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Inleiding Streekmarkt Delden
Op zaterdag 3 november is de “Streekmarkt Twente” in Delden bezocht. Aangezien er bij het project
in de Groene Poort ook de ontwikkeling van een streekwinkel onderzocht wordt, is deze markt
interessant. De streekmarkt in Delden vindt elke eerste zaterdag van de maand plaats. Op deze
markt worden alleen producten uit de streek Twente verkocht. De markt is centraal gelegen en goed
te bereiken vanuit omliggende plaatsen (zie figuur 1 voor de ligging). Aangezien het de bedoeling is
dat bij de streekwinkel in de Groene Poort ook alleen producten uit Twente worden aangeboden is
het interessant om eens te kijken wat er in Delden zoal aangeboden wordt. Ook kan er gekeken
worden hoeveel zo’n markt financieel nou opbrengt. Om dit te bekijken is het document “Leader
Zuid Twente –rendement van projecten“ gebruikt. In dit document is onder andere de streekmarkt
in Delden onder de loep genomen.
In dit document is in stappen weergegeven welke informatie er door het bezoek aan de streekmarkt
verkregen is. In hoofdstuk 1 wordt allereerst een algemeen beeld van de markt gegeven. Dit gaat
over hoe het is ontstaan, daarnaast worden ook zaken als het aantal kraampjes besproken. Tenslotte
wordt de filosofie achter het initiatief in dit hoofdstuk omschreven. Vervolgens gaat hoofdstuk 2
over het soort doelgroepen dat de markt moet aantrekken, welk assortiment er wordt aangeboden
en welk prijsniveau de producten hebben. In hoofdstuk 3 wordt besproken of de markt ook met
andere voorzieningen en activiteiten gecombineerd wordt. Daarna wordt in hoofdstuk 4 de omvang
omschreven, zowel qua omzet als qua werknemers en vrijwilligers. Hoofdstuk 5 geeft de positie ten
opzichte van andere streekwinkels in de buurt en hoofdstuk 6 gaat over de ligging waarbij de
bereikbaarheid en parkeermogelijkheid ook besproken wordt. Tot slot gaat hoofdstuk 7 over hoe de
markt georganiseerd wordt, hoe het wordt gesteund en hoe klanten worden aangetrokken en
gebonden.

Figuur 1: Locatie van de streekmarkt (Google
Maps)
Figuur 2: Impressie van de grootte van
de streekmarkt (Streekmarkt Twente)
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(1) Geschiedenis en algemeen
In dit hoofdstuk wordt omschreven hoe de streekmarkt is ontstaan. Daarnaast wordt algemene
informatie gegeven, zoals informatie over het aantal kraampjes, het aantal verschillende producten
die worden aangeboden, enzovoort.
De streekmarkt Twente in Delden is een
initiatief dat nog niet heel lang bestaat. Op
zaterdag 4 april 2009 werd de markt voor het
eerst georganiseerd. Vanwege het grote succes
wordt de markt sindsdien op elke eerste
zaterdag van de maand georganiseerd. Telkens
op een vaste plek in het centrum van Delden.
De locatie Delden is gekozen vanwege het
mooie kleinschalige karakter en de goede
bereikbaarheid. In de foto hiernaast is een
impressie van de kleinschaligheid van de
streekmarkt weergegeven. Het initiatief komt van een
Figuur 3: Impressie van de streekmarkt
aantal streekproducenten en wordt ondersteund
(Streekmarkt Twente)
door Leader, LTO Noord, gemeente Hof van Twente
en het Fonds Duurzame Ontwikkeling Land- en Tuinbouw. Er is een stichting opgericht, Stichting
Streekmarkt Twente die de organisatie van de markten op zich neemt. De streekproducenten staan
zelf op de markt om de producten te verkopen. Een belangrijk voordeel hierbij is dat consumenten
vragen kunnen stellen over de producten en de herkomst daarvan. Daarnaast kunnen consumenten
buiten de streekmarkt om bij de verschillende boerderijen en bedrijven zelf terecht. (Streekmarkt
Twente)
De markt bestaat gemiddeld uit ongeveer 30 kraampjes van allerlei verschillende
streekproducenten. Het betreft hier “food”producten. Zo zijn er verschillende producenten van
groente en fruit, brood en meel, vlees, kaas en zuivel, vis. Daarnaast worden ook ander soort
producten zoals wijn, bier, kruiden en ijs aangeboden. Er wordt hierbij actief gestuurd op een
gevarieerd aanbod. (Leader Zuid Twente – rendement van projecten)

1.1 Filosofie
De filosofie van de “streekmarkt Twente” is op hun website als kort omschreven. De Stichting
Streekmarkt Twente zegt hierover het volgende:
“Filosofie: Kleinschalig, eerlijke en lekkere producten rechtstreeks van de boer. Dat zijn in het kort de
kernwoorden die van toepassing zijn op de Streekmarkt Twente. Er is een groter bewustzijn omtrent
de aard en herkomst van onze voedingsmiddelen. Daardoor groeit de belangstelling omtrent mooie
versproducten die op een kleinschalige wijze en met liefde zijn voortgebracht. En dat proef je! Maar
tegenwoordig is “tijd” een schaars goed aan het worden. Mensen hebben wel de intentie om naar
de diverse boeren bedrijven te gaan, maar dat gebeurt in de praktijk vaak niet vanwege tijdgebrek.
Daarom brengen we de producten op een vast moment op een vaste plek bijeen op de Streekmarkt
Twente. Zodat klanten op een makkelijke manier de mooie producten kunnen proeven en kopen.”
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(2) Doelgroepen, assortiment en prijsniveau
Om een beeld te krijgen van de doelgroepen die een streekmarkt trekt, hoe breed het assortiment in
Twente kan zijn en het prijsniveau van de streekproducten, wordt dat in dit hoofdstuk voor de
streekmarkt in Delden uitgewerkt.
Doelgroepen
Uit onderzoek is gebleken dat het aantal bezoekers dat ook daadwerkelijk wat koopt op de
streekmarkt gemiddeld 770 is. Daarbij zijn er veel mensen die in gezinsverband of samen met
vrienden de markt bezoeken en er zijn ook mensen die alleen maar kijken en de sfeer proeven.
Opvallend is ook dat een hoog aantal mensen van buiten Delden speciaal voor de markt komt.
Daarnaast is het ook opvallend dat er een vaste klantengroep vanuit Delden is die elke keer de markt
komen bezoeken. (Leader Zuid Twente – rendement van projecten) Als er gekeken wordt naar wat de
doelgroep voor de Streekmarkt is dan klopt het ook dat dit consumenten zijn uit voornamelijk de
regio Twente. Dat het niet gericht is op alleen consumenten uit Delden blijkt wel uit de keuze van de
locatie. Een belangrijk aspect dat meespeelde bij de keuze is dat Delden goed te bereiken is.
Wat bij het bezoek aan de markt nog werd opgemerkt is dat ook vaak mensen met allergieën voor
bijvoorbeeld conserveringsmiddelen naar de markt toe komen.
Duidelijk is dat de markt niet zozeer gericht is op restaurants of andere detailondernemers. Het is
gericht op de gewone consument die vaak wel geïnteresseerd is in het kopen bij streekproducenten
maar simpelweg geen tijd hebben om bij de boerderijen langs te gaan. Ook toeristen en recreanten
kunnen een bezoek aan de streekwinkel brengen. Een bezoek kan daarbij gecombineerd worden
met een bezoek aan andere bezienswaardigheden.
Assortiment
De producenten die deelnemen aan de streekmarkt in Delden zijn hieronder in een lijst
weergegeven. Niet al deze producenten zullen altijd op de markt aanwezig zijn, aangezien sommige
streekproducten seizoensgebonden zijn.
o

Groente en fruit
o Biologische groenten en fruit Eko Twente
o De Greftenhoeve bosbessen
o Rudi Buschers Asperges
o Fruitboerderij Oold bleank
o Bosbessenkwekerij La Fancaise
o Kromhof aardappelen
o Shiitake Kwekerij Twente

o

Brood en meel
o De Oorsprong, biologisch brood
o Korenmolen Windlust
o Menno’s Zuurdesembrood
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o

Vlees
o
o
o
o
o

Dinkeldalvlees van Erve Elferman
De Feijterhof Bentheimer Landvarken
Erve Nijhuis Twents landvlees
Rob Kleinsman vlees
Lamsvlees van Bauke Bossink

o

Kaas en zuivel
o Kaasboerderij Mollinkwoner
o Kaasboerderij Keuper
o Zuivelboerderij Effink
o De Wolverlei, geitenkaas
o Waterbuffelbedrijf Kelder
o De Boderie eieren

o

Vis
o

o

Profarm Palingrokerij

Diversen
o Landbouwe, pure producten
o Avant Garden kruiden
o Jan Herbrink appel- en perenwijnen
o Ijsboerderij Oude Hesselink
o ’t Loaboerke ijsboerderij
o Wijngaard Baan
o ’t Duvelshofke fruitjammen
o Antonia’s Ambachtelijke Mosterd & Delicatessen
o Pauw Bierbrouwerij
o ’t Nye Eskes chutney’s en fruitsappen
o Wijngaard Hof van Twente
o Exterkate Honing
o Eetrijk

Het betreft hier “food” streekproducten uit de regio Twente.
Prijsniveau
Op de markt viel op dat de prijsniveaus in verhouding met de niveaus van producten in
supermarkten nogal wisselden. Over het algemeen lagen de prijzen wat hoger dan de prijzen in de
supermarkten. Er is verder niet specifiek naar de hoogte van de prijzen gekeken.

10

(3) Diversificatie
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de diversificatie van de streekmarkt. Wordt de markt
gecombineerd met horeca, recreatie en toerisme, enzovoort.
Bij de markt gaat het puur om het verkopen van streekproducten, er is daarbij geen horeca,
recreatie en toerisme of iets dergelijks aanwezig. Wel wordt een bezoek aan de streekmarkt vaak
gecombineerd aan het bezoek aan horeca of recreatie elders in Delden. (Leader Zuid Twente –
rendement van projecten) Daarnaast wordt er geprobeerd om elke markt een bepaald thema of iets
extra’s te geven. Zo staat op zaterdag 1 december bijvoorbeeld de maakster van een nieuw
kookboek over streekproducten “Lekker Twente” op de markt om haar boek te promoten.

(4) Omvang
Over de omvang qua omzet, aantal werknemers en vrijwilligers is een onderzoek gedaan. In het
rapport “Leader Zuid Twente – rendement van projecten” zijn de conclusies hieruit omschreven. In
het rapport wordt het volgende over de streekmarkt Twente aangegeven:
“De bijdrage vanuit LEADER voor dit project is 63.000 euro. Binnen 10 jaar heeft het project 1,5 a 2
miljoen euro omzet, waarvan 90% regionale toegevoegde waarde, gegenereerd en zijn er naar
schatting tussen 200.000 en 360.000 bezoekers geweest. Aangenomen mag worden dat uitgaven bij
vervolgactiviteiten in de stad Delden en in de directe omgeving binnen 10 jaar in totaal leiden tot
een miljoen extra aan omzet (120 markten en 8.000 euro per markt). Verder kan verondersteld
worden dat streekproductie in het algemeen in Twente een positieve stimulans ondervindt van deze
markt. De regio Twente lijkt in toeristisch opzicht haar voordeel te kunnen doen met de
aanwezigheid van de markt. De combinatie streekmarkt en het historische stadje Delden is vrij uniek
(de potentie is aanwezig de bekendheid van deze unieke combinatie de komende tien jaar
aanzienlijk te doen toenemen). De stimulans van de streekproductie heeft een bijdrage geleverd aan
de kwaliteit van het landschap: gewenste dynamiek, betrokkenheid bij lokale productie en behoud
van landschappelijke variatie. Streekproductie leent zich goed voor functiecombinaties met
bijvoorbeeld zorg en recreatie.
Als er wordt gekeken naar de ureninzet van streekproducenten is het effect nog groter. De 12
markten per jaar genereren 1500 dagen werk (33 kramen, gemiddeld anderhalve medewerker per
kraam). Er wordt aangenomen dat bij de productie en verwerking ook 1500 dagen komen kijken. Bij
elkaar komt dat overeen met 10 a 15 fte 6 qua uren. De veronderstelling in dit onderzoek (gebaseerd
op gesprekken met en bezoeken aan verscheidene streekproducenten in met name Salland) is dat er
sprake is van vermenging hobby/idealisme en regulier werk. Hobby/idealisme brengt veel
maatschappelijke baten met zich mee.
Het totale werkgelegenheidseffect is de optelsom van: werk op de markt, voorbereidend werk op de
boerderij, extra verkoop als gevolg van het staan op de markt buiten de markt om, extra activiteit in
Delden en directe omgeving. Er wordt uitgegaan van 10 fte bij volledige financiële vergoeding en van
15 a 20 fte als het gaat om gewerkte uren.” (Leader Zuid Twente – rendement van projecten)
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(5) Positie ten opzichte van andere streekwinkels
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de positie van de streekmarkt ten opzichte van andere
streekwinkels in de buurt. Kan er iets gezegd worden over het totaalaanbod van streekproducten in
de omgeving en over andere manieren waarop de producten worden aangeboden?
In de regio Twente bevinden zich verschillende streekwinkels naast de streekmarkt in Delden. Deze
winkels zijn echter niet direct concurrerend met de streekmarkt. Veel streekproducenten die ook
een streekwinkel hebben, staan daarnaast ook op de streekmarkt in Delden. De streekmarkt zorgt
voor een stukje promotie en daarnaast zorgt het ervoor dat ondernemers met elkaar in contact
komen. Daardoor kunnen juist samenwerkingsconstructies tot stand. Zo kwam de ondernemer uit
Borne, die een streekwinkel genaamd “Vertwenz” aan het opzetten is, langs op de markt om
producenten voor zijn winkel te vinden. Dit biedt kansen voor de andere streekproducenten om hun
producten in de winkel te verkopen.

(6) Ligging
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de locatie van de streekmarkt. Is de markt goed te bereiken, zijn
er voldoende parkeermogelijkheden in de buurt en zijn er andere voorzieningen vlakbij?
Zoals bij geschiedenis en algemeen al is aangegeven wordt de markt in het centrum van Delden
gehouden. Om precies te zijn bevindt de markt zich naast de Oude Blasiuskerk bij de Marktstraat.
Daarnaast wordt aangegeven dat er geparkeerd kan worden in de buurt van de Cramersweide of op
de parkeerplaats achter Hotel De Zwaan, aan de Langestraat in Delden. Daarnaast is Delden ook per
trein te bereiken. Door de centrale ligging in de buurt van enkele snelwegen is de markt ook vanuit
de omliggende plaatsen zoals Hengelo, Almelo en Oldenzaal goed te bereiken. Dit alles zorgt ervoor
dat de streekmarkt goed bereikbaar is. Het is ook niet voor niets dat de locatie in Delden gekozen is,
dit heeft mede hiermee te maken.
Delden staat bekend om zijn leuke winkels, galeries en horecagelegenheden. Daarnaast is er een
prachtig wandelgebied bij Kasteel Twickel in de buurt. Er zijn dus ook voldoende andere interessante
voorzieningen in de buurt. (Streekmarkt Twente)

(7) Maatschappelijke betekenis en klantenbinding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op hoe de markt is georganiseerd. Wordt het door bepaalde
mensen gesteund en zijn er aandeelhouders? Daarnaast wordt gekeken op welke manier er aan
klantenbinding wordt gedaan. Is er een website en wordt deze veel gebruikt en worden er ook in
verschillende media advertenties geplaatst?
De markt is zoals eerder in dit document genoemd ontstaan uit initiatieven van verschillende
streekproducenten. Uiteindelijk is er een stichting gevormd die nu zorgt voor de organisatie van de
markten. Daarnaast wordt het gesteund vanuit Leader, LTO Noord, gemeente Hof van Twente en het
Fonds Duurzame Ontwikkeling Land- en Tuinbouw. (Streekmarkt Twente)
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De streekmarkt Twente heeft een eigen website waarnaar in dit document ook steeds verwezen
wordt wanneer er “Streekmarkt Twente” tussen haakjes in de tekst staat. Op deze site is allerlei
informatie te vinden over de streekmarkt. Zaken als de achtergrond van de streekmarkt, de
deelnemers en wanneer en waar het georganiseerd wordt staan hierop uitgelegd. Daarnaast wordt
er onder het kopje “nieuws” steeds van de streekmarkt aangegeven in welk thema deze zal
plaatsvinden of welke bijzonderheid er aanwezig is. Op deze site kunnen mensen voldoende over de
markt vinden. Het binden van klanten gebeurd vooral op de markt zelf. Doordat veelal de
producenten van de streekproducten zelf op de markt staan, zijn zij goed in staat om het verhaal
achter de producten te vertellen. Dit zorgt ervoor dat de klant een binding / gevoel krijgt bij een
product.
Verder is er bewust voor gekozen dat de markt steeds op een vast tijdstip plaatsvindt. Elke eerste
zaterdag van de maand van 9:00 tot 15:00 uur. Dit is makkelijk te onthouden.
Voor aanvullende informatie kan het document “Leader Zuid Twente – rendement van projecten”
geraadpleegd worden waar ook in dit moment soms naar verwezen wordt.
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Inleiding Vertwenz
In het onderstaande is treft men een lijst met vragen die is opgesteld om zicht te krijgen op
referentieprojecten. De lijst bewust in tact gelaten om zodoende een gericht en snel overzicht te
krijgen van wat het referentieproject nu eigenlijk inhoud.
Na het referentieproject in beeld te hebben gebracht. Kunnen de volgende vragen worden gesteld:

(8) De vragen lijst
Algemeen








Wat gaat er goed en waar komt dat door
o Tot nog toe hebben alle benaderde leveranciers gezegd hun medewerking te
verlenen. Dit is te danken aan de rechtstreekse benadering en de Twentse
no-nonsense mentaliteit (eerlijk, open en nuchter en geen flauwe kul)
Wat gaat er minder goed en waar komt dat door
o De logistiek is een probleem. Er moeten relatief nog best veel kilometers
gemaakt worden. Er wordt over nagedacht om dit logistieke probleem aan te
pakken, maar de zuivelproducten moeten wekelijks opgehaald worden bij de
leveranciers.
Heeft het al dan niet goed functioneren van de winkel te maken met de ligging van
het bedrijf.
o Ja, de verwachting is dat door de ligging in het centrum waar gemiddeld 500
mensen per uur langskomen en waar het kosteloos parkeren is de winkel
draaiende blijft. De winkel ligt in “”de kalverstraat” van Borne als het gaat om
intensiteit van de bezoekers.
Wat is de betekenis van de winkel voor de omgeving: maatschappelijk, toeristisch,
recreatief en landschappelijk.
o Maatschappelijk
 De binding die er is tussen leveranciers en de eigenaar van de winkel
 De binding tussen klanten van de streekwinkel en de leveranciers van
de streekwinkel
o Toeristisch/recreatief
 De streekwinkel gaat zogenaamde knapzakken leveren die lunch
houdt bevat voor toeristen die het gebied bezoek. Deze
lunchpakketten in de vorm van de knapzak worden verkocht bij de
plaatselijke VVV
o Landelijk
 Indirect hoopt men de boeren te binden aan de streek (geen VAB’s)
en men hoopt het kleinschalige landschap op deze manier in stand te
kunnen houden in Twente.
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Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen met het Groene Poort gebied.
o N.v.t.
Stel dat dit concept zou worden overgenomen in de Groene Poort. Wat voor
eigenschappen van het Groene Poort gebied zijn juist gunstig en wat voor
eigenschappen zijn juist ongunstig.
o Gunstig
 Borne is “het” tussengebied van stad en platteland. Deze ligging
maakt het daarom erg aantrekkelijk om de stad bij het platteland te
betrekken.
 De mentaliteit draait om het thema “respect” (men gunt elkaar wat
d.m.v. van geven en nemen)
o Ongunstig
 Momenteel nog n.v.t.
In hoeverre sluit het concept aan bij de wensen van de opdrachtgever gemeente
Borne.
o Sluit aan
 Het gebied wordt volgens het concept verbonden in verschillende
opzichten (sociaal en economisch) dus ontsnippering
 Kleinschalige landbouw wordt gestimuleerd
 Men is uit op de beleving van de streek (Twente)
o Sluit niet aan
 De wens van een grootschalige streekwinkel blijft wat achter.
 Er is slechts in zeer beperkte mate de functie van transferium
aanwezig.
In hoeverre valt het hier besproken concept te sturen en in hoeverre is het
afhankelijk van toevallige omstandigheden.
o Te sturen
 Tot nog toe is vrijwel alles gestuurd
o Toevallige omstandigheid
 Het project de Groene Poort
 Onze opdracht
 De prijs van het beste ondernemers idee van Oost Nederland

Als je dit voor verschillende concepten doet, bijv. Hof van Twello, Bradford, Zwolle, Maastricht en
wellicht nog andere doet, komt vanzelf veel informatie t.b.v. jullie advies voor de gemeente Borne.

Geschiedenis en algemeen.


Start van het initiatief, start van de winkel
o Start initiatief
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 Februari/maart 2012
o Start winkel
 1 december 2012
Ontstaanswijze en belangrijkste aanpassingen in de tijd
o Ontstaanswijze
 Naar aanleiding van een bezoek aan de streekmarkt in Delden. De
constatering dat al de aangeboden producten op deze markt niet
samen waren gebracht en in een winkel werden verkocht waren
aanleiding tot het initiatief
o Aanpassing in de tijd
 Eventueel het project waar wij nu mee bezig zijn
Initiatienemer, rechtsvorm
o Initiatiefnemer
 Jan Lohuis en zijn vriendin Sandra Meerman
o Rechtsvorm
 Eenmanszaak
Eigen grond of is de grond gehuurd
o Gehuurd (in deze tijd van recessie een voordeel)
Is er sprake van ondersteunende partijen
o Nee
Is het alleen een winkel of is er ook sprake van landbouw
o Alleen een winkel
Wat is de wijze waarop de verkoop plaatsvindt: in de winkel, abonnementen
(groentepakketten), internet of nog weer anders.
o Verkoop aan de winkel van en via internet kan men geschenkenpakketten
samenstellen om deze vervolgens zelf op te halen. Verder is het de bedoeling
om bier- en wijnproeverijen te organiseren. Abonnementen op
groentepakketten heeft men bewust voor gekozen om dit niet te doen
vanwege de verzadigde markt hiervan in Twente.

Filosofie


Hanteert het bedrijf een bepaalde filosofie. Leg uit. Is er een relatie met biologische,
wat is het belang van voedselkilometers enz.
o Er worden alleen streekproducten verkocht waarbij het hoofdbestanddeel uit
Twente komt.
o De groenten en fruit zijn biologisch geteeld zonder gebruik van kunstmest en
pesticiden, tenzij dit moet om de oogst te redden (incidenteel).
o Er wordt rechtstreeks geleverd zonder tussenkomst van derden
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o Door gebrek aan een logistiek netwerk is men gedoemd enkel
voedselkilometers te maken, maar er worden plannen gemaakt om deze zo
veel mogelijk te reduceren

Doelgroepen, assortiment en prijsniveau












Wat zijn de verschillende doelgroepen: restaurants, andere detailondernemers, hoge
segment van inwoners in stad, ‘milieufreaks’, bewoners nabijgelegen wijk,
recreanten en toeristen.
o Hobbykoks (mensen die het leuk vinden om te koken, ook met vergeten
groenten)
o Winkelend publiek
o Toerist
o Geschenkenkoper
o Bewuste (biologische en/of streek)eters
o Jong en oud
Gaat het vooral om incidentele aankopen of is er sprake van gewoontegedrag.
o Beiden. Men hoopt met name voor groente en fruit een aantal vaste klanten
te binden. Verder is de winkel gericht op impuls aankopen
De verschillende soorten food
o Alleen ambachtelijke geproduceerde
 groenten en fruit
 Shiitake producten
 Pasta’s
 Koolzaadolie en wijnazijn
 Vruchtensappen en –sauzen
 Vis, vlees, kip en worst
 Kaas en zuivel
 Wijn, bier en scharrelroom
 Honing en mosterd
 Bak- en meelproducten
 Jam en chutneys
Is er ook sprake van non-food
o Kookboek “Lekker Twente”
o Lokale kunst
Is er een product of een categorie producten dat kan worden beschouwd als
economische basis waar de rest om heen is georganiseerd.
o Als er sprake is van een basis, zijn dit de groente- en fruitartikelen
Wat is de streek (duidelijke richtlijnen)
o Twente (als gebied)
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Komen er producten van buiten de streek, wat is het aandeel (gelden hier duidelijke
richtlijnen voor)
o Nee
Komen er producten van ver, wat is het aandeel (betreft zowel tropische producten
als producten die we in Nederland niet het hele jaar rond hebben)
o Nee
Worden er ook fabrieksmatig bewerkte producten verkocht (bevindt zich de fabriek
in de regio)
o Nee, alleen ambachtelijk
Wat is het prijsniveau dat wordt gehanteerd (zie dit in relatie tot prijzen in de
reguliere supermarkten)
o Groenten en fruit zitten circa 20% boven de supermarktprijs. De rest van de
producten is natuurlijk niet echt goed te vergelijken met
supermarktproducten omdat het veelal andere bestandsdelen bevat. Maar
op deze producten zit een marge van 20% tot 30%

Diversificatie




Aanwezigheid van andere activiteiten: horeca, recreatie en toerisme, zorg, kunst en,
educatie, ambachtelijke bedrijvigheid
o Lokale kunst
o Proeverijen
o Zorg
o Op locatie is er geen ambachtelijke bedrijvigheid, maar de leveranciers zijn
allemaal ambachtelijk producerend
o Indirect wordt er een bijdrage geleverd aan de zorg. Er worden namelijk
producten afgenomen van een zorgboerderij
Evenementen
o Eventueel een ambulante verkoop

Omvang






Wat is de totale omzet in euro’s, liefst onderverdeeld naar de belangrijkste
onderdelen en wat is de ontwikkeling in de tijd
o Verwachting en streven is een kassaverkoop van 150.000 euro exclusief
onkosten.
Wat is het aantal werknemers en wat is het aantal fte
o 1,0 fte.
Wat is het aantal vrijwilligers
o N.v.t.
Areaal op het bedrijf
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o N.v.t.
Aantal toeleveranciers in de regio
o 30
Omvang van het areaal van de toeleveranciers
o Niet bekend

Positie van de winkel versus andere streekwinkels, incl. verkoop aan huis.





Wat kan worden gezegd over het totaal aanbod aan streekwinkels in de
omgeving/streek
o In de verdere streek zijn er geen echte streekwinkels aanwezig met een
dergelijk concept
In hoeverre vindt er ook op anderen manieren verkoop van streekproducten plaats:
internet, markt, supermarkt enz.
o Op locatie bij de boer
o Op de streekmarkt in Delden
o Wat extra producten bij een slager, bakker en/of groenteboer

Ligging









Wel/ niet in de stad
o Tussen stad en platteland in het centrum van de stad Borne
Wel in de stad, wel/niet bij een winkelcentrum
o In het winkelcentrum
Afstand tot de stad, kwaliteit van de verbinding, zichtlocatie
o Absolute afstand tot de dichtstbijzijnde grote stad (Hengelo) is slecht 15
minuten met de trein
Parkeergelegenheid
o Voldoende kosteloze parkeergelegenheid
Nabijheid tot andere voorzieningen
o Ligt in het centrum en wanneer men boodschappen wil doen hoeft men
slechts enkele tientallen meters te lopen. De streekwinkel maakt deel uit van
de driehoek groenteboer, slager en bakker
Op een kaartje zou moeten worden aangeven waar zich de bevolkingsconcentraties
bevinden in telkens cirkels van 5, 10 of 15 km.
o Zou moeten maar dat gaan we niet doen

Maatschappelijke betekenis en klantenbinding



Is er een groep mensen die de initiatiefnemer steunt in natura versus geld.
o Nee
Is er een website en worden er periodiek berichten de wereld in gestuurd
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o Twitter, Facebook en de site van de winkel zelf (www.vertwenz.nl)
Zijn er aandeelhouders (die bijvoorbeeld in natura uitbetaald krijgen)
o Nee
Is er sprake van geavanceerde concepten om mensen er bij te betrekken:
crowdfunding, meenthe concept
o Nee
Worden er ook advertenties geplaatst in verschillende media of is het meer freepublicity
o Over het algemeen free publicity. Alleen met de opening wordt er een
advertentie geplaatst.

Spin-off




Zijn er nieuwe bedrijven in de omgeving ontstaan als gevolg van de aanwezigheid
van deze streekwinkel
o Momenteel nog niet
Zijn er strategische coalities met ander soortige bedrijven in de buurt
o Ja, er worden knapzakken geleverd met lunchpakketten bestaande uit
streekproducten aan de plaatselijke VVV.

Toeleverende bedrijven


Aantal en om wat voor soort bedrijven gaat het
o 30 zie onderstaande tabel (3 zijn er niet nog niet genoemd)

ANTIONIA’S MOSTERD

www.antonia-mosterd.nl

BAAN

www.wijngaardbaan.nl

BERGHOEVE

www.berghoevebrouwerij.nl

BUFFALO FARM TWENTE

www.buffalofarmtwente.nl

DÜFELSHÖFKE

www.duvelshofke.nl

ERVE MÖLLINKWONER

www.mollinkwoner.nl

GREFTENHOEVE

www.greftenhoeve.nl
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HET GROENE SPOOR

www.groenespoor.nl

HET HOEPEL

www.kaasboerderijhethoepel.nl

HUTTENKLOAS

www.huttenkloas.nl

KAARSENMAKERIJ

www.twentekaars.nl

KEUPER PASTA EN ZUIVEL

www.keuperpasta.nl

KORENMOLEN DE HOOP

www.molendehoop.nl

KRUIMELBOERDERIJ

www.dekruimelboerderij.nl

LA FRANCAISE

www.bosbessenkwekerij.nl

MANDERVEENSE AARDBEI

www.demanderveenseaardbei.nl

NIJE ESKES

www.nyeeskes.nl

OOLD BLEANK

www.ooldbleank.nl

OTHMAR

www.othmarbier.nl

PAUW

www.pauwbier.nl

SHIITAKE

www.shiitake-masselink.nl

SLAGERIJ DE FEITER

www.slagerijdefeiter.nl

TAPPENMARS

www.wijngaardtappenmars.nl

TWENTSE BIERBROUWERIJ

www.twentsebierbrouwerij.nl

WIJNGAARD HOF VAN TWENTE

www.twentewijn.nl
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DE WITTE RAAF

www.dewitteraafgroente.nl

ZORGBOERDERIJ DE SCHOLTENHOF

www.descholtenhof.nl






Betekenis van streekwinkel voor toeleverende bedrijven: betreft al dan niet reden
van bestaan, openstelling van bedrijf voor klanten, variatie in vruchtwisseling, meer
personeel (incl. vrijwilligers, zorgactiviteiten), extra aandacht voor natuur, milieu en
landschap)
o De streekwinkel biedt de leveranciers een aandeel van hun bestaansrecht
Meer aandacht voor nevenactiviteiten?
o Winkel aan de boerderij
Gevoel van gemeenschappelijkheid, meer lokale binding?
o Ja nadrukkelijk aanwezig (Twentse trots)
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Inleiding Hof van Twello
Op vrijdag 5 oktober 2012 is een bezoek gebracht aan de Hof van Twello.
Bij de Hof van Twello heeft Gert Jan Jansen een presentatie gegeven over
de Hof van Twello. Daarbij ging hij in op het concept dat hij heeft
ontwikkeld bij de Hof van Twello. Dhr. Jansen beschreef zijn voornaamste
uitdaging: de Hof van Twello kleinschalig en rendabel houden, door de
kostprijs in de hand te houden. Daarnaast ging dhr. Jansen onder andere
in op de volgende thema’s, geschiedenis van de Hof van Twello,
ecologisch/biologisch, verschraling van het landschap, produceren voor
de lokale markt, voedselkilometers, onderscheidend vermogen, telen en
oogsten, meenthe concept en gewassen.
Na de presentatie is de Hof van Twello bezichtigd. Er is een kijkje Figuur 1, Gert Jan Jansen
genomen in de winkel, waar veel verschillende soorten producten te
koop waren, zoals groente en fruit, zuivelproducten, brood, vlees, zaden en diverse andere
producten. Ook is een wandeling gemaakt langs diverse gewassen die bij de Hof van Twello
verbouwd worden.
De Hof van Twello is een interessante referentie voor het project in Borne, aangezien de Hof van
Twello een kleinschalige streekwinkel is, die voornamelijk zelf geteelde producten verkoopt. Een
mogelijk concept voor de te realiseren streekwinkel in Borne.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 wordt allereerst de geschiedenis en een algemeen beeld van de Hof van Twello
beschreven. Dit gaat over in de ontwikkelingen die zich in verloop van tijd hebben voorgedaan bij de
Hof van Twello. Tenslotte wordt de filosofie achter het initiatief in dit hoofdstuk omschreven.
Vervolgens gaat hoofdstuk 2 over het soort doelgroepen dat de Hof van Twello moet aantrekken,
welk assortiment er wordt aangeboden en welk prijsniveau de producten hebben. In hoofdstuk 3
wordt besproken of de Hof van Twello ook met andere voorzieningen en activiteiten gecombineerd
wordt. Daarna wordt in hoofdstuk 4 de omvang van de Hof van Twello omschreven, qua oppervlak,
werknemers en vrijwilligers. Hoofdstuk 5 geeft de positie van de Hof van Twello weer ten opzichte
van andere streekwinkels in de buurt en hoofdstuk 6 gaat over de ligging waarbij bereikbaarheid,
bevolkingsconcentraties en parkeermogelijkheden besproken worden. Hoofdstuk 7 over hoe de Hof
van Twello is georganiseerd, hoe het wordt gesteund en hoe klanten worden aangetrokken en
gebonden. Tot slot wordt in hoofdstuk 8 een overzicht gegeven van alle toeleverende bedrijven aan
de Hof van Twello.
Onze dank gaat uit naar Gert Jan Jansen voor de gegeven presentatie en voorlichting.
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(9)

Geschiedenis en algemeen

In dit hoofdstuk wordt omschreven hoe de Hof van Twello is ontstaan, met welke visie en er wordt
omschreven welke wijzigingen zich in de loop der tijd hebben voorgedaan.
De Hof van Twello is in 2003 opgericht door Jorg Tönjes en Gert Jan Jansen, destijds als Stichting
Climaxplant. Op dat moment was het plan om een onderzoeksbedrijf op te zetten voor nieuwe
gewassen en producten voor kleinschalige landbouw, waarbij ze uitgingen van drie uitgangspunten:
 Een vitaal platteland kan alleen bestaan bij renderende gewassen, producten en activiteiten.
Eindeloze subsidies betekenen geen duurzame vooruitgang.
 Bij de gewasontwikkeling moet tevens de verwerking en afzet betrokken worden. De boeren
en andere primaire producenten moeten kunnen delen in de meerwaarde die met de
producten wordt behaald.
 Kleinere boeren kunnen aan deze ontwikkeling deelnemen door samen te werken. Op die
manier kan toch een schaalvoordeel behaald worden.
Een half jaar na oprichting van de stichting werd de huidige locatie betreden. Daar werd in de loop
van 2004 een 12 hectare grote hoeve bij betrokken. Al snel daarna werd de naam van de stichting
veranderd in de Hof van Twello en werd er een winkel gevestigd. In deze winkel worden de
producten verkocht die op eigen terrein verbouwd worden, maar ook producten van boeren uit de
IJsselvallei, Veluwezoom en Salland. Het assortiment is in de loop der jaren uitgebreid. Naast alle
foodproducten zijn er ook een groot aantal boeken en tijdschriften te koop.

9.1

Filosofie

Tijdens het bezoek aan de Hof van Twello sprak Gert Jan Jansen over het idee van produceren voor
de lokale markt en een renderend landschap. De Hof van Twello produceert vooral kleinschalig. Dit is
volgens dhr. Jansen alleen mogelijk als de winkel een groot onderscheidend vermogen heeft en de
kostprijs in de hand wordt gehouden. Dit kan bereikt worden door korte ketens te creëren, dus
produceren voor de lokale markt en ook het oogsten van landschapselementen kan daaraan
bijdragen, aangezien de landschapselementen dan geld opbrengen. Daar komt bij dat het aantal
voedselkilometers gering blijft. De filosofie van de Hof van Twello is dan ook vooral gericht op
kleinschaligheid en daarbij de kostprijs in de hand houden.
Ook heeft dhr. Jansen een concept ontwikkeld waarbij geïnteresseerden een stuk grond kunnen
krijgen waar zij gewassen verbouwen. Aangezien het vaak voorkomt dat de oogst voor die mensen
te groot is om zelf te nuttigen, is het mogelijk dat deze producten verkocht worden in de winkel van
de Hof van Twello. Daarbij krijgt degene die het product geproduceerd heeft de helft van de winst,
de andere helft is voor de Hof van Twello. Het voordeel voor de Hof van Twello is dat zij geen werk
hiervoor hoeven te verrichten en ook vrijwel geen kosten maakt. Dus een vorm van de kostprijs in de
hand houden.
Bij de Hof van Twello worden de gewassen geteeld zonder kunstmest of chemische middelen tegen
ongedierte of de bevordering van de groei. Ook dit reduceert de te maken kosten, aangezien
kunstmatige stoffen erg duur zijn. Om de bodem gezond te houden wordt bij de Hof van Twello de
grond bemest met compost. De Hof van Twello gaat dus ecologisch/biologisch te werk. Echter
worden bij een aantal gewassen weleens chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt, om zo te
voorkomen dat oogsten mislukken. De mate waarin de bestrijdingsmiddelen gebruikt worden is wel
vele malen minder dan bij reguliere agrariërs.
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(10) Doelgroepen, assortiment en prijsniveau
Om een beeld te krijgen van de doelgroepen die de Hof van Twello trekt, hoe breed het assortiment
kan zijn en het prijsniveau van de streekproducten, wordt dat in dit hoofdstuk voor de Hof van
Twello uitgewerkt.

10.1 Doelgroepen
De Hof van Twello richt zich voornamelijk op consumenten in de omgeving van Deventer en Twello.
De doelgroep is daarbij niet gespecificeerd, maar iedereen die interesse heeft in lokale producten is
welkom. Daarbij is vooral sprake van incidentele aankopen, maar de Hof van Twello heeft ook een
redelijke groep vaste klanten.
Er is een aanzienlijk verschil tussen de omzet, en dus het aantal klanten, in de zomer en de omzet in
de winter. ’s Winters is de omzet ongeveer 30% van de omzet die zomers gemaakt wordt. De
voornaamste reden is hiervoor het beperkte aantal soorten groente en fruit dat geoogst kan worden
in de winter.

10.2 Assortiment
Het assortiment van de Hof van Twello speelt daar op in. In de winkel zijn namelijk vele soorten
producten te verkrijgen, zowel food als non-food producten.
Hieronder een overzicht van de te verkrijgen artikelen:
Groente en Fruit:
- Aardappels (verschillende soorten)
- Allerlei soorten groenten (sla, bieten, uien, prei, komkommer, paprika, asperges, kolen enz.)
- Saladegroenten
- Sperziebonen (verschillende soorten)
- Verse kruiden
- Veldbloemen
- Suikermais
- Enkele Indische en Turkse groenten
- Allerlei soorten fruit (zoals appels, peren enz.)
- Zomerfuit (zoals verschillende soorten bessen, aardbeien, frambozen, druiven)
- Peulen
- Kapucijners
- Knoflook
- Brandnetels
- Vergeten groenten
- Pompoen
- Wilde planten
Vlees:
-

Geit
Schaap
Rund
Varken
Vis
Droge worsten

25

Zuivel:
- Kaas
- Boter
- Eieren
Diversen:
- Brood
- Thee
- Broodbeleg, Jams
- Snoep, Chips
- Sappen
- Pasta’s
- Wijnen
- Bier
- Conserven
- Sausen en siropen
- Bakpoeders
- IJs
- Honing (ook bijenraat)
- Eetbaar hout
- Glutenvrije producten
- Raw food crackers
- Kerstpakketten

Figuur 2, winkel van de Hof van Twello

Non-food:
- Verschillende soorten boeken en tijdschriften
- Zaden en planten
- Kaarsen
De voornaamste bron van inkomsten voor de Hof van Twello is de verkoop van groente, fruit, kaas
en brood. De groente en fruit wordt voornamelijk op eigen terrein verbouwd. Daarnaast worden bij
de Hof van Twello ook producten van boeren uit de IJsselvallei, Veluwezoom en Salland verkocht.
Hierbij gaat het voornamelijk over producten zoals vlees, zuivel en overige producten die niet op het
12 hectare grote land van de Hof van Twello geproduceerd worden.

10.3 Prijsniveau
Bij de Hof van Twello viel op dat de prijsniveaus in verhouding met de niveaus van producten in
supermarkten nogal wisselden. Over het algemeen lagen de prijzen wat hoger dan de prijzen in de
supermarkten. Er is verder niet specifiek naar de hoogte van de prijzen gekeken. Wel ligt de prijs van
de producten bij de Hof van Twello iets lager dan vergelijkbare ecologische/biologische producten.
Hierbij moet wel de aantekening worden gemaakt dat niet alle producten bij de Hof van Twello
volledig ecologisch/biologisch zijn gezien het incidentele gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen en kunstmest.
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(11) Diversificatie
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de diversificatie van de Hof van Twello. Wordt de Hof van
Twello gecombineerd met horeca, recreatie en toerisme, enzovoort.
Bij de Hof van Twello is het mogelijk om, tegen betaling, een wandeltocht te maken over het
Blotevoetenpad. Hierbij loopt men onder andere langs een hoogstamboomgaard, een
permacultuurtuin, langs een aantal bijzondere gewassen en de wijngaard. Daarnaast worden bij de
Hof van Twello ook allerlei andere activiteiten zoals fietsroutes, lezingen en proeverijen
georganiseerd, waaronder:
- GPS wandeltocht
- Fietsroute Smulroute IJsselvallei
- Fiets- en stepverhuur
- Solex tocht
- Lelijke Eenden tocht (auto tocht)
- Knapzak- of rugzak verhuur
- Fakkeltochten
- Kookworkshops of kookclinics
- Zelfplukken
- Familiedagen en kinderfeesten
- Inleidingen en lezingen
- Brood of pizza bakken
- Brunch, lunch of buffet
- Workshops, cursussen en excursies

(12) Omvang
In dit hoofdstuk wordt de omvang van de Hof van Twello omschreven. Daarnaast wordt een
overzicht gegeven van de personen die werkzaam zijn bij de Hof van Twello.
De omvang van de Hof van Twello is ongeveer 12 hectare. Hier worden de meeste groenten die
verkocht worden in de winkel verbouwd. De omvang en oppervlakte van toeleverancier is niet
bekend. Bij de Hof van Twello zijn ongeveer 12 personen één of meerdere dagen in de week
werkzaam, zowel betaald als op vrijwillige basis.
- Gert Jan Jansen (eigenaar)
- Laurette van Slobbe
- Anje Bellert-Storm
- Henk en Tilly Karrenbeld
- Rinus Klein Zandvoort
- Ellen Franken
- Hanne Schopman
- Riekie Grievink
- Annemarie de Vries
- Marie Christine Warndorff
- Christien Urbach
Naast deze personen zijn er ook scholieren en studenten die bij de Hof van Twello helpen met
oogstwerk, werkzaamheden in de winkel en andere werkzaamheden.
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(13) Positie ten opzichte van andere streekwinkels
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de positie van de Hof van Twello ten opzichte van andere
streekwinkels in de buurt. Kan er iets gezegd worden over het totaalaanbod van streekproducten in
de omgeving en over andere manieren waarop de producten worden aangeboden?
In de omgeving van de Hof van Twello zijn een aantal kleine winkels die streekproducten verkopen.
Dit betreft voornamelijk winkels bij boerenbedrijven die een bepaald type product verkopen zoals
kaas of groenten. Streekwinkels vergelijkbaar met de Hof van Twello zijn niet in de directe omgeving
te vinden.
Tot voor kort was Landmarkt in Apeldoorn wel een geduchte concurrent voor de Hof van Twello.
Landmarkt was wel grootschaliger, maar toch een concurrent op het gebied van de verkoop van
streekproducten. Echter is Landmarkt in Apeldoorn recentelijk failliet gegaan, waardoor het dus
geen concurrent meer is. Gert Jan Jansen benadrukte bij de behandeling van deze situatie dat
kleinschaligheid ook economisch rendabel kan zijn ten opzichte van het grootschalige Landmarkt.

(14) Ligging
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de locatie van de Hof van Twello. Is de markt goed te bereiken,
zijn er voldoende parkeermogelijkheden in de buurt en welke bevolkingsconcentraties bevinden zich
in de buurt?
De Hof van Twello is gelegen aan de
Rijkstraatweg (N344) tussen Deventer
en Twello. De afstand tot deze steden
is ongeveer 5 kilometer. Met het
verzorgingsgebied van Deventer en
Twello is de bevolkingsconcentratie
rond de Hof van Twello ongeveer
112.000 personen (Deventer: 98.615,
Twello: +/- 13.500, bron CBS).
De Hof van Twello ligt in het landelijke
gebied tussen deze twee stedelijke
gebieden. De omliggende terreinen
van de Hof van Twello zijn vooral
agrarische gronden en bedrijven.
Bij de Hof van Twello is voldoende Figuur 3, ligging Hof van Twello
parkeergelegenheid aanwezig. Zowel
naast de winkel, waar ongeveer plek is voor vijf auto’s, als aan de weg, waar enkele tientallen
parkeerplaatsen zijn.
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(15) Maatschappelijke betekenis en klantenbinding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op hoe de Hof van Twello is georganiseerd. Wordt het door
bepaalde mensen gesteund en zijn er aandeelhouders? Daarnaast wordt gekeken op welke manier
er aan klantenbinding wordt gedaan. Is er een website en wordt deze veel gebruikt en worden er
ook in verschillende media advertenties geplaatst?
De Hof van Twello wordt gerund door de eigenaar Gert Jan Jansen. Hij wordt ondersteund door een
aantal eerder genoemde personen die er werken, zowel betaald als op vrijwillige basis. De Hof van
Twello wordt ook ondersteund door de Stichting Natuur Anders. Die stichting heeft alle
natuurontwikkeling voor haar rekening genomen die op het terrein nodig is en in het verleden
benodigd was. Zoals al eerder beschreven wordt de Hof van Twello ook ondersteund door personen
die een stuk grond hebben waarop zij gewassen produceren. Het overschot aan producten kunnen
zij verkopen in de winkel van de Hof van Twello, waar zij zelf de helft van de opbrengst voor krijgen.
Klantenbinding doet de Hof van Twello onder andere door vraag gestuurd te produceren i.p.v.
produceren vanuit aanbod. Dat wil zeggen dat de Hof van Twello produceert waar vraag naar is, en
niet in eerste instantie produceert waarna het datgene probeert te verkopen.
Daarnaast heeft de Hof van Twello een website (www.hofvantwello.nl). Hierop worden o.a. recente
ontwikkelingen beschreven, maar ook wordt een overzicht gegeven van de producten die te
verkrijgen zijn bij de Hof van Twello. Naast de website plaatst de Hof van Twello ook een aantal
keren per jaar een advertentie in de plaatselijke courant De Stentor.

(16) Toeleverende bedrijven
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op bedrijven die producten aanleveren aan de Hof van Twello die
verkocht worden in de winkel.
De toeleverende bedrijven zijn:
- Zuivelboerderij ’n Aanvang
- Imkerij ’t Haagje, Epe
- Viskwekerij ’t Smallert, Emst
- Zoogkoeienbedrijf Het Blokhuis, Terwolde
- Stadsbierbrouwer(ij) Apeldoorn
- Boerderij de Kolke, Voorst
- Boerderij Den Hoek, Wilp (kaas, karnemelk en yoghurt)
- Zaadteeltbedrijf de Bolster, Epe
- Groene Takken, Voorst (paddenstoelen en eetbaar hout)
- De Heihoeve, Lettele
- IJsboerderij IJscowd, Hattem
- Maalderij Bökkers, Terwolde (meel, granen, zaden en bakkerijgrondstoffen)
- Mastenbroek Vleeswaren, Epe
- Mosterdmakerij Salland, Deventer
- Boerderij De Oosterwaarde, Diepenveen
- Geitenkaasboerderij de Wolf, Terwolde
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Op onderstaande kaart zijn de toeleverde bedrijven te vinden (de groene huisjes). Daarnaast is ook
te zien waar de horecagelegenheden zich bevinden die producten van de Hof van Twello verwerken
(mes en vork):

Figuur 4, toeleverde bedrijven van de Hof van Twello
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Inleiding Landmarkt Amsterdam
Donderdag 22 november 2012 is de Landmarkt te Amsterdam bezocht. Dit is een referentieproject
dat interessant kan zijn voor het concept van het uit te voeren project. De Landmarkt is een
streekwinkel met een breed scala aan producten. De winkel is elke dag open (beperkt op zondag).
De Landmarkt bevat veel streekproducten maar toch bestaat het totale aanbod niet geheel uit
streekproducten, ook bekende andere producten zijn hier te vinden. De streekmarkt ‘Landmarkt’ is
gelegen in het noordoosten van Amsterdam (Schellingwoude). Op figuur 1 is de exacte ligging
weergegeven. Interessant aan het concept in Amsterdam is de manier waarop het tot stand
gekomen is, hoe de organisatie verloopt en zeker niet onbelangrijk, wat het doel van de Landmarkt
is. Deze onderdelen kunnen belangrijk zijn voor beslissingen die genomen moeten worden binnen
het concept in Borne.
In dit document is in stappen weergegeven welke informatie er door het bezoek aan de streekwinkel
verkregen is. In hoofdstuk 1 wordt allereerst een algemeen beeld van de markt gegeven. Dit gaat
over hoe het is ontstaan, daarnaast worden ook zaken als het aantal kraampjes besproken. Tenslotte
wordt de filosofie achter het initiatief in dit hoofdstuk omschreven. Vervolgens gaat hoofdstuk 2
over het soort doelgroepen dat de markt moet aantrekken, welk assortiment er wordt aangeboden
en welk prijsniveau de producten hebben. In hoofdstuk 3 wordt besproken of de markt ook met
andere voorzieningen en activiteiten gecombineerd wordt. Daarna wordt in hoofdstuk 4 de omvang
omschreven, vooral qua werknemers en vrijwilligers. Hoofdstuk 5 geeft de positie ten opzichte van
andere streekwinkels in de buurt en hoofdstuk 6 gaat over de ligging waarbij de bereikbaarheid en
parkeermogelijkheid ook besproken wordt. Tot slot gaat hoofdstuk 7 over hoe de markt
georganiseerd wordt, hoe het wordt gesteund en hoe klanten worden aangetrokken en gebonden.

Figuur 5: Ligging Landmarkt Amsterdam (Letter 'A')
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(17) Geschiedenis en algemeen
In dit hoofdstuk wordt omschreven hoe de Landmarkt is ontstaan. Daarnaast wordt algemene
informatie gegeven, zoals informatie over het aantal kraampjes, het aantal verschillende producten
die worden aangeboden, enzovoort.
Landmarkt Amsterdam bestaat nu ongeveer twee jaar. Het is een overdekte marktplaats met lekker
en goed eten voor iedereen. Landmarkt selecteert de beste producten uit de streek. Zoveel mogelijk
van boerderijen en producenten uit de buurt. Met streekproduct wordt binnen Landmarkt een
makkelijke definitie gehanteerd. Een streekproduct voor de Landmarkt is een product dat grofweg
binnen een straal van 50 kilometer rondom Amsterdam geproduceerd wordt. Er zijn producten die
van verder weg komen (ongeveer 70 km) maar in hoofdzaak is een straal van 50 kilometer de straal
waarbinnen de streekproducten vallen. Doordat de producten rechtstreek van de boerderijen en
producenten komen, kan hierdoor de lekkerste en verse producten verkocht worden tegen
concurrerende prijzen.
Bij de Landmarkt kan men de dagelijkse boodschappen doen. Er wordt brood gebakken waar je bij
staat en de slager maakt vlees en vleeswaren in de Landmarkt zelf. Bij de Landmarkt vind je verse
seizoensgroenten, kazen en goede vis. De Landmarkt heeft het concept zo opgebouwd dat men vele
producten kan proeven, tevens laat de Landmarkt zien hoe de producten gemaakt worden. De
Landmarkt is open van 09:00 tot 20:00 uur en op zondag is het alleen ’s ochtends geopend. Het
breed assortiment maakt ook ruimte voor producten uit het buitenland. Veel seizoensgebonden
producten kunnen niet het hele jaar verkocht worden. De producten die buiten het seizoen om niet
verkrijgbaar zijn in de streek worden geïmporteerd vanuit het buitenland middels het bedrijf
‘Valstar’. De Landmarkt streeft ernaar om een volledig aanbod te organiseren. Er zijn dan ook vrijwel
alle producten te vinden in de Landmarkt. Om een volledig aanbod te kunnen waarborgen heeft de
Landmarkt ervoor gekozen om ook niet-streekproducten in het assortiment op te nemen. Het gaat
hierbij om producten die ook bij de reguliere supermarkten te verkrijgen zijn (Honig, Dr. Oetker,
Grolsch, Palm enz.). De Landmarkt kan dan ook spreken over een gecombineerd aanbod, zowel
streekproducten als reguliere producten. In de streekwinkel is op een leuke manier de producten
uitgestald zodat de sfeer van de winkel onderscheidend is van dat van andere supermarkten.
De vele streekproducten (voor de consument over het algemeen onbekende producten) zijn
voorzien van informatie. Hierop staat weergegeven welk bedrijf het product geproduceerd heeft,
waar het vandaan komt en een stukje over het product zelf. Het doel dat de Landmarkt voor ogen
heeft is het aanbieden van een breed assortiment (volledig aanbod) om mensen dichter bij lekker
eten te brengen van goede kwaliteit (vaak ook biologische producten).

Figuur 7: Landmarkt van binnen

Figuur 6: Landmarkt (kassa)
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17.1 Filosofie
Uitgangspunt van Landmarkt Amsterdam is dat het moet gaan om verse producten.
Seizoensgebonden producten worden rechtstreek van de producent naar de winkel gebracht. Door
deze directe verbinding met de producent blijft de contacten tussen producent en consument
dichter bij elkaar. De producent verteld iets over het product en deze informatie met een foto en
naam van het product wordt in de winkel gepresenteerd. Door de consument in aanmerking te laten
komen met het product krijgt de consument een beleving, extra waarde, bij het product.
Landmarkt gaat uit van een goede service. Hiermee bedoelen zij dat de klant goed geholpen dient te
worden. Bij een reguliere supermarkt worden klanten geholpen wanneer zij zelf de vragen bij de
werknemers leggen. Landmarkt doet dit anders door consumenten hulp aan te bieden en ze te
begeleiden in hun koopproces. Op deze manier probeert de Landmarkt zich ook te onderscheiden
van andere supermarkten. De beleving van de consumenten is uitgangspunt binnen de organisatie.
Werknemers worden hier ook op ingewerkt. Om de Landmarkt zich niet alleen als supermarkt voor
te doen bevat de winkel een eigen restaurant. Dit is een restaurant waar de consumenten een kopje
koffie kunnen drinken of eventueel gaan eten. Het eten dat hier voorbereid wordt is voornamelijk uit
eigen winkel, echter is dit niet in totaliteit het geval. Door de producten in de winkel op een leuke
manier te presenteren draagt het bij aan de beleving van de consument in de winkel. Tevens is het
proeven van de producten een belangrijk onderdeel van de manier waarop gewinkeld kan worden.
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(18) Doelgroepen, assortiment en prijsniveau
Om een beeld te krijgen van de doelgroepen die een streekwinkel trekt, hoe breed het assortiment
in de Landmarkt is en het prijsniveau van de producten, wordt dat in dit hoofdstuk voor de
streekwinkel Landmarkt Amsterdam uitgewerkt.
Doelgroepen
De doelgroep dat de Landmarkt Amsterdam voor ogen heeft is te vergelijken met reguliere
supermarkten. De Landmarkt probeert consumenten aan te trekken die voor de dagelijkse
boodschappen daar komen. De doelgroep verschilt dan ook niet veel met consumenten van
supermarkten. Echter bevat de Landmarkt een belangrijk nevenaspect. De Landmarkt Amsterdam
maakt het voor de consument een aangename aangelegenheid om daar te komen winkelen. Door
proefproducten in de winkel mogelijk te maken en een restaurant, kan het ook nog andere
consumenten aantrekken. Het is meer dan alleen een supermarkt. Mensen kunnen hier heen gaan
om er even tussenuit te gaan en dus bewust voor deze winkel kiezen omdat hier een restaurant bij
zit om koffie te drinken. Belangrijk is ook dat de vele streekproducten zorgen voor consumenten die
bewust hiervoor naar de winkel gaan. Zo kan worden geconcludeerd dat de doelgroep dat het
volgende omvat:
- Reguliere klanten; consumenten die voor het volledige aanbod hun dagelijkse
boodschappen doen.
- Klanten gericht op streekproductie; consumenten die bewust naar de Landmarkt gaan om
streekproducten te kopen (verse producten, speciale producten en nieuwe producten)
- Klanten als uitje; consumenten die naar de winkel gaan om er even uit te zijn. Zij zullen dan
eerder ook gebruik maken van het restaurant.
Assortiment
Het assortiment dat de Landmarkt te bieden heeft is, zoals eerder aangegeven, is breed en bestaat
niet alleen uit streekproducten. Onderstaand een lijstje met de afdelingen in de winkel:
o

Bakkerij ‘Le Perron’
Neergestreken in de Landmarkt om de klant te voorzien van vers gebakken croissants,
pain au chocolat, vele soorten ambachtelijke (zuurdesem) brood en patisserie. Alles
biologisch met een Frans karakter en een goede prijs. De producten worden in de
Landmarkt gemaakt, de deegverwerkingen worden op de bakkerij elders gemaakt.

o

Kaashandel ‘Kaas van Thijs’
Deze kaashandel is ook gevestigd in de Landmarkt en is op zoek naar mooie kazen. De
oogst ervan is dan ook indrukwekkend. Boerenkazen direct van de boer, schapenkaasjes
van zuivelboerderij Dikhoeve in Ransdorp en prachtige kazen voor op de plank:
witschimmels, blauwaders en geitenkazen. Kortom; kazen uit de winstreken.

o

Slagerij ‘Palmesteyn’
Al tientallen jaren loopt er vee van de familie Van Everdingen op de Betuwe. De basis
van deze veestapel is het Frans ras Blonde d Aquitaine. Blondines die samen met een
gelukkige stier op het landgoed Palmesteyn wonen en op een duurzame en
diervriendelijke manier worden gefokt.
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o

Vismarkt ‘Dirk Tel’
Vitrines vol met vis direct uit de netten en in het ijs gelegd. Een groot assortiment:
tonijn, zalm, red snapper, dorade, makreel, kabeljauw, schol, tong, tarbot, coquilles,
oesters, mosselen, en garnalen. En dit assortiment is slecht een kleine selectie uit het
gehele aanbod. Het unieke van de vismarkt is het brede assortiment dat het biedt. Van
reguliere vissoorten tot de meest exclusieve exemplaren.

o

Groentekraam ‘Wieteke en André Bons’
De producten komen direct van boeren en tuinders voor de groentekraam. Zij
selecteren hun producten altijd op smaak en niet alleen op uiterlijk. De
productenkennis gebruiken zij om Landmarkt te voorzien van de mooiste, sappigste,
beste en meest verse groente en fruit uit de buurt. Direct van het land de winkel in.
Zonder allerlei tussenstations en extra schakels, dat is wel zo prettig voor de boer zelf.

Dit zijn de hoofdafdelingen in de Landmarkt. Uiteraard zijn er vele andere streekproducten en nietstreekproducten, echter zijn deze gewoon in de schappen te vinden en dus niet specifiek
onderverdeeld op een afdeling.
Prijsniveau
Het prijsniveau voor de producten in de Landmarkt fluctueert nogal. In hoofdzaak wordt gestreefd
naar het aanbieden van producten onder de reguliere marktprijzen. Dit is vaak mogelijk gezien er
geen tussenstations zijn tussen boer en winkel. De prijzen zijn dan ook over het algemeen lager.
Echter is dit niet altijd het geval. Soms zijn producten duurder dan de reguliere supermarktprijzen.
Dit komt met name door de seizoensgebonden producten en de verwerking ervan. De prijs wordt
door de Landmarkt zo laag mogelijk gehouden hoewel de kwaliteit en versheid van producten
prioriteit heeft.
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(19) Diversificatie
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de diversificatie van de streekwinkel. Wordt de winkel
gecombineerd met horeca, recreatie en toerisme, enzovoort.
Restaurant
De Landmarkt is een op zich zelf staande winkel met producten uit de buurt. Naast het aanbieden
van producten (volledig aanbod) heeft de winkel ook een restaurant. Hier kunnen klanten eten van
producten die rechtstreeks uit de winkel komen. Dit is een extra voorziening in de winkel en zo
onderscheid het zich van reguliere supermarkten.
Aanbieden van recepten / site
De Landmarkt heeft een site waarop veel informatie te vinden is (www.Landmarkt.nl). Deze site
geeft niet alleen informatie over de winkel in het algemeen maar ook biedt het de klanten recepten
aan hoe zij een lekkere maaltijd kunnen maken met de streekproducten die te vinden zijn in de
winkel. De recepten zijn onderverdeeld in kerstrecepten, vleesrecepten, vegetarische recepten en
visrecepten. Op deze manier biedt de winkel ook service aan. Op de site zijn ook de aanbiedingen te
vinden.
Agenda
Op de site is tevens een agenda te vinden. Hierop staan activiteiten die de Landmarkt organiseren.
Zo worden er proeverijen gehouden, gaat het personeel met klanten naar streekproducten in de
buurt om een kijkje te nemen, rijmavond waar men gedichten kan maken, schoentje zetten voor
Sinterklaas en andere activiteiten. In zekere zin doet de Landmarkt dus veel aan recreatie en
toerisme. Landmarkt biedt activiteiten aan om de Landmarkt levendig te houden.
Horeca
Momenteel heeft de Landmarkt alleen een winkel waarin het de producten verkoopt. Echter werd
duidelijk in het gesprek dat de Landmarkt bezig is met een concept om ook aan restaurants
producten te leveren. Dit staat nog in de kinderschoenen. Of het daadwerkelijk in werking wordt
gezet is nog niet duidelijk. Ze zijn bezig met het kijken naar de mogelijkheden.

(20) Omvang
Dit hoofdstuk gaat in op de omvang van de Landmarkt. Het aantal werknemers, soort werknemers
en de openingstijden van de winkel.
Landmarkt is een relatief grote streekwinkel met een volledig aanbod. Het aantal werknemers ligt
tussen de 70 a 80. Dit is een groot aantal werknemers. De werknemers bestaan voor een groot deel
uit lichtelijk verstandelijk gehandicapten. Mensen die nog wel in staat zijn goed werk te leveren
maar die wel onder begeleiding werken. Op deze manier kan een goedkope werkkracht aangeboden
worden met de zorg voor gehandicapten.
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Landmarkt is elke dag open! Dit is ook een voordeel van Landmarkt en ook hier onderscheid het zich
met andere winkels. Zo is de Landmarkt ook op zondag open. De openingstijden zijn als volgt:
Markt
Maandag tot en met zaterdag
Zondag

09.00 – 20.00 uur
12.00 – 18.00 uur

Restaurant
Maandag en dinsdag
Woensdag tot en met zondag

12.00 – 18.00 uur
12.00 – 22.00 uur (keuken tot 21.00 uur)

(21) Positie ten opzichte van andere streekwinkels
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de positie van de streekwinkel ten opzichte van andere
streekwinkels in de buurt. Kan er iets gezegd worden over het totaalaanbod van streekproducten in
de omgeving en over andere manieren waarop de producten worden aangeboden?
Zoals eerder kenbaar werd gemaakt onderscheid Landmarkt zich ten opzichte van andere ‘reguliere’
supermarkten. Dit doen zij door met name onbekende ‘streek’ producten aan te bieden. Deze
producten zijn niet te vinden in reguliere supermarkten en ook zijn vele producten in gelijksoortige
maten überhaupt niet aanwezig in supermarkten. Ook het feit dat bijvoorbeeld de vismarkt in de
winkel een enorm assortiment bevat is onderscheidend aan andere winkels. De Landmarkt is om die
reden een op zichzelf staande winkel dat vrijwel niet te vergelijken is met andere winkels.
Het feit dat de Landmarkt zich inzet voor nevenactiviteiten, recepten op de site en andere
bezigheden, maakt duidelijk dat het niet alleen om een winkel gaat. Landmarkt verbreedt het
concept dan dat het alleen als winkel zich voordoet. Om die reden is de streekwinkel anders dan
andere winkels en is het onderscheid nog vele malen groter. Mensen kunnen om deze reden bewust
kiezen voor de streekwinkel ‘Landmarkt’ dan voor reguliere winkels.

(22) Ligging
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de locatie van de streekwinkel. Is de winkel goed te bereiken,
zijn er voldoende parkeermogelijkheden in de buurt?
In de inleiding is aangegeven waar de locatie van de Landmarkt zich bevindt. Het is gelegen ten
noordoosten van Amsterdam (aan de overkant van het water). Het ligt in Schellingwoude, een klein
dorpje ten noorden van Amsterdam. De ligging van de streekwinkel is niet vreemd. Het ligt langs een
grote weg, Zuiderzeeweg. Deze weg gaat over het water en is direct verbonden met de stad
Amsterdam zelf. De bereikbaarheid voor mensen uit Amsterdam is om die reden goed! De
bereikbaarheid in zijn geheel kan als goed worden beoordeeld. De Zuiderzeeweg is een belangrijke
verbinding waaraan zich de Landmarkt bevindt. De Zuiderzeeweg is direct verbonden met de
ringweg van Amsterdam (A10). De Landmarkt is dicht gelegen aan deze snelweg en dus maakt het de
bereikbaarheid van de Landmarkt makkelijk. Concluderend kan worden gezegd dat de
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Figuur 8: Locatie Landmarkt (rode ster is de locatie)

Bereikbaarheid van de Landmarkt prima is voor de gehele omgeving. Dit is ook van belang voor de
producten die aan de streekwinkel geleverd moeten worden.
Wat betreft parkeergelegenheid kan worden geconcludeerd dat er hier te weinig van zijn. Er zijn, op
het terrein van de Landmarkt, parkeermogelijkheden. Deze zijn echter beperkt wanneer gekeken
wordt naar het aantal klanten dat er komt. Door de week zorgt dit niet voor grote problemen, echter
op zaterdag en zondag zijn de parkeerplaatsen helemaal vol en dienen de klanten hun auto langs de
Schellingwouderdijk te parkeren (zie figuur 4). Aantal bezoekers: 8.000 per week!

Figuur 9: Parkeerprobleem bij de Landmarkt
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(23) Maatschappelijke betekenis en klantenbinding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op welke manier er aan klantenbinding wordt gedaan. Is er een
website en wordt deze veel gebruikt en worden er ook in verschillende media advertenties
geplaatst?
Landmarkt doet bijzonder veel aan klantenbinding en PR-zaken. De verschillende manier om reclame
te maken wordt ervaren als nuttig en invloedrijk. Onderstaande verschillende manier om klanten te
trekken.
Facebook
Landmarkt maakt gebruikt van social media als Facebook. Hierop worden aanbiedingen getoond en
wordt er informatie gegeven over gebeurtenissen. Op deze manier blijft de Landmarkt levendig en
komt men de naam regelmatig voorbij.
Billboard
Soms maakt Landmarkt gebruik van billboards. Hierop word de Landmarkt met aanbiedingen
geshowd. Het doel hiervan is om mensen over te halen om naar de Landmarkt te komen. Landmarkt
heeft gebruik gemaakt van billboard met name langs de A10 in Amsterdam (de ringweg van
Amsterdam).
Folders
Landmarkt heeft foldertjes die ze bij klanten in de brievenbus gooien. Deze folders laten ook de
verschillende aanbiedingen zien. Hierdoor blijven klanten op de hoogte van de verschillende
aanbiedingen.
Krantjes
In de lokale kranten komen soms advertenties te staan van de Landmarkt om de naam bekender te
maken. Deze advertenties gaan ook in op aanbiedingen.
De verschillende manier van klantenbinding gaat met name om het bekend maken van de
Landmarkt zodat het in Amsterdam en omgeving een bekende winkel is waar men over gaat praten.
Duidelijk werd echter wel dat mond op mond reclame de belangrijkste reclame is voor de
Landmarkt, hetgeen je geen invloed op kunt hebben als organisatie.

39

Inleiding Oregional
Op donderdag 29 november 2012 is de Oreginal in Nijmegen bezocht. Dit is een referentieproject
dat interessant kan zijn voor het concept van het uit te voeren project. Oregional is een coöperatie
die een samenwerking heeft met een 30 tal boeren. Oregional heeft geen winkel maar werkt met
een distributie centrum en een website waar producten gekocht kunnen worden. Oregional levert
nu aan horecabedrijven, zorginstellingen en bedrijfskantines, een winkel voor consumenten is in
ontwikkeling. Oregional haalt haar producten uit de regio Arnhem en Nijmegen, de regio bedraagt
een straal van ongeveer 50 kilometer rondom deze steden. Het bezoekerscentrum van Oregional
bevindt zich in het buitengebied van Oosterhout, een dorpje dicht bij Nijmegen. Het
bezoekerscentrum is gevestigd in een oude boerderij die is omgebouwd tot een modern
bezoekerscentrum. Oregional is sinds een jaar gevestigd op de locatie aan de Oosterhoutsestraat
101. In figuur 1 hieronder, bij de groene A is de ligging van het bezoekerscentrum te zien. Het ligt
middenin het landelijk gebied, zodat de boeren makkelijk bereikbaar te zijn.

In dit verslag is in verschillende hoofdstukken weergegeven welke informatie over Oregional
verkregen is. Zo wordt er ingegaan in het eerst hoofdstuk ingegaan op de geschiedenis van de
organisatie. In het tweede hoofdstuk worden de doelgroepen, het assortiment en het prijsniveau
behandeld. In hoofdstuk drie wordt ingegaan op de diversiteit van de winkel. In het vierde hoofdstuk
wordt vervolgens ingegaan op de omvang van de organisatie. In hoofdstuk vijf wordt ingegaan op de
positie van andere streekwinkels ten opzichte van de organisatie Oregional. Als laatst wordt
ingegaan op de ligging van de organisatie.
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(24) Geschiedenis en algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de geschiedenis van de organisatie Oregional. Ook wordt
informatie gegeven over de rest van de organisatie en de producten die de organisatie aan biedt.
Oregional in Nijmegen is coöperatie van boeren in de regio Nijmegen, Arnhem en Kleef. Hier worden
door middel van een webshop (www.webshop.oregional.nl) streekproducten uit de regio van
Nijmegen en Arnhem verkocht, maar de producten zijn ook bij verscheidene boerderijwinkels te
koop. Oregional verkoopt haar producten voornamelijk aan horecagelegenheden, zorginstellingen,
bedrijfscateraars en winkels.
De organisatie is nog een jonge organisatie die pas sinds 2010 is opgericht. In de afgelopen jaren is
er een netwerk opgebouwd waar Oregional met verschillende telers een coöperatie heeft opgesteld
die levert aan horeca, zorginstellingen, cateraars en restaurants. Sinds halverwege 2012 is het ook
mogelijk om via de webwinkel producten te bestellen, dit is nog niet voor gewone consumenten
mogelijk.
Oregional stelt dat het geld dat bij Oregional aan streekproducten wordt besteed ook in de regio
blijft. Met het geld werkt Oregional aan het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap in
de regio. Daarnaast is het bij een aantal boerenbedrijven ook mogelijk om een kijkje te nemen, zodat
men kan zien hoe de producten tot stand komen.

(25) Streekproducenten
De streekproducenten bevinden zich voornamelijk in de streek. Echter zijn er drie producenten die
zich niet in de streek bevinden, maar twee in de buurt van Barneveld en één producent uit de buurt
van Venray.
Groente & fruit:
- Betuwe Brassica
Zandsestraat 20a
6683 KB, Bemmel
0481-462884
Dit bedrijf is een
akkerbouw/
Vollegrondsgroentebedrijf.
De eigenaar, Twan
Houterman, verbouwd op
80 hectare verschillende
gewassen, zoals witte kool,
rode kool, uien, aardappels
en sperziebonen. Daarnaast
verhandelt hij ook graan en
zaaizaden.
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-

-

De Klispoel
Kasteelselaan 2
6574 AJ, Ubbergen
024-3221435
De Klispoel is de enige waterkerskwekerij in Nederland. Daarnaast worden hier ook
verschillende soorten jonge sla verbouwd.
Douven Blauwe Bessen
Herenbosweg 24
5962 NX, Horst
0478-698144
Zoals de naam al aangeeft worden bij het bedrijf van dhr. Douven 12 verschillende rassen
blauwe bessen geteeld.

-

Fruitbedrijf de Woerdt
Woerdsestraat 4
6684 DL, Ressen
0481-464027
www.dewoerdt.nl
Bij Fruitbedrijf de Woerdt worden voor 2/3 deel appels verbouwd. Daarnaast verbouwen ze
ook peren, kersen en pruimen.

-

Fruitbedrijf van Kesteren
Eimerensedwarsstraat 2
6662 PM, Elst (Gld)
0488-431710
Bij dit bedrijf worden voornamelijk appels, peren en pruimen geteeld. Sinds een aantal jaren
zijn zij zich gaan specialiseren op het gebied van kleinfruit en dat met name op rode bessen,
frambozen, bramen en kruisbes. Daarnaast is dhr. Van Kesteren ook imker en verkopen ze
ook honing.

-

Fruitbedrijf Winnemuller
Van Heemstraweg 14a
6551 DM, Weurt
024-6771723
Ook dit fruitbedrijf teelt voornamelijk appels, peren en kersen. Daarnaast wordt ook
appelmoes en appelsap geproduceerd en verkocht. Bij het fruitbedrijf is ook een
professionele winkel gevestigd, die sinds 2006 is aangesloten bij de Landwinkel.

-

Groentehof Poelen
Derdebaan 12
6561 KH, Groesbeek
024-3972359
De groentehof Groesbeek teelt 5 hectare pompoenen, 20 hectare courgettes en 5 hectare
kool.

-

Kamps Sperziebonen
Ervesestraat 4
6595 PE, Ottersum
06-53783409
Naast sperziebonen oogst Kamps ook suikerbieten, mais en granen.
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-

Kwekerij de Beijer
Pannerdenseweg 14
6686 BE, Doornenburg
06-53446478
www. kwekerijdebeijer.nl
Kwekerij de Beijer kweekt uitsluitend aardbeien. Om de aardbeien van maart t/m december
te kunnen oogsten, worden de aardbeien zowel in kassen, in tunnels als buiten geteeld.

-

Kwekerij Franzmann
Hommersumseweg 33
6598 MV, Heijen
0485-511313
Deze kwekerij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van champignons. Franzmann teelt
ongeveer 20.000 kg champignons per week.

-

Tas-toe
Hydreangea 4
6681 RB, Bemmel
06-13349269
www.tas-toeambachtelijk.nl
Tas-toe is een kwekerij waar voornamelijk rode paprika’s, maar ook gele paprika’s worden
geteeld.

-

Ooijs Moois
Leuthsestraat 3
6576 JJ Ooij, Nijmegen
024-6632835
www.ooijsmoois.nl
Ooijs Moois is een frambozen pluktuin, waar consumenten hun eigen frambozen kunnen
plukken.

Zuivel:
- Boer Spierings
Oijenseweg 284
5346 JG, Oss
0412-450459
Het familiebedrijf Spierings heeft zich gespecialiseerd in het produceren van kaas. Deze kaas
wordt geproduceerd met melk van het eigen melkveebedrijf.
-

Kaasboerderij Vanelly
Achterveldseweg 26
3772 NB, Barneveld
0342-401529
Ook bij Kaasboerderij Vanelly wordt kaas geproduceerd met melk van koeien van hun eigen
bedrijf. Daarnaast beschikt het bedrijf over een eigen winkel en is het mogelijk het bedrijf te
bezichtigen.
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Pluimveebedrijf De Bruijn
Hogeveld 2
6691 GD, Gendt
0481-424143
Peter de Bruijn heeft 33.000 scharrelkippen voor de productie van eieren.

-

Speetenhof
Wibbeltstraße 120
47559, Kranenburg
02826-8109
Op dit kleinschalige melkveebedrijf wordt van de melk verschillende zuivelproducten
gemaakt, zoals melk, kaas, yoghurt, vla, vruchtenyoghurt, kwark en boter.

-

Zuivelboerderij IJsseloord
Schaapdijk 9
6825 LS, Arnhem
026-3615827
Op deze zuivelboerderij bevindt zich een eigen zuivelwinkel. Hier worden zelfgemaakt
zuivelproducten verkocht, zoals melk, yoghurt, hangop, vruchtenyoghurt, vla, biogarde,
boeren roomyoghurt en roomboter. Naast de eigen zuivelwinkel leveren ze ook aan
landwinkels en Oregional.

Vlees:
- Bauernladen Hebben
Gocherstraat 17
47559, Kranenburg-Frasselt
0049 (0)2826-471
www.bauernladen-hebben.de
Dit familiebedrijf verkoopt vers vlees van hun eigen varkens en kalkoenen, rundvlees van de
buren en verwerkte vleesproducten van slagers uit de buurt. Aan Oregional levert
Bauernladen Hebben droge metworst, schinken en beenham.
-

De Zeelandsche Hof
Molenstraat 4
6566 JC, Millingen a/d Rijn
0481-433742
www.zeelandschehof.nl
Naast de varkenshouderij, waarvan het vlees verkocht wordt, is op de boerderij een bed en
breakfast, een camping, trekkershutten en recreatieve activiteiten. Daarnaast verkopen ze
ook baktarwe.

-

Natuurkoeien
Renbaan 52
6913 KL, Aerdt
0316-371254
Het bedrijf Natuurkoeien is gespecialiseerd in de productie van diervriendelijk rundvlees in
samenhang met natuurbeheer.
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Brood:
- De Zeelandsche Hof
Molenstraat 4
6566 JC, Millingen a/d Rijn
0481-433742
www.zeelandschehof.nl
Zoals bij het onderdeel “vlees” al is aangegeven wordt op het bedrijf baktarwe verkocht. Dit
wordt gebruikt bij het maken van meel en het bakken van brood.
Houdbaar:
- Het Scharrelnest
Oosterweg 265
6603 AA, Wijchen
024-6452972
Naast een boerderijwinkel, waar eieren en aardbeien worden verkocht, is er ook een
boeren-minicamping en een caravanstelling.
-

Wijnhoeve de Colonjes
2e Colonjes 4
6562 DM, Groesbeek
024-3973754
Bij deze wijnhoeve worden druiven geteeld waar biologische wijnen van worden
geproduceerd. De wijnhoeve produceert zowel rode, witte als rosé wijnen.

(26) Filosofie
Het doel van Oregional is om de productie en consumptie van regionaal (en het liefst ook biologisch)
voedsel te bevorderen. Dat is goed voor de lokale economie, natuur en de gezondheid.
Het is bekend dat Oregional benadrukt dat de producten snel op de plaats van bestemming zijn,
kakelvers en een gegarandeerde kwaliteit, gezien het kleine aantal voedselkilometers (minder CO2
uitstoot). De producten worden op een ambachtelijke wijze verwerkt, zoveel mogelijk zonder
kunstmatige toevoegingen, door mensen met oog voor kwaliteit die liefde hebben voor het vak. De
producenten krijgen een eerlijke prijs, zodat ze hun producten kunnen blijven maken met aandacht
voor het landschap en het welzijn van de dieren. Daarnaast benadrukt Oregional dat het geld dat
consumenten besteden aan producten uit de regio, ook echt in de regio blijft. Met het geld wordt
bijvoorbeeld gebruikt om het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap te ondersteunen.

(27) Doelgroep en prijsniveau
Om een goed beeld te krijgen van de doelgroep van de organisatie en het prijsniveau dat de
organisatie hanteert wordt er in dit hoofdstuk op ingegaan hoe dit bij Oregional is.
De doelgroepen die Oregional op dit moment hanteert zijn zoals bij andere streekwinkels niet de
doorsnee consumenten. Oregional probeert door producten af te zetten bij zorginstellingen, horeca
gelegenheden en bedrijfskantines mensen bekent te laten worden met de streekproducten om zo
eerst draagvlak te kunnen creëren. Er lopen al wel plannen voor het realiseren van een streekwinkel
bedoelt voor consumenten. De huidige afnemers van streekproducten zijn op dit moment dus
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horeca instellingen, deze zijn vooral gelegen in de buurt van Nijmegen. Zoals ‘Ambacht eten’, ‘Het
Saverijn’ en ‘Eten bij ons mam’. Ook andere horeca instellingen zijn afnemers zoals golfbanen. Ook
zorginstellingen zijn afnemers zoals ‘Altenova’ en ‘Kalorama’. Het doel is om een groter scala aan
afnemers te krijgen in de toekomst. Dit omdat er nog niet genoeg winst gemaakt wordt. In de
toekomst is het ook de bedoeling dat er voor de gewone consument de mogelijkheid bestaat om
streekproducten van Oregional te kunnen kopen. Uiteindelijk zullen consumenten een volledig
aanbod aan producten moeten kunnen kopen.
Het prijsniveau van de producten van Oregional ligt rond de winkel prijzen die de gewone
supermarkten bieden. Oregional wordt gezien als tussen handelaar van boer naar bedrijf. Het
probeert de prijzen zo laag mogelijk te houden. Dit omdat de logistiek van het bedrijf al redelijk goed
geregeld is, hier zit echter nog wel verbetering in.

(28) Diversiteit
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de diversiteit van Oregional. Er wordt gekeken naar wat de
organisatie biedt naast de distributie van de organisatie.
Horeca
Oregional werkt nauw samen met horeca instellingen. De horeca instellingen nemen de producten
van de organisatie af. Er zijn verschillende restaurants die producten afnemen, deze producten
worden gebruikt voor het bereiden van de gerechten in de desbetreffende restaurants. Er wordt niet
alleen geleverd aan restaurants maar ook aan horeca gelegenheden van recreatieve doeleinden
zoals een restaurant bij een golfbaan.
Zorginstellingen
Oregional werkt ook nauw samen met verschillende zorginstellingen. De zorginstellingen nemen
producten af die worden bereidt voor de mensen die wonen in de desbetreffende zorginstelling.
Website
Een belangrijk onderdeel van de organisatie Oregional is de website. De website geeft veel
informatie over de organisatie. Ook biedt het een webshop waar bedrijven de producten kan kopen
die de organisatie biedt. Ook kunnen er fruit- en streekpakketten besteld worden, waarin de
producten van de regio goed naar voren komen. De website van de organisatie Oregional:
http://webshop.oregional.nl/
Promotie
Om de naam van de organisatie bekend te maken onder de mensen worden er verschillende dingen
gedaan om naamsbekendheid te krijgen. Zo wordt er een levende winkel gecreëerd in het
buitengebied. Hierin worden de verschillende afdelingen van een winkel gerepliceerd. Zo wordt de
vleesafdeling herkenbaar gemaakt door een weide met daarin de dieren waarvan het vlees afkomt
dat wordt verkocht. Ook is er een tuin gerealiseerd waar de verschillende groenten worden
verbouwd die verkocht worden door de organisatie.
De organisatie heeft ook een caravan waar informatie wordt gegeven over de verschillende
producten die er aangeboden worden. Verder worden er verschillende proeverijen georganiseerd
om de producten bekent te maken bij mogelijke afnemers.
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(29) Omvang
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de omvang van de organisatie. Het aantal werknemers en het
soort werknemers dat de organisatie heeft.
De gehele organisatie van Oregional wordt geregeld vanuit het bezoekerscentrum en
distributiecentrum aan de Oosterhoutsestraat 101 net buiten Oosterhout, de organisatie is hier
sinds een jaar gevestigd. Dit bestaat uit een oude omgebouwde boerderij waarin verschillende werken presentatieruimtes zijn. Verder bevindt zich op het terrein een grote schuur en een grote koeling
waar de producten opgeslagen kunnen worden. Op de locatie werken de 6 mensen binnen de
organisatie.
Manager:
Sales & New business:
Marketing & Communicatie:
Product- en marktontwikkeling:
Chauffeur:
In- en verkoop:

Albert de Hollander
Engelie Beenen
Hanneke Sanderse
Huub Hubregtse
Jeroen Willemsen
Paul Roelofsen

Ook wordt er gewerkt met stage lopers, dit zijn er ongeveer vier per half jaar. Verdere mensen in de
organisatie zijn twee chauffeurs die de producten van de organisatie per busjes vervoeren naar de
desbetreffende afnemers. De organisatie van Oregional bestaat dus uit ongeveer 10 a 12 personen.
Dit is zonder de boeren die natuurlijk ook deel uit maken van de organisatie die leveren aan de
organisatie.
De organisatie is nu een aantal jaar draaiende, de omzet van het afgelopen jaar bedroeg 500.000
euro.
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(30) Positie ten opzichte van andere streekwinkels
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de positie van de organisatie ten opzichte van andere
streekwinkels in de nabije omgeving.
Oregional is ten opzichte van andere streekwinkels vernieuwend. De organisatie zet hun producten
niet af bij consumenten maar bij andere instellingen, zoals zorg- en horeca-instellingen. Zo wordt er
geprobeerd draagvlak te creëren voor de afname van de streekproducten en de bekendheid hiervan.
In de nabije omgeving zijn er geen organisaties die dezelfde wijze van werken hanteert als Oregional.
De organisatie zet zich net als andere streekproducenten en winkels ook in voor verbetering van het
landschap. Zo laat de organisatie zien dat het niet alleen bezig is met het opkopen en verkopen van
producten maar ook met nevenactiviteiten. Zo organiseert het proeverijen en andere activiteiten
zoals het bezoeken van de streekproducten zodat men nadrukkelijk in aanraking komt met de
producten die geproduceerd worden.

(31) Maatschappelijke betekenis en klantenbinding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op welke manier er aan klantenbinding wordt gedaan. Is er een
website en wordt deze veel gebruikt en worden er ook in verschillende media advertenties
geplaatst?
Oregional doet veel aan klantenbinding. Dit doet de organisatie op veel verschillende manieren.
Vanuit de organisatie is vernomen dat dit een positieve invloed heeft op de organisatie.
Zo heeft de organisatie een eigen Facebook en Twitter account waar het laatste nieuws over de
organisatie wordt vermeld. Ook kan men zich aanmelden voor de gratis nieuwsbrief van de
organisatie waarin alle nieuwtjes in staan en informatie over de boeren die de producten
produceren.
Ook worden er verschillende folders en krantjes verspreidt door de regio, zo worden klanten op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de organisatie. Ook worden er, zoals eerder genoemd,
verschillende proeverijen georganiseerd om de organisatie bekend te maken.
Binnenkort wordt er tegenover het station in Nijmegen, in een oud pand waar niks meer mee
gebeurde, een winkel geopend. In deze winkel wordt er de organisatie Oregional bekend gemaakt en
kunnen ook gewone consumenten streekproducten kopen.
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Inleiding Streekhuis Roeselare
Op dinsdag 20 november 2012 is een bezoek gebracht aan het Streekhuis in Roeselare te België. Bij
het Streekhuis hebben Bruno Tricot en Koen Vankeirbilck een presentatie gegeven over hoe ze bij
het Streekhuis te werk gingen en hoe zij hun plannen tot een succes proberen te brengen.
Tijdens de presentatie zijn een aantal voorbeelden gegeven van projecten die ze hebben uitgevoerd.
Hierbij werd verteld hoe de plannen tot stand zijn gekomen en hoe ze zijn gerealiseerd. Deze
projecten worden later in dit verslag verder uitgewerkt. Na de presentatie was er tijd voor vragen.
Naderhand zouden we een rondleiding langs twee projecten in Roeselare krijgen, maar één van deze
projecten was niet bereikbaar in verband met wegwerkzaamheden. De andere is wel bezocht.
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(32) Geschiedenis en algemeen
In dit hoofdstuk staat wat het Streekhuis te Roeselare is, waar het streekhuis ligt en hoe het
streekhuis te werk gaat.
Vlaanderen telt dertien centrumsteden. Een centrumstad oefent een centrale functie uit voor zijn
omgeving, onder andere op het vlak van werkgelegenheid, verzorging, onderwijs, cultuur en
ontspanning. In de provincie West-Vlaanderen is na de jaren ’60 een ruimtelijk structuurplan
opgesteld. Hierin wordt aangegeven dat de huidige open landschappen vrijgehouden moeten
worden en er moet worden investeert in de (centrum)steden. De economie in West-Vlaanderen
draait goed en met een lage werkloosheid is dit een economisch sterke provincie.
Elke provincie heeft haar eigen typerende
landschap met elk haar eigen verschillende
dynamiek. Per provincie is er één streekhuis.
Het streekhuis werkt voor de provincie. Het
beleid van deze streekhuizen is gebaseerd
op streekontwikkeling. Een streekhuis zorgt
ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit in de
streek gewaarborgd blijft. Het Streekhuis dat
bezocht is ligt in Roeselare, een van de
centrumsteden. Roeselare is een plaats in de
Belgische provincie West-Vlaanderen.
Figuur 10: Locatie Streekhuis Roeselare, België

32.1 Filosofie
In het structuurplan staat dat er rekening gehouden moet worden met het open landschap en de
steden. Het open landschap moet worden vrijgehouden van nieuwe projecten die het landschap
‘’dichter’’ maken. In de (centrum)steden moet geïnvesteerd worden.
Het streekhuis doet dit vanuit vijf domeinen waarmee ze tegelijkertijd de leefbaarheid en de
belevingswaarde verhogen. Deze vijf domeinen zijn:
- landschap
- natuur
- educatie
- recreatie
- erfgoed
Het streekhuis voert verschillende projecten uit. Deze worden vaak gekoppeld aan al een bestaande
recreatieve/toeristische vorm zoals bijvoorbeeld de overblijfselen van de eerste wereldoorlog. Zo
wordt het nieuwe project eerder opgemerkt en gebruikt.
De projecten die het streekhuis uitvoert moeten ontwikkelingsgericht, samenwerkingsgericht,
vraaggericht en interactief zijn. Het vraaggerichte principe betekend dat de ‘’burgers’’ met het
initiatief komen. Ook wel bottum-up genoemd. Het streekhuis wil verschillende recreatieve functies
binden. West Vlaanderen staat bekend om haar oorlogstoerisme. Dit toerisme wordt bijvoorbeeld
gecombineerd met streekproductie door middel van fiets- en wandelroutes langs beide soorten
recreatie.
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De projecten worden vaak klein gehouden, zodat zo de kosten niet te ver oplopen. Op deze manier
blijven de plannen ook makkelijker uitvoerbaar. Verder worden om de kosten te drukken vaak
studenten ingezet bij de uitvoering van het project. Dit drukt de kosten en past goed binnen het
domein educatie. Ook worden op zorgboerderijen verstandelijk gehandicapten ingezet. Waar de
provincie qua financiën tekort komt wordt via het Europese LEADER subsidie gevraagd om de
projecten uit te voeren. Tevens wordt het cofinancieringssysteem gebruikt om de financiën rond te
krijgen.
Het streekhuis probeert zoveel mogelijk een win- win situatie te creëren om zo min mogelijk
problemen te veroorzaken bij de uitvoering van een project. Om het project op voorhand zo
uitvoerbaar mogelijk te maken werkt het streekhuis samen met de actoren. Deze samenwerking
wordt in stand gehouden om een groot draagvlak te krijgen. Dit project wordt daarna steeds verder
uitgewerkt.

(33) Projecten
In dit hoofdstuk staan twee verschillende projecten die het Streekhuis te Roeselare aan het
uitvoeren is. De namen van deze twee projecten zijn: ‘’stad-land-schap: ’t West Vlaamse hart’’ en
‘’Streek van de voeding’’.
Stad-land-schap: ’t West Vlaamse hart
Het project stad-land-schap ligt in het arrondissement Roeselare. Dit is de Gemeente Roeselare en
de negen omliggende gemeenten. Dit project bestaat uit verschillende deelprojecten om
duurzaamheid in het gebied te brengen. Dit alles wordt op een database geplaatst, zodat de
inwoners kunnen zien wat er in de streek gaande is. Hierbij wordt vooral gedoeld op de ruimtelijke
kwaliteit in combinatie met ecologische, economische of sociale kwaliteit. Hieronder staan een
aantal deelprojecten verder uitgewerkt:

-

In het verleden waren de spoorverbindingen de belangrijkste en kortste weg naar
andere steden in de buurt. Één van de projecten die uitgevoerd is, is het creëren van
fietspaden die over de vier oude treinsporen lopen om een snellere verbinding te
creëren tussen Roeselare en het omliggende gebied. Deze verbindingen worden tot
nu toe weinig gebruikt, maar de verwachting was dat de scholieren die uit de
omstreken in Roeselare naar school gingen deze route nog moesten ontdekken. Het
begin van de fietspaden worden verlicht door lantaarnpalen die op zonne-energie
werken om het fietspad veiliger te maken. Dit project is gefinancierd door het
Europese Leader.

-

Een ander project is het plaatsen van stadstuinen. In deze tuinen kunnen bewoners
hun eigen groenten verbouwen. Omdat deze tuintjes naast elkaar liggen vergroot
het de sociale cohesie in het gebied. In deze tuintjes wordt gestreefd naar een
verscheidenheid aan flora, dat op haar beurt weer fauna aan zal trekken. Dit
vergroot de biodiversiteit en de beeldwaarde/belevingswaarde. Dit project kon
helaas niet bezichtigd worden in verband met werkzaamheden.
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-

Naast de voorgaande deelprojecten zijn er ook een aantal kleinere projecten
uitgevoerd. Zo is er een 10.000 stappen route uitgezet door de inwoners. De 10.000
stappen staan voor de gezondheid van de mens, omdat een mens zoveel beweging
per dag nodig heeft. Ook is er een vogelmuur geplaatst om van hierachter naar
vogels te kijken. Daarnaast wordt jaarlijks een paddenoverzet georganiseerd. Hierbij
helpen de kinderen van basisscholen de amfibieën over de wegen te zetten. Het
begrip ‘’paddenoverzet’’ moet ruim genomen worden. Het gaat om alle soorten
amfibieën.

-

Daarnaast wordt er gezorgd voor recreatiemogelijkheden in de buurt die
vergelijkbaar zijn met recreatiemogelijkheden veraf. Zo worden meertjes ingericht
als zwemvijvers ter vervanging van het strand bij de Noordzee. En worden er
fiets/mountainbike routes bedacht ter vervanging van de routes in de Ardennen. Het
doel is om te zorgen voor vergelijkbare recreatiemogelijkheden om de streek te
promoten.

Streek van de voeding
De regio Midden-West-Vlaanderen heeft zich de laatste decennia ontwikkeld als een regio van de
voeding. Met een sterk agrarisch kapitaal en een grensverleggend ondernemerschap. In die context
wordt de regio ook soms omschreven als de "groentetuin van Europa". De visie van dit Europese
project (in combinatie met de streekproductie) is het duurzaam houden van de streek, landbouw in
combinatie met het landschap en het gebruik van cleantech (verzamelnaam voor vormen van
technologie die bijdragen aan een schoner milieu en/of zorgen voor energiebesparing) (Bron:
Encyclo, 2012)
Het duurzaam houden van de streek wordt onder andere gedaan door het organiseren van
streekmarkten. Zo krijgen de in de streek verbouwde producten een zo kort mogelijke vervoer- en
verwerkings duur te geven. Daarnaast is het belangrijk dat deze economische dynamiek goed
samengaat met de ruimtelijke kwaliteit. Samen met de economische en ruimtelijke actoren moet
een landschappelijk goed ingepaste landbouw en bedrijvigheid neergezet worden. Hierbij moet
onder andere gewerkt worden aan het versterken van beeldkwaliteit, belevingswaarde en
recreatiemogelijkheden in het gebied. Om deze redenen wordt dan ook door heel wat partners
(Provincie, steden en gemeenten, VLM, RESOC, industrie en bedrijvigheid, land- en tuinbouw, etc.)
samengewerkt om deze streek te promoten ('regional branding') als streek van de voeding.
Om de belevingswaarde in het gebied te verhogen wordt bijvoorbeeld de glastuinbouw (kassen)
weggewerkt tussen bomen zodat het niet ‘hinderlijk voor het oog’ is. Daarnaast worden
autosnelwegen zoveel mogelijk gemeden door de recreatieve routes en andersom.
Om de streekproducten in West-Vlaanderen te promoten zijn de streekproducenten in kaart
gebracht. Bij de streekproducenten zijn vaak ook recreatieve functies, zodat de bezoeker zich daar
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een tijdje kan vermaken. Langs deze streekproducenten zijn ook fiets- en wandel routes aangelegd.
Er wordt gedacht aan een keurmerk voor de streek, maar hier is nog geen uitkomst over.

(34) Maatschappelijke betekenis
In dit hoofdstuk staat op welke manier het Streekhuis te Roeselare haar financiën voor de projecten
rond krijgt en hoe er reclame voor deze projecten wordt gemaakt.
Financiën
Het streekhuis voert verschillende projecten uit voor de provincie. Hierbij spelen de financiën een
grote rol. Een deel van de financiën voor de projecten zijn verkrijgbaar van de provincie. De rest
probeert het streekhuis te krijgen van het Europese LEADER of om via het cofinanciering systeem
het bedrag bij elkaar te krijgen.
Reclame
Het streekhuis heeft een eigen site waar de projecten op staan. Hier staat actueel nieuws over de
huidige ontwikkelingen. De iets wat grotere projecten hebben vaak een eigen site. Op deze site staat
ook een blog waarop mensen kunnen reageren.
Het streekhuis heeft ook haar eigen magazines. Hierin staan net als op de site de huidige
ontwikkelingen en de uitgevoerde projecten.
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