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Inleiding
De kleinschaligheid in Twente staat onder druk. Om te overleven moeten de boeren een andere
functie naast de boerderij gaan zoeken, wat meestal geen optie is. Of de boeren moeten het bedrijf
verkopen aan grotere boeren in de omgeving. Deze boeren willen dan makkelijk bij al het land
komen, daarbij vernietigen ze de kenmerken van het Twentse platteland (zoals bijvoorbeeld de
houtwallen). Maar Twente heeft nog een probleem, de verbinding tussen noordoost en zuidwest
Twente wordt steeds kleiner. Dit komt door de stedenband Almelo, Borne, Hengelo en Enschede.
Het enige groene gedeelte binnen de stedenband is De Groene Poort.
Het is dus van groot belang voor Twente om ervoor te zorgen dat De Groene Poort “groen” blijft.
Hierdoor kan de verbind tussen noordoost en zuidwest blijven bestaan en versterkt worden. De
ontwikkeling van streekproductie moet ervoor zorgen dat het Twentse landschap zijn huidige
eigenschappen blijft behouden en de boeren hun bedrijf kunnen behouden.
Om dit voor elkaar te krijgen zijn verschillende onderzoeken en analyses gedaan. Ook zijn er
referentieprojecten bezocht (verschillende projecten rondom Kortrijk, Vertwenz, Oregional en
landmarkt etc.). Op basis drie referentie projecten zijn drie concepten ontwikkeld. Deze concepten
zijn:





Kleinschalige winkel met distributiecentrum. Deze heeft een zo breed mogelijk aanbod van
alleen streekproducten (naar aanleiding van het referentieproject van Vertwenz)
Een coöperatief distributiecentrum met webwinkel die levert aan grote afnemers zoals
zorgcentra en horeca. Het assortiment bestaat enkel uit streekproducten, zoals het in
Oregional te Nijmegen het geval is.
Grootschalige winkel met een breed aanbod waar streekproductie een onderdeel is van het
totale assortiment zoals in Landmarkt te Amsterdam

In dit rapport zijn deze concepten beschreven aan de hand van verschillende onderwerpen. Deze
onderwerpen zijn filosofie van het concept, doelgroep, assortiment en prijsniveau en de omgeving.
Ook is er een schematische weergave gegeven van het concept en er wordt dieper ingegaan op de
streekwinkel. Ten slotte is er nog een impressie van het concept gegeven en is er een advies gegeven
met betrekking op effecten en aandachtspunten.
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CONCEPT 1 DUURZAME STREEKWINKEL MET DISTRIBUTIECENTRUM
1.1 Visie
Dit concept is gebaseerd op de visie van Vertwenz. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat de visie
achter het concept is. Te beginnen met de filosofie in paragraaf 1. De doelgroep, het assortiment en
het prijsniveau worden uitgelegd in paragraaf 2 en in paragraaf 3 wordt de omgeving van het
concept uitgelegd.

1.1.1 Filosofie
De filosofie achter dit concept is dat het een duurzaam concept moet worden. Om een duurzaam
concept te maken moet het concept goed scoren op milieu-, ruimtelijke-, sociale- en economischekwaliteit. Hieronder worden de ideeën voor dit concept per kwaliteit genoemd. In het concept wordt
uitgegaan van een distributiecentrum in het buitengebied van Borne die ondersteunend is aan de
streekwinkel in Borne.
Milieukwaliteit
Het distributiecentrum zelf wekt voor een groot gedeelte haar eigen energie op. Er worden er
duurzame systemen geïnstalleerd bij de bouw, zoals zonnepanelen, warmte terugwin installatie en
een warmtepomp.
De streekwinkel in het centrum van Borne verkoopt alleen streekproducten uit Twente. Omdat veel
van deze producten seizoensgebonden zijn is er geen jaarrond aanbod. Ook is er geen volledig
aanbod, omdat producten als koffie en sinaasappels simpelweg niet in de streek verbouwd (kunnen)
worden. Het streven is dat de producten die in de winkel komen biologische producten zijn.
Uitzonderingen kunnen producten zijn die bespoten zijn om de gehele oogst te redden van sterfte.
Er worden zo min mogelijk voedselkilometers gemaakt. Zo wordt het milieu bespaard. Er zit geen
logistieke organisatie achter het vervoer, omdat dit de prijs van de producten zal verhogen. Met de
realisatie van een distributiecentrum is het bijvoorbeeld mogelijk dat de producenten de producten
de het distributiecentrum afleveren. Hierdoor hoeven ze niet de hele streek door te rijden om alles
bij de verschillende winkels af te leveren. Of de winkels hoeven niet de hele streek door te rijden om
de producten bij de boeren op te halen. Er kan gekozen worden om de producten te vanuit het
distributiecentrum te leveren bij de streekwinkel(s). Maar er kan ook gekozen worden om de
streekwinkels het te laten ophalen bij het distributiecentrum. .
Sociale kwaliteit
Om de streekproducten te promoten worden er bij het distributiecentrum proeverijen
georganiseerd. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten. In de zomer worden deze evenementen
buiten georganiseerd. Verder zijn de proeverijen in een zaal behorend bij het distributiecentrum.
Deze zaal kan ook gebruikt worden als vergaderzaal of voor bijeenkomsten.
Op locatie worden stadstuintjes aangelegd. Hier kunnen de bezoekers zien hoe de producten die ze
kopen worden verbouwd. Via deze stadstuintjes is er een vergrote kans dat mensen elkaar
ontmoeten. Wanneer er nieuwe flora in het gebied komt trekt dit weer andere fauna aan. Zo wordt
er gezorgd voor een bredere biodiversiteit in het gebied.
Om streekproductie extra te stimuleren en om de recreatie in het gebied te vergroten, zijn er
verschillende mogelijkheden toepasbaar. De streekproducenten die voor de streekwinkel
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produceren en een recreatieve functie bij de boerderij realiseren, kunnen eventueel subsidie krijgen.
Op de boerderij kunnen de bezoekers een rondleiding krijgen over het terrein zodat de
productiewijze van het product te zien is. Ook kan bijvoorbeeld een Bed & Breakfast gerealiseerd
worden voor mensen die langer in het gebied willen blijven. Verder kunnen verschillende fiets- en
wandel routes langs de streekproducenten aangelegd worden. Het distributiecentrum wordt het
startpunt van deze routes en waar mogelijk wordt de streekwinkel het eindpunt, om nog producten
in de winkel te kunnen kopen. Omdat de bewoners nu ook zelf langs de boerderijen gaan, kan er met
de boeren contact gezocht worden en zo wordt er meer een streekgevoel gecreëerd. In paragraaf
1.3.1 wordt nader ingegaan op de winkel bij het distributiecentrum.
Ruimtelijke kwaliteit
Belevingswaarde: De vormgeving en het uiterlijk van het distributiecentrum moet goed passen op de
plek waar het gebouw komt. Het uiterlijk met eventuele zonnepanelen moet niet storend zijn voor
de directe omgeving. Het gebouw met herkenbaar zijn vanaf de snelweg door middel van de
vormgeving. Daarnaast zorgt de diversiteit van functies voor meer beleving voor bezoekers.
Gebruikswaarde: De locatie van het distributiecentrum langs de A1/A35 zorgt ervoor dat de
bereikbaarheid optimaal is, de verschillende functies maken het gebouw veelzijdig en zorgen ook
voor efficiënt gebruik van de ruimte.
Toekomstwaarde: Doordat er een goede logistieke dienst is voor streekproducten zullen boeren
sneller kunnen besluiten om over te gaan naar streekproductie. Het is in de toekomst dus goed
mogelijk dat het aanbod in streekproducten dus veel groter is. Ook is door de invoering van een
logistieke dienst de prijs van het product minder hoog. Hierdoor is de drempel voor consumenten
om streekproducten te kopen een stuk lager. Het valt te verwachten dat de vraag naar
streekproducten dus ook zal toenemen.
Economische kwaliteit
De streekwinkel is de enige streekwinkel in De Groene Poort. De winkel heeft een pionierspositie in
De Groene Poort. Doordat de winkel de enige is in De Groene Poort, is de verwachting dat er veel
geïnteresseerden zullen komen. Tussen de producent en consument zit geen derde partij. Dit drukt
de prijs van de producten in de winkel, waardoor de producten betaalbaar blijven. Om dit project te
financieren kan er geld verkregen worden bij de gemeente en de provincie. Ook het Europese
LEADER zou een uitkomst kunnen bieden. Zo houdt de ondernemer meer geld over voor het
opzetten van de winkel en bedrijvigheden.

1.2.2 Doelgroepen, assortiment & prijsniveau
Doelgroepen
Om voor dit concept een doelgroep te noemen, wordt er gebruik gemaakt van het zogenaamde BSRModel. In dit model wordt uitgegaan van vier kleuren. Deze kleuren zijn rood, blauw, groen en geel.
Deze staan voor verschillende belevingswerelden. Rood staat voor mensen die actief zijn, van
avontuur houden en hun horizon willen verbreden. Blauw staat voor mensen die van luxe en nieuwe
dingen houden en dat ook willen laten zien. Groen staat voor mensen die van rust en ontspanning
houden, niet te gek doen en zich terugtrekken van de dagelijkse sleur. En geel staat voor mensen die
houden van dagjes weg, lekker eten en hun vrije tijd met vrienden spenderen.
Voor het concept dat tot stand is gekomen, is gekeken naar het idee van Vertwenz en daarop verder
gedacht. Het concept dat uit het idee van Vertwenz is voortgevloeid, probeert een locatie te creëren
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als transferium. Ook kunnen mensen informatie krijgen over De Groene Poort in het
informatiecentrum en zo de omgeving zelf ontdekken op de fiets. Deze beleving is voor zowel
volwassen als kinderen, zodat een gezin zich een hele dag kan vermaken in de Groene Poort. Bij
terugkomst bij het distributiecentrum is er de mogelijkheid om te genieten van streekvoedsel bereid
met streekproducten in het restaurant. Voor mensen die van verder komen of een dag later meer
willen zien van De Groene Poort is er ook nog een bed & breakfast aanwezig. Al deze aspecten van
dit concept passen perfect bij mensen die van dagjes weg, lekker eten, en vrije tijd met vrienden
houden. Met als gevolg dat de gele wereld als meest geschikte kandidaat naar voren komt.
Assortiment
Het assortiment van de streekwinkel in het centrum van Borne zal bestaan uit seizoensgebonden
producten uit Twente. Op de locatie van het distributiecentrum worden alleen non-foodproducten
verkocht. Hierbij kan gedacht worden aan kookboeken met streekrecepten. Verder zal er een
website komen waar mensen een boodschappenpakket van streekproducten kunnen samenstellen
en deze op de locatie van het distributiecentrum kunnen afhalen. In het distributiecentrum ligt de
voorraad van de streekproducenten uit Twente, die gedistribueerd worden naar de streekwinkel in
het centrum van Borne en bedoeld is voor de webwinkel. Bij het distributiecentrum staat een kas
waarin bijvoorbeeld exotische producten als bananen en sinaasappels verbouwd worden. Deze zijn
verkrijgbaar in het distributiecentrum.
Prijsniveau
Het streven is dat de producten in de streekwinkel en webwinkel worden aangeboden voor een
vergelijkbare prijs als in de supermarkten. Doordat er geen organisatie zit tussen producent en
distributiecentrum, zijn er geen kosten verbonden aan een tussenpartij. Omdat het
distributiecentrum en de streekwinkel samenwerken, komen ook hier geen tussenkosten bij kijken.
Zo kan de streekwinkel lagere prijzen hanteren en beter concurreren met de supermarkten.
De in de toekomst gewenste afzetmarkten horen niet bij dezelfde organisatie als het
distributiecentrum en de streekwinkel. Dit kunnen afzetmarkten als ziekenhuizen en horeca zijn.
Omdat de streekproducten bij de afzetmarkt geleverd moeten worden, zullen hier transportkosten
aan verbonden zijn. De prijs van de streekproducten zal dus iets hoger liggen voor deze afzetmarkt.
1.1.3. Omgeving
Het idee is om een Bed & Breakfast te realiseren zodat mensen die van ver komen en graag in het
Twentse landschap willen rondfietsen of een andere activiteit ondernemen, worden getriggerd om
toch te komen en hier te overnachten. Op deze manier kan er in alle rust genoten worden van de
omgeving en is een terugreis op dezelfde dag niet noodzakelijk. Het restaurant zal gerechten
serveren met voornamelijk streekproducten en zal daarnaast proeverijen organiseren van
streekproducten.
Er zal een informatiecentrum komen voor fiets- en wandelroutes door het gebied. In dit
informatiecentrum zullen interactieve informatieborden aanwezig zijn met allerlei interessante
informatie over het gebied. Op deze manier is er minder personeel nodig en kunnen de bezoekers
zelf informatie opzoeken. Dit informatiecentrum kan versterkt worden door een transferium te
realiseren voor de fiets- en wandelroutes.
Verder kunnen er afspraken worden gemaakt met bijvoorbeeld een zorgboerderij om huifkartochten
te organiseren vanuit de locatie van dit concept.
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Tot slot is deze locatie een mogelijkheid als tweede locatie voor de streekmarkt Twente te Delden.
De streekmarkt is namelijk op zoek naar een tweede locatie voor de markt, aldus de organisatie van
de streekmarkt.

1.2 Schematische weergave
Hieronder is de schematische weergave van het concept ‘’Duurzame streekwinkel met
distributiecentrum’’ weergegeven. De afzet, aanvoer en de faciliteiten op de locatie staan in de
schematische weergave.

Toelichting
Hier wordt de schematische weergave als tekst uitgewerkt op de punten aanvoer, afzet en
faciliteiten.
Het distributiecentrum is het middelpunt van dit concept. Dit distributiecentrum werkt samen met
de streekwinkel ‘’Vertwenz’’ in het centrum van Borne. Naast het distributiecentrum zijn er ook een
informatie- en recreatiecentrum gevestigd. Om meer recreanten en toeristen aan te trekken zijn er
meerdere faciliteiten gepland. Dit zijn faciliteiten als parkeerplaatsen, kassen/moestuinen, een
restaurant en een Bed & Breakfast.
De streekproducten en ambachtelijke producten worden geleverd bij het distributiecentrum door de
producenten. Vanuit het distributiecentrum worden de producten geleverd aan de streekwinkel in
het centrum van Borne en in pakketen die via internet worden samengesteld en hier kunnen worden
afgehaald. Zo trek je meer klanten richting het distributiecentrum. In de toekomst is het de
bedoeling dat de afzetmarkt wordt vergroot richting de horeca en ziekenhuizen.
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De streekproducenten kunnen recreatieve functies bij het bedrijf voegen om ook hier meer
recreanten en toeristen aan te trekken. Om deze recreatieve functies te kunnen financieren kan
geprobeerd worden om financiële steun te krijgen van provincie, gemeente en het Europese
LEADER. Hiervoor moet bij de gemeente en provincie wel een tegenprestatie geleverd worden, in de
zin van investeren in het landelijk gebied.

1.3 Streekwinkel
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de streekwinkel zelf. Hoe ziet het er uit, met wie werkt het
samen en welke type mensen zijn er nodig om het concept draaiend te houden.

1.3.1 Indeling
Het distributiecentrum bestaat uit een ingepast kassencomplex dat duurzaam is gebouwd. Hier
worden exotische producten verbouwd. Tevens is dit het startpunt van fiets- en wandelroutes naar
het gebied van De Groene Poort. Hierbij wordt ook het landgoed Twickel betrokken.
Aan de achterzijde van het gebouw is (onopvallend voor bezoekers) een opslag gerealiseerd. De
logistiek heeft een eigen toegang naar het complex, waarbij er geen hinder wordt ondervonden
tussen de bezoeker en de leveranciers. Verder is er in het complex een restaurant gerealiseerd met
een terras waarbij de bezoeker zich tegoed kan doen aan de streekproducten.
Wanneer men wil overnachten is hier de mogelijkheid voor. Hier kan men genieten van de Twentse
gastvrijheid en cultuur. Buiten op het terrein wordt eens in de maand een markt gehouden met de
verkoop van streekproducten. De streekmarkt Delden is op zoek naar een tweede locatie, hier biedt
het distributiecentrum ruimte voor. Deze plek kan in de winter gebruikt worden voor een Twentse
kerstmarkt, waar ook non-food producten en andere evenementen worden aangeboden.
Bij het distributiecentrum bevinden zich stukken grond die een weergave bieden van de
geproduceerde streekproducten in Twente. Door middel van wegbewijzering en informatiepanelen
wordt een rondleiding gegeven en ondertussen wordt er kennis opgedaan van het gebied. Tijdens
deze wandeling worden mensen geprikkeld om het gebied in te trekken.
Onderhoud wordt mede verricht door mensen met een beperking (vanuit zorginstelling
Scholtenhof). Op deze manier worden zij toch bij de maatschappij betrokken. Vanaf het complex
worden huifkartochten georganiseerd vanuit de zorgboerderij. Wanneer men niet in staat is het
gebied in te trekken is dit een goed alternatief.

1.4.2 Organisatie
Er zijn binnen het complex verschillende afdelingen:

-

Bed & Breakfast
Distributiecentrum
De exotische fruitteelt afdeling
De buitenafdeling
Informatiecentrum

Eén manager heeft het toezicht over alle vijf de afdelingen. Deze persoon houdt contact met de
opzichters per afdeling. Onder deze opzichters vallen werknemers en daaronder vallen de mensen
met een beperking. Het is de bedoeling de organisatiestructuur zo plat mogelijk te houden, zodat
lijntjes kort lopen en ook om de mensen met een beperking het idee te geven dat ze erbij horen.
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1.4.3 Netwerk
Het netwerk van het distributiecentrum zal vooral gaan bestaan uit leveranciers, afnemers en
recreanten en toeristen. In deze paragraaf zal beschreven worden welke leveranciers, afnemers en
hoe de recreanten en toeristen betrokken worden in het concept.
Leveranciers
De groep leveranciers voor de streekwinkel zal voornamelijk bestaan uit streekproducenten en
ambachtelijke producenten uit Twente. Deze brengen hun producten naar het distributiecentrum.
Om de gronden rondom het distributiecentrum te onderhouden, kan er samengewerkt worden met
zorginstelling Scholtenhof. Vanuit deze zorginstelling kunnen mensen met een beperking ingezet
worden.
Afnemers
De groep afnemers van het distributiecentrum, is in eerste instantie de streekwinkel in het centrum
van Borne. Particulieren kunnen via internet boodschappenpakketten samenstellen en afhalen.
In de toekomst is het de bedoeling dat er meer partijen betrokken worden. Hierbij kan gedacht
worden aan afnemers als horecavoorzieningen en ziekenhuizen.
Recreatie en toerisme
Bij het concept is het belangrijk om recreatie en toerisme te binden. Hiervoor zijn dan ook
verschillende voorzieningen toegevoegd. Vanaf de locatie zullen verschillende fiets- en wandelpaden
starten. Deze paden zullen langs de verschillende streekproducenten lopen. Het eindpunt van deze
routes ligt waar mogelijk bij de streekwinkel in Borne. Hier kunnen dan nog producten gekocht
worden.
Het restaurant en Bed & Breakfast zullen ook mensen aantrekken die voor de omgeving komen en
daardoor in aanraking komen met streekproductie. Deze mensen zullen van verder weg komen. Dit
vergroot het aantal klanten en daarmee de omzet.

1.4 Impressie
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van foto’s een beeld gecreëerd over hoe het concept voor een
duurzame streekwinkel met distributiecentrum er uit kan komen te zien.

Figuur 1: Restaurant

Figuur 4: Buitenaanzicht
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In dit concept komt er een gebouw met meer functies dan
alleen een distributiecentrum. Figuur 1 laat een beeld zien
hoe het restaurant er uit kan komen te zien met uitzicht over
het Twentse Landschap. Figuur 2 geeft een impressie van hoe
het informatiecentrum eruit kan komen te zien waar
recreanten en toeristen informatie kunnen verkrijgen over
fietsroutes/streekproducenten en andere interessante
dingen over De Groene Poort. Figuur 3 geeft een idee hoe de
verschillende streekproducten in kratten worden opgeslagen
Figuur 2: Informatiecentrum

en vanuit daar verder worden gedistribueerd.
Figuur 4 geeft een idee van het hoe het gebouw er van
buiten uit kan komen te zien. Veel glas waardoor het een
licht gebouw is, en het distributiecentrum aan de
achterkant zodat bezoekers hier geen hinder van
ondervinden. Figuur 5 laat zien hoe de Bed & Breakfast
kamers eruit kunnen zien, een tweepersoonskamer met
een tafeltje en eigen badkamer.
Figuur 3: Distributiecentrum

Figuur 5: Bed & Breakfast
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1.5Effecten & Aandachtspunten
1.5.1 Effecten:
-

Groter recreatiecentrum waardoor er meer mensen naartoe gaan en de recreatieve
functies gaan combineren zodat er een grotere omzet gemaakt wordt.
Het restaurant en Bed & Breakfast trekt mensen uit een grotere regio, wat zal zorgen
voor extra omzet.
Meer mogelijkheden voor recreatie en toerisme.
Voedselkilometers worden gereduceerd.
Door het opzetten van een recreatief netwerk zal een impuls worden gegeven aan recreatie
en toerisme in De Groene Poort en Twente.

1.5.2 Aandachtspunten:
-

Er is veel personeel nodig, een hoge omzet is van belang om deze te kunnen betalen.
Kunnen de leveranciers genoeg leveren om een restaurant + streekwinkel te
bevoorraden?
De afzetmarkt van de streekwinkel dient verbreed te worden. Dit om meer omzet te
maken en een groter netwerk te creëren.
De mensen met een beperking hebben begeleiding nodig bij het werk.
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CONCEPT 2 COÖPERATIEF DISTRIBUTIECENTRUM
2.1 Visie
De basis van dit concept is gebaseerd op de streekwinkel Oregional. Bij
Oregional worden streekproducten uit de regio Arnhem en Nijmegen door
middel van een webshop verkocht aan grote afnemers, zoals horeca,
zorginstellingen, cateraars en restaurants.

2.1.1 Filosofie
Het doel van dit concept voor een streekwinkel is, vergelijkbaar met de
andere concepten, om de productie en de consumptie van regionaal
voedsel te bevorderen. Hier komt bij dat het streven is om het geld dat de
consumenten besteden aan de streekproducten ook in de regio blijft.
Enerzijds krijgen de streekproducenten een vergoeding voor de geproduceerde goederen en
anderzijds wordt de “winst” gebruikt om het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap te
ondersteunen. Daarbij zijn de afnemers van de streekproducten vooral grote afnemers. Hieronder
vallen afnemers zoals horeca, cateraars en zorginstellingen. Het voordeel van deze afnemers is dat
er vaak een constante afzet van producten is vergeleken met de reguliere consument. Er zit echter
wel een risico aan het gebruik van grote afnemers. Mocht er een afnemer wegvallen, dan is de
omzet ook meteen een aanzienlijk stuk lager.
Binnen dit concept worden streekproducenten gebonden aan de streekwinkel, die zorgt voor een
extra afzetkanaal voor de streekproducent. Daarbij worden ook partners in de verwerkende
industrie aan de streekwinkel gebonden. De producten worden geproduceerd binnen een straal van
25 km rondom de streekwinkel. Het voordeel van deze kleine straal is dat de producten vers bij de
klant worden afgeleverd. Het streven is om de producten de dag na de oogst bij de klant af te
leveren door de chauffeur die in dienst is van het distributiecentrum.
Het aanbod van producten is te herleiden aan de producten die in de regio geproduceerd worden.
Het aanbod van de streekwinkel geeft dus een algemene weergave van hetgeen dat in de regio
wordt geproduceerd. De regio is daarbij voornamelijk de regio Twente (wat overeen komt met een
straal van ongeveer 25 km). Mocht het assortiment niet voldoen, kunnen ook producten uit de
Achterhoek, Salland of Duitsland in de streekwinkel aangeboden worden.
Een belangrijk punt uit dit concept is dat in eerste instantie wordt begonnen met een streekwinkel in
de vorm van een distributiecentrum voor grote afnemers. Mocht de afzet na verloop van tijd een
stabiel niveau hebben bereikt kan ook een streekwinkel worden gestart die geschikt is voor reguliere
consumenten. Dit biedt de mogelijkheid tot de ontwikkeling van een marktwagen of proeverij. Dit
concept zal dus in stappen worden uitgebreid.

2.1.2 Doelgroep, assortiment & prijsniveau
Om voor dit concept een doelgroep te noemen wordt er gebruik gemaakt van het zogenaamde BSRModel. In dit model wordt er uitgegaan van vier kleuren deze kleuren zijn rood, blauw, groen en
geel. Rood staat voor mensen die actief zijn, van avontuur houden en hun horizon willen verbreden.
Blauw staat voor mensen die van luxe en nieuwe dingen houden en dat ook willen laten zien. Groen
staat voor mensen die van rust en ontspanning houden, niet te gek doen en zich terugtrekken van de
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dagelijkse sleur. Geel staat voor mensen die houden van dagjes weg, lekker eten en hun vrije tijd
met vrienden spenderen.
Voor het concept dat tot stand is gekomen is gekeken welke kleur het best toepasbaar is op het
concept van Oregional. Gezien het concept zich in eerste instantie zal richten op grote afnemers, en
dus bedrijven, is het niet mogelijk deze afnemers te categoriseren in een doelgroep. Doelgroep van
het distributiecentrum zijn dus voornamelijk de grote afnemer.
Het wel mogelijk om de doelgroep voor een toekomstige streekwinkel te definiëren. Kijkende naar
de definities van de kleuren komt de kleur groen het best naar voren. Oregional hanteert een vorm
van distributie, dit komt overeen met weinig inspanning. Want de producten worden naar de
afnemers toegebracht. De producten die de afnemers krijgen zijn streekproducten. Deze zijn
geproduceerd in een rustige en ontspannen omgeving. Het terugtrekken van de dagelijkse sleur
kenmerkt zich in het iets anders consumeren dan de rest van de mensen. Het consumeren van
streekproducten is anders dan het halen van je producten in de supermarkt, wat gebruikelijk is.
Assortiment
Het assortiment dat het distributiecentrum biedt is enkel beperkt tot producten uit de streek. Maar
dit aanbod moet wel zo veelzijdig mogelijk zijn, zodat afnemers die hier producten halen vervolgens
niet of nauwelijks naar een andere afnemer hoeven om daar nog extra producten te halen. Daarbij
zal het assortiment bestaan uit de producten die in de regio geproduceerd worden. Het is de
bedoeling dat het hier enkel om eetbare producten gaat, bijvoorbeeld zuivel, vlees, groente en fruit.
Wanneer er een stabiele financiële basis is opgebouwd kan er eventueel wel besloten worden om
het bedrijf uit te breiden met non-food producten.
Het assortiment zal in eerste instantie via de website te bestellen zijn maar er zal ook een winkel
komen waar de producten gekocht kunnen worden. Bezorgen van de producten is mogelijk.
Naarmate er meer vraag komt naar de streekproducten is het mogelijk agrariërs te gaan verzoeken
ook andere typen producten te gaan verbouwen, om zo het assortiment verder uit te breiden. Het
assortiment zal bij de mogelijke afnemers op allerlei manieren, zoals proeverijen, kenbaar gemaakt
worden bij de afnemers. Om zo de regio in contact te laten komen met de streekproducten.
Prijsniveau
Het prijsniveau dient nog nader bepaald te worden. Er wordt gestreefd om niet boven de
supermarkt prijzen uit te komen. Dit kan omdat er minder tussenhandelaren zijn dan bij
supermarkten. Alle producten komen van een producent af die binnen een straal van 25 kilometer
ligt. Een goede logistiek binnen de coöperatie moet er voor zorgen dat de prijzen laag gehouden
kunnen worden om zo goed met supermarkten te kunnen concurreren. Daarnaast kunnen de boeren
een betere vergoeding krijgen voor hun producten, aangezien er minder tussenhandel is.

2.1.3 Omgeving
Voor een streekwinkel is het erg belangrijk om een goede connectie met de streek te hebben. Dit
kan gedaan worden door investeringen in het landelijk gebied, of door het gebruik van toeristische
en recreatieve functies.
Oregional is gevestigd in het landelijk gebied tussen Nijmegen en Arnhem in een oude boerderij.
Hierdoor lijkt het perfect in het landschap te passen. De band met de omgeving wordt nog verder
versterkt door te investeren in het landelijk gebied. Het geld dat hiervoor beschikbaar is, moet
komen uit de winsten die worden behaald uit verkoop van de producten. Er is ook een marktwagen
die naar verschillende locaties gaat en daar de producten uit de streek verkoopt en promoot.
Daarnaast worden er ook proeverijen gehouden. Hier komen zowel consumenten als producenten
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bijeen. Deze kunnen dan proeven van de verschillende producten uit de omgeving. Oregional wil ook
de beleving die je bij het landschap krijgt verhogen. Door middel van het ontwikkelen van
verschillende recepten die bedacht zijn door een kok. Deze recepten combineren dan de
verschillende typen producten die uit de streek komen.
Ook de locatie in Borne is gevestigd in het landelijk gebied. Daardoor is ook hier automatisch een
band met het landelijk gebied. Ook is het zo dat het geld dat consumenten besteden direct wordt
geïnvesteerd in de omgeving. Bijvoorbeeld het behoud en de ontwikkeling van natuur of het
investeren ten behoeve van het kleinschalige landschap in Twente.
Concepten als de marktwagen en proeverijen zijn ook mogelijk in Borne. Het is alleen wel aan te
raden om deze concepten pas uit te voeren wanneer de winkel een stabiele financiële basis heeft.

2.2 Schematische weergave
Om het concept te verduidelijken is hieronder een schematische weergave te zien in afbeelding 2.

Afbeelding 2: Schematische weergave concept “Coöperatief distributiecentrum”

2.2.1 Toelichting
Binnen het concept van het coöperatief distributiecentrum is vanzelfsprekend het
distributiecentrum het middelpunt van het netwerk. Daarbij heeft het distributiecentrum
verschillende functies. Zo zal de aan- en afvoer van producten en goederen lopen via het
distributiecentrum en is hier kantoorruimte voor verschillende afdelingen, zoals inkoop, verkoop en
logistiek. Naast deze functies is er bij het distributiecentrum een mogelijkheid om activiteiten te
organiseren, zoals een keuken waar kookworkshops georganiseerd kunnen worden. Voor recreanten
en toeristen vormt het distributiecentrum een start- en eindpunt voor fiets- en wandelroutes. Hier
bestaat de mogelijkheid om informatie over het concept, de streekproducten en streekproducenten
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te verkrijgen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om vooraf of na afloop te genieten van een kop
koffie of thee. Daarbij is het voor kinderen mogelijk om te spelen in de speeldernis (een natuurlijke
speelplaats) die bij het distributiecentrum is gevestigd.
De producten die via het distributiecentrum aan afnemers worden geleverd zijn afkomstig van
streekproducenten. Hierbij is het mogelijk dat de producten direct aan het distributiecentrum
geleverd worden, maar een aantal producten dient eerst verwerkt te worden (verwerkende
industrie) voordat het aan het distributiecentrum geleverd wordt. De afnemers zullen daarbij in
eerste instantie bestaan uit grote afnemers, zoals horeca, cateraars en zorginstellingen. Mocht de
afzet zich gaan stabiliseren bestaat de mogelijkheid om op termijn een streekwinkel voor
consumenten op te gaan richten (toekomstige streekwinkels). Om het gebruik van streekproducten,
maar ook om het concept te promoten, wordt er een marktwagen ingezet waar informatie is te
verkrijgen over het concept en de streekproducten.
Het uiteindelijke doel van het concept is om winsten te investeren in het landelijk gebied en
daarmee het landschap en de natuur in De Groene Poort te versterken.

2.3 Streekwinkel
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de streekwinkel zelf. Hoe ziet het er uit, met wie werkt het
samen en welke type mensen zijn er nodig om het concept draaiend te houden.

2.3.1 Indeling
In het concept is de streekwinkel eigenlijk een distributiecentrum die streekproducten haalt bij de
producenten en tijdelijk opslaat in of bij het gebouw. Deze producten zullen vervolgens weer snel
worden vervoerd naar de afnemers. Er zal dus een gebouw moeten komen die in staat is om
producten tijdelijk op te slaan zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de producten.
Hiervoor is dus ook een koelcel nodig. De grootte hiervan zal afhangen van het aantal
streekproducten dat geleverd kan worden. Het is aan te raden om extra ruimte voor uitbreiding
hiervan vrij te houden. Zeker als het concept aanslaat zal de vraag en het aanbod van
streekproducten toenemen. Een uitbreiding van de opslaglocatie kan dan noodzakelijk zijn. Het is
niet de bedoeling dat er particulieren bij het bedrijf komen en streekproducten op locatie kopen.
Een grote parkeerplaats is dus niet nodig, maar het bedrijf moet wel ruimte hebben voor de
logistieke voertuigen om eenvoudig de producten in en uit te laden. Naast een plek waar de
producten tijdelijk bewaard kunnen worden, moet het bedrijf ook een kantoor hebben. Hierin
moeten de verschillende afdelingen (zoals beschreven in paragraaf 2) gehuisvest worden. Ook heeft
het concept nog een ruimte nodig voor de uitvoering van verschillende activiteiten zoals een
proeverij of kooksessies voor het maken van nieuwe gerechten uit de streek. Een keuken met
bijbehorende eetzaal is ideaal voor deze activiteiten.
Uiterlijk
Op de aangewezen locatie in Borne staat momenteel wel een oude boerderij, maar daar is brand
geweest en er is een gevaar voor asbest. De beste oplossing is dus om deze te slopen en een nieuwe
boerderij te bouwen. Deze moet dan wel de uitstraling krijgen van een Twentse boerderij zodat het
bedrijf goed past in het landschap en het doel in ogenschouw neemt (kwaliteit van het landschap
van Twente behouden). Producten kunnen opgeslagen worden in schuren, voertuigen hebben
ruimte genoeg om producten te leveren en op te halen. Ook kan het gebouw worden uitgerust met
een keuken. De rest van het gebouw kan worden ingericht als kantoorruimte.
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2.3.2 Organisatie
Om het project in de gemeente Borne op gang te krijgen is er een goede organisatie nodig. Een
project als deze komt niet zomaar van de grond.
Niet ingaande op de bouw van de winkel en het distributiecentrum, zal er een gelijke organisatie als
bij Oregional vorm gegeven moeten worden. Er zal een manager aangesteld moeten worden die de
organisatie rondom het distributiecentrum op zich neemt en op het moment dat een streekwinkel
gerealiseerd zal worden, dient ook een manager aangenomen te worden voor de winkel. Ook zullen
er mensen aangenomen moeten worden die kennis hebben van in- en verkoop en mensen die
kennis hebben van marketing. Verder zullen er chauffeurs aangenomen moeten worden die de
streekproducten vervoeren van A naar B. Voor de winkel zal winkelpersoneel aangenomen moeten
worden die zorgen voor de verkoop van producten en bijvoorbeeld het bijvullen van de schappen.
Het is belangrijk dat al het personeel dezelfde visie voor ogen heeft. Ook dient het personeel
verstand te hebben van de gehele organisatie en dient de visie van de organisatie over te kunnen
dragen wanneer dat nodig is. Zo dient bijvoorbeeld het winkelpersoneel kennis te hebben over de
producten die ze verkopen en moeten informatie kunnen geven over de organisatie wanneer
mensen hiernaar vragen. Chauffeurs dienen niet alleen producten op te kunnen halen van locatie A
en te vervoeren naar locatie B. De chauffeurs moeten de kwaliteit van de producten in kunnen
schatten en goed kunnen omgaan met de streekproducenten. Naarmate de winkel en het
distributiecentrum groeien, zal er meer personeel aangenomen moeten worden. Het personeel van
de organisatie onderscheidt zich van personeel van doorsnee winkels door hun extra kennis. Op
deze manier probeert de organisatie extra service te bieden.

2.3.3 Netwerk
Het netwerk van de streekwinkel zal vooral gaan bestaan uit een combinatie tussen leveranciers en
afnemers. In deze paragraaf zal dan ook beschreven uit welke groep de leveranciers bestaat en wie
de afnemers zijn van de producten.
Leveranciers
De groep leveranciers voor de streekwinkel zal voornamelijk bestaan uit streekproducenten. Daarbij
is het ook mogelijk dat de producten eerst verwerkt worden voordat ze naar het distributiecentrum
getransporteerd worden. De verwerkende industrie kan dus ook worden gezien als een leverancier
van het distributiecentrum.
Afnemers
De groep afnemers van in eerste instantie het distributiecentrum van streekproducten, zullen
partijen zijn die grote hoeveelheden in één keer afnemen. Dit kunnen bijvoorbeeld
horecagelegenheden, zorginstellingen, bedrijfscateraars en winkels zijn. Op het moment dat er een
streekwinkel gevestigd wordt is het ook mogelijk dat consumenten afnemers worden. Het doel is dat
de groep afnemers steeds groter wordt naarmate de tijd vordert door uitbreiding van de
afzetkanalen.
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2.4 Impressie

Bovenstaande afbeeldingen geven indicatief weer hoe het coöperatief distributiecentrum eruit zou
kunnen zien. Het distributiecentrum zal gevestigd worden in een typische Twentse boerderij, zodat
het goed in het landschap zal passen. In dit distributiecentrum zal vanzelfsprekend de opslag en
distributie van goederen plaatsvinden (onderste afbeelding). Daarnaast is er kantoorruimte
aanwezig voor het personeel (afbeelding rechts midden) en is er een keuken ten behoeve van
kookworkshops en het samenstellen van streekgerechten. Ook zal er ter promotie van het
distributiecentrum en bijbehorende streekproducten een marktwagen gebruikt worden.
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2.5 Effecten en aandachtspunten
2.4.1 Effecten
o
o
o

o

De streekwinkel zal voor een aantal agrariërs extra inkomsten genereren.
In de regio van De Groene Poort, maar ook Twente, zal meer interesse ontstaan in
streekproducten.
Het landelijke gebied in de omgeving van het distributiecentrum zal versterkt worden door
de investeringen in het behoud van natuur en de ontwikkeling ervan. Daarnaast kan het
kleinschalige landschap in stand worden gehouden door de extra inkomsten die agrariërs
genereren door de lokale afzet van producten (dus meer winst, schaalvergroting is niet aan
de orde).
Door het opzetten van een recreatief netwerk zal een impuls worden gegeven aan recreatie
en toerisme in De Groene Poort en Twente.

2.4.2 Aandachtspunten
o
o
o

o
o

Om het concept draaiende te kunnen houden is een grote omzet van belang.
Het assortiment van typen streekproducten zal uitgebreid moeten worden om een
streekwinkel voor consumenten mogelijk te maken.
Het is van belang een goede band op te bouwen met zowel de afnemers als met de
leveranciers en streekproducenten. Beide partijen moeten weten wat ze van elkaar
verlangen en van elkaar kunnen verwachten.
Het is van belang het concept in stappen uit te breiden zodat de investeringen, die per keer
gedaan dienen te worden, niet te groot worden.
Het verhaal achter de producten is voor consumenten een stimulans om streekproducten
aan te schaffen, dus het mogelijk maken van bezoeken aan de producenten is vereist.
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CONCEPT 3 GROOTSCHALIGE STREEKWINKEL
3.1 Visie
De basis van dit concept is gebaseerd op het referentieproject Landmarkt in Amsterdam. Dit is een
grootschalige streekwinkel net buiten de stad. De filosofie achter deze referentie is in dit concept de
rode draad voor het opzetten van een streekwinkel in Borne.

3.1.1 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 blijven de contacten tussen producent en consument
dichtbij elkaar. De producent vertelt iets over het product en deze informatie met een foto en naam
van het product wordt in de winkel gepresenteerd. Door de consument in aanraking te laten komen
met het product krijgt de consument een beleving, extra waarde, bij het product.
Landmarkt gaat uit van een goede service. Hiermee wordt bedoeld 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 Landmarkt zich ook te onderscheiden van
andere supermarkten. De beleving van de consumenten is het uitgangspunt binnen de organisatie.
Werknemers worden hier ook op ingewerkt. Omdat Landmarkt zich niet alleen als supermarkt
profileert, bevat de winkel een eigen restaurant. Dit is een restaurant waar de consumenten een
kopje koffie kunnen drinken of wat gaan eten. Het eten dat hier bereid wordt is voornamelijk uit
eigen winkel, echter is dit niet in totaliteit het geval. Het wordt waar nodig aangevuld.
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.

3.1.2 Doelgroep, assortiment en prijsniveau
Doelgroepen
Bij het bepalen van de doelgroepen voor de te realiseren streekmarkt in Borne, zal er eerst gekeken
worden op welke doelgroep Landmarkt in Amsterdam zich richt. Bij dit concept wordt uitgegaan van
de formule die bij Landmarkt wordt gehanteerd. Vervolgens zal aan de hand van het BSR-model
gekeken worden op welke doelgroepen de streekmarkt in Borne zich zal richten.
De doelgroep die Landmarkt Amsterdam voor ogen heeft is te vergelijken met reguliere
supermarkten. Landmarkt probeert consumenten aan te trekken die voor de dagelijkse
boodschappen komen. De doelgroep verschilt dan ook niet veel van consumenten van
supermarkten. Echter bevat Landmarkt een belangrijk nevenaspect. Landmarkt Amsterdam maakt
het voor de consument een aangename aangelegenheid om daar te komen winkelen. Door
proefproducten in de winkel aan te bieden, kan het ook andere consumenten aantrekken. Het is
meer dan alleen een supermarkt. Mensen kunnen hier heen gaan om er even tussenuit te zijn en dus
bewust voor deze winkel te 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 het volgende omvat:
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o
o
o

Reguliere klanten; consumenten die voor het volledige aanbod hun dagelijkse
boodschappen doen;
Klanten gericht op streekproductie; consumenten die bewust naar 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.

Ook de streekwinkel in Borne zal zich gaan richten op dezelfde doelgroep als de reguliere
supermarkten. Het gaat erom dat er een volledig en jaarrond aanbod is, zodat consumenten al hun
boodschappen in de streekwinkel kunnen kopen. De doelgroep zal dus gelijk zijn aan die van
Landmarkt.
Met het BSR-model kan door middel van belevingswerelden specifieker gekeken worden welk type
mensen voornamelijk gebruik zullen gaan maken van de streekwinkel. Het model gaat uit van vier
belevingswerelden, de rode belevingswereld (vitaliteit), de blauwe belevingswereld (controle), de
gele belevingswereld (harmonie) en de groene belevingswereld (bescherming). In het boek
Gebiedsmarketing staat dit model uitgewerkt. Binnen deze indeling zullen voornamelijk mensen die
zich in dit model in de gele belevingswereld bevinden geïnteresseerd zijn in de streekwinkel. Deze
mensen zijn groepsgericht en extravert, houden van harmonie en evenwicht en zijn spontaan en
vrolijk van karakter. Ze zijn gehecht aan het gezinsleven en zoeken daarbij een balans tussen privé en
werk. Daarnaast zijn ze betrokken met anderen, samenwerkingsgericht, geïnteresseerd en
hulpvaardig. Ze hebben veel goede sociale contacten, ook in de buurt en op het werk. (Michel Buhrs,
Marc van Wingerden e.a. 2008)
Het succes van een streekmarkt is in sterke mate gebaseerd op een goede samenwerking. Daarnaast
is het een goede plek om sociale contacten te onderhouden of op te bouwen. De mensen die voor
streekproducten kiezen zijn vaak gehecht aan hun omgeving en zijn daarom bereid om hiervoor wat
te doen.
De gele belevingswereld omvat ongeveer 18% van de bevolking, een behoorlijk grote groep dus. Van
deze groep bestaat het grootste deel, 44%, uit startende families, de meesten zijn middelbaar
opgeleid (39%) en het grootste deel (64%) heeft een hoger inkomen modaal tot twee keer modaal.
Bij het BSR-model komen de eigenschappen die bij de gele belevingswereld horen in eerste instantie
het meeste in de buurt bij de eigenschappen die bij de doelgroep voor de streekwinkel passen. Het
trekken van mensen die binnen de andere belevingswerelden vallen zal meer moeite kosten. Als de
streekwinkel begint te “lopen” kan in het aantrekken van andere doelgroepen geïnvesteerd worden.
Assortiment
Het assortiment dat Landmarkt te bieden heeft is breed en bestaat niet alleen uit streekproducten.
Onderstaand een lijstje met de afdelingen in de winkel:
o Bakkerij
o Kaashandel
o Slagerij
o Vismarkt
o Groentekraam
Dit zijn de hoofdafdelingen in Landmarkt. Uiteraard zijn er verscheidene afdelingen met andere
streekproducten en niet-streekproducten, echter zijn deze gewoon in de schappen te vinden en dus
niet specifiek onderverdeeld op een hoofdafdeling.
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Bij streekwinkel Borne is het ook de bedoeling dat er verschillende afdelingen komen met verse
streekproducten. Zoals zuivel, vlees, vis en groente. Verder ook een afdeling met non-food
streekproducten. Er wordt gestreefd naar een volledig jaarrond aanbod. Wanneer dit niet lukt,
wordt het aangevuld met niet streekproