dit is omdat niet iedere boerderij dezelfde grote
heeft. Er kan dus niet vanuit worden gegaan dat elke boerderij dezelfde hoeveelheid producten
aanbied.
Om toch tot een schatting van het aantal aangeboden producten binnen Twente te komen wordt er
gekeken naar de gemiddelden binnen Nederland. Deze gemiddelden worden dan naar verhouding
terug gerekend naar de regio Twente.
De berekening en de tabel kunnen nogal onoverzichtelijk overkomen, er staan veel getallen in die
soms niet erg duidelijk zijn waar ze vandaag komen. Daarom volgt nu een kleine toelichten over deze
tabel. De volledige tabellen met de productie binnen Twente is de zien in de bijlage.
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Als voorbeeld, de melk:

Melk

Liters melk uit NL
(x1000)
Landopp. Ned
11.941.000
34.133

Opp Twente
1.504

Liters melk uit
Twente (x1000)
526.061

In Nederland wordt in totaal iet meer dan 11,9 miljard liter melk geproduceerd. Naar verhouding is
dit terug te rekenen naar de hoeveelheid die in Twente wordt geproduceerd (let wel, dit zijn geen
exacte getallen, omdat in Twente meer boerderijen met koeien kunnen staan dan bijvoorbeeld in
Utrecht). Er blijft dan nog ongeveer 536 miljoen liter melk over die uit Twente komt. Echter, deze
melk komt van alle boerderijen in Twente. De hoeveelheid die van een streekboerderij in Twente
komt is nog niet duidelijk.
Daarvoor moet gekeken worden naar de verhouding boerderijen en streekboerderijen in Twente:
Aantal
melkproductie
bedrijven in
Opp
Nederland
Landopp. Ned Twente
18.099
34.133
1.504

Aantal
melkproductie
bedrijven in
Twente
797

Aantal
Streekboerderijen in
Twente
tbv
melkproductie
Percentage
20
2,51

Het totaal aantal melkproductiebedrijven in Nederland bedraagt 18.099 bedrijven, naar verhouding
zijn dit in Twente 797 bedrijven. Het aantal streekboerderijen in Twente dan melk produceert is 20.
20 op 797 bedrijven is een percentage van 2,51% aan streekboerderijen in Twente die melk
produceren. 2,51% van de totale melkproductie in Twente is dus afkomstig van streekboerderijen.
De totale productie melk in Twente is 526.061.000 liter, 5,21% daarvan is 13.195.000 liter. Iets meer
dan 13 miljoen liter melk is dus afkomstig vanuit streekboerderijen in Twente.

8.3 Vergelijking vraag en aanbod
Nu alle gegevens over vraag en aanbod bekend zijn, kan gekeken worden naar de eventuele
overschotten en/of tekorten die de huidige streekproductie in Twente levert.
Tabel 5 in de bijlage toont dat er over het algemeen een tekort is met streekproducten vanuit
Twente. Enkel het aanbod in groente is voldoende om zelfs een hoge vraag te beantwoorden.
Wat vooral opvalt is dat er een zeer groot tekort is in alle soorten vlees en granen. In Twente is zelfs
geen enkele pluimvee boerderij die zich richt op streekproductie.
Een toekomstige streekwinkel zal dus moeten proberen om toch bedrijven te vinden die zich enkel
willen gaan richten op streekproductie. Of de streekwinkel moet gaan overwegen om producten
buiten de streek Twente te halen.
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(9)

Motivatie

Om een compleet en jaarrond aanbod van streekproducten in de winkel te krijgen zullen er meer
boeren over moeten gaan op streekproductie. De boeren zullen gemotiveerd moeten worden voor
de overstap van hun huidige bedrijfsvoering naar streekproductie. De meeste boeren hebben nu
namelijk een redelijke zekerheid dat ze kunnen blijven bestaan, omdat ze al een bedrijf hebben.
Aangezien er in Nederland gemiddeld vijf boeren per dag stoppen word deze zekerheid deels
onderuit gehaald. De boeren waarvan de bedrijvigheid nu al verslechterd zijn waarschijnlijk meer
bereid om over te stappen naar streekproductie dan de andere boeren. Door deze boeren over te
halen en mogelijk een deel van de boeren waar het momenteel beter mee gaat, krijg je een redelijk
breed aanbod in de winkel. Enkele motiverende redenen om over te stappen op streekproductie
zijn:
-

-

-

Streekproductie wordt steeds bekender en de belangstelling stijgt.
Het is een mogelijkheid voor een nieuwe start om een bedrijf te beginnen wanneer het
slechter gaat met het huidige bedrijf.
Door mee te doen aan streekproductie raak je breder bekend als boer. In de streekwinkel
komen andere mensen dan langs de boer zelf. Wanneer zij in de winkel zien waar deze
producten geproduceerd zijn, komen zij langs de boeren zelf om deze
boerderij/productiewijze te komen bekijken. Zo heeft de boer weer extra klanten die bij zijn
bedrijf producten kopen.
Het bedrijf komt in de media via de promotie van de streekwinkel. Zo wordt het bedrijf weer
bekender.
De boer kan de streekproductie via de streekwinkel niet zien zitten omdat ze dan weinig
binding met de consument hebben. In de streekwinkel wordt aangegeven welk product waar
vandaan komt. Zo raakt de boer bekender en zal zo zijn binding met de consument hebben.
Verder kan er in het concept van de streekwinkel rekening gehouden worden met deze
binding tussen producent en consument. Bijvoorbeeld dat de streekwinkel ook door de
boeren wordt gerund.
De streekwinkel wordt betaald en opgezet door de gemeente Borne met mogelijke hulp van
buitenaf. Hier hoeven de producenten zich geen zorgen om te maken.
De provincie kan geld vrijleggen voor het promoten van de streekproductie. Dit is in NoordHolland en Zeeland en op de Waddeneilanden al gebeurd. Verder kan het Europese Leader
programma extra geld bijdragen.
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(10) Conclusie
Het is duidelijk dat een jaar rond aanbod van producten niet eenvoudig is om te realiseren. Voor
namelijk de producten eieren en vlees zijn moeilijk te verkrijgen in Twente. Om deze producten toch
te verkrijgen in de streekwinkel zullen bedrijven gemotiveerd moeten worden om te schakelen naar
streekproductie.
Een ander potentieel probleem kan zijn dat de streekwinkel een jaar rond aanbod moet hebben.
Veel van de producten zijn alleen verkrijgbaar in de zomer. Wat ervoor zorgt dat de producten in de
winter schaars zijn. De streekwinkel zal hiervoor een oplossing moeten vinden, hetzij een kleiner
aanbod aan producten in de winter of eenvoudig producten die niet direct uit de streek komen,
maar die er wel voor zorgen dat de winkel een jaar rond aanbod heeft.
De streekwinkel kan ook aantrekkelijk voor toerisme en recreatie gemaakt worden door non-food
producten te verkopen. Dit kan ervoor zorgen dat mensen toch geïnteresseerd raken in de winkel
omdat er producten liggen die een sterke band met Twente heeft. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan een boek over Twente streekproducten.
Daarnaast is het mogelijk om Twentse producten te promoten via een keurmerk. Dit keurmerk moet
er dat voor zorgen dat mensen een herkenbaar product aanschaffen. Een keurmerk kan ervoor
zorgen dat de inwoners van Twente een gevoelswaarde creëren met het product. Ze zijn trots op de
producten die in Twente worden gemaakt. Het kan een trots gevoel opwekken om een product aan
te schaffen die in Twente is geproduceerd, wetende dat ze de Twentse economie ermee stimuleren.
Het belangrijkste blijft echter om ervoor te zorgen dat de streekwinkel genoeg producten in de
schappen heeft liggen, zodat klanten een ruime keuze hebben aan producten. Niet alleen food
producten maar dus ook non-food producten.

35

(11) Bijlagen streekwinkel
Tabel 1: Vraag streekproducten
Voedings/genots middel

Consumptie
per persoon
per jaar

Eenheid

Benodigde hoeveelheid
streekproducten voor aantal
inwoners Twente (totaal: 626.312)
Laag =
50.105
inwoners
(8%)

Gemiddeld =
81.421
inwoners
(13%)

Hoog =
112.736
inwoners
(18%)

Boters (1)

11,5

Kg

576207

936341

1296464

Melk (1)

50,8

Kg

2545334

4136186

5726988

Karnemelk (1)

6,2

Kg

310651

504810

698963

Desserts (yoghurt, vla) (1)

30,1

Kg

1508160

2450772

3393353

Kaas (1)

18,0

Kg

901890

1465578

2029248

IJs (2)

7,9

Kg

395829

643225

890614

124,5

Kg

6238072

10136914

14035632

Rund en kalfsvlees (1)

9,9

Kg

496039

806067

1116086

Varkensvlees (1)

20,9

Kg

1047194

1701698

2356182

23

Kg

1152415

1872683

2592928

Vis (3)

14,5

Kg

726522

1180604

1634672

Eieren (1)

184

Stuks

9219320

14981464

20743424

Brood (1)

58

Kg

2906090

4722418

6538688

Zuivel totaal:

Pluimvee (1)
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Koek/ hartig (1)

21,3

Kg

1067236

1734267

2401276

Bloem/meel (1)

112

Kg

5611760

9119152

12626432

Olie (1)

4,7

Liter

235493

382678

529859

Kruiden (1)

4,8

Kg

240504

390820

541132

Aardappels (1)

89

Kg

4459345

7246469

10033504

Groenten (4)

36,1

Kg

1808790

2939298

4069769

Fruit (4)

48,9

Kg

2450134

3981486

5512790

Jam/jam/appelstroop (5)

6,2

Kg

310651

504810

698963

Snoep (1)

4,7

Kg

235493

382678

529859

Drop (1)

1,9

kg

95199

154699

214198

Vruchtensappen (1)

27,9

Liter

1397929

2271645

3145334

Bier (1)

77

Liter

3858085

6269417

8680672

Wijn (1)

21,7

Liter

1087278

1766835

2446371

Gedestileerde drank (1)

1,3

liter (100% Alc)

65136

105847

146556

Bron: (1). CBS (Centraal Bureau van de Statistiek), (2). Van Spronsen & Partners Horeca advies ''De ijssalon in beeld'',
(3). FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, (4). RIVM Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport Nationaal kompas volksgezondheid, (5). RIVM Dutch National Food Consumption Survey 2007-2010
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Vraag overige voedingsmiddelen
Voedings/genots middel

Consumptie
per persoon
per jaar

Eenheid

Benodigde hoeveelheid
producten voor aantal
inwoners (totaal: 626.312)
Laag =
50.105
inwoners
(8%)

Gemiddeld =

Hoog =

81.421
inwoners

112.736
inwoners

(13%)

(18%)

Koffie(1)

7

Kg

350735

569947

789152

Thee (1)

0,8

Kg

40084

65136

90188

Rijst

4,5

Kg

225472

366394

507312

Suiker (2)

39

Kg

1954095

3175419

4396704

Chocolade (1)

4,9

Kg

245514

398962

552406

Frisdrank (3)

101,8

Liter

5100689

8288657

11476524

(1). CBS (Centraal Bureau van de Statistiek) (2). Kennislink Door Vrije Universiteit Amsterdam door Ludolf Maat (3).
FWS Nederlandse vereniging Frisdrank, Waters, Sappen
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Tabel 2: Productie in Twente

Melk

Liters melk uit
Liters melk uit
NL (x1000)
Landopp. Ned Opp Twente Twente (x1000)
11.941.000
34.133
1.504
526.061

Vlees Koe
Varkens
Kippenvlees
Schapenvlees

Vlees per jaar
Vlees uit Twente
NL (x1000)
Landopp. Ned Opp Twente (x1000)
167.000
34.133
1.504
7.357
1.334.000
34.133
1.504
58.769
971.200.000
34.133
1.504
42.786.235
14.000
34.133
1.504
617

Eieren

Aantal eieren in
Eieren uit Twente
NL (in mln)
Landopp. Ned Opp. Twente (in mln)
11.350
34.133
1.504
500

Granen
Aardappelen

Totaal NL (in
Totaal Twente (in
tonnen)
Landopp. Ned Opp. Twente tonnen)
1.394.800
34.133
1.504
61.448
6.843.500
34.133
1.504
301.491

Totaal aantal
groente
Fruit (2000)
Wijn (2002)

4.906.000

34.133

1.504

216.134

675.500
1.000

34.133
34.133

1.504
1.504

29.759
44

1.504

5.855

Korrelmais
132.900
34.133
Bron: LEI/universiteit van Wageningen, land en tuinbouwcijfers
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Tabel 3: Percentage streekbedrijven in Twente

Melk
Vlees Koe

Aantal
Aantal
Aantal Streek
bedrijven in
bedrijven in boerderijen in
Nederland
Landopp. Ned Opp Twente Twente
Twente
Percentage
18.099
34.133
1.504
797
20
2,51
9.095
34.133
1.504
401
5
1,25

Varkens
4.688
34.133
1.504
Kippenvlees
837
34.133
1.504
Schapenvlees
4.154
34.133
1.504
Eieren
1.157
34.133
1.504
Granen
5.731
34.133
1.504
Aardappelen
957
34.133
1.504
Totaal aantal
groente
9.871
34.133
1.504
Fruit (2000)
2.336
34.133
1.504
Wijn (2002)
52
34.133
1.504
Bron: LEI/universiteit van Wageningen, land en tuinbouwcijfers

Tabel 4: Huidige productie streek boerderijen

Melk
Vlees Koe

Totaal
geleverde
Hoeveelheid
Percentage
producten door
afkomstig uit
Twentse streek Twentse streek
Twente
boerderijen
boerderijen
526.060.995
2,51
13.195.204
7.357.188
1,25
91.809

Varkens
58.769.397
0,48
284.556
Kippenvlees
42.786.235.491
0,00
0
Schapenvlees
616.770
1,09
6.740
Eieren
500.024.478
3,92
19.619.706
Granen
61.447.942
0,79
486.756
Aardappelen
301.490.530
2,37
7.150.993
Totaal aantal
groente
216.133.928
2,53
5.467.126
Fruit (2000)
29.759.166
9,72
2.891.695
Wijn (2002)
44.055
130,96
57.692
Bron: LEI/universiteit van Wageningen, land en tuinbouwcijfers
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207
37
183
51
252
42

1
0
2
2
2
1

0,48
0,00
1,09
3,92
0,79
2,37

435
103
2

11
10
3

2,53
9,72
130,96

Tabel 5: Huidig aanbod van streekwinkels in Twente in vergelijking met de vraag naar
streekproducten
Vraag
Totaal geleverde
producten door
Gemiddeld
Twentse streek
Laag (8%)
Hoog (18%)
(13%)
boerderijen
Melk
13.195.204
6.238.072
10.136.914
14.035.632
Rundvlees
91.809
496.039
806.067
1.116.086
Varkensvlees
284.556
1.047.194
1.701.698
2.356.182
Kippenvlees
0
1.152.415
1.872.683
2.592.928
Schapenvlees
6.740
Geen gegevens bekend
Eieren
19.619.706
9.219.320
14.981.464
20.743.424
Granen
486.756
5.611.760
9.119.152
12.626.432
Aardappelen
7.150.993
4.459.345
7.246.469
10.033.504
Totaal aantal
5.467.126
1.808.790
2.939.298
4.069.769
groente
Fruit (2000)
2.891.695
2.450.134
3.981.486
5.512.790
Wijn (2002)
57.692
1.087.278
1.766.835
2.446.371
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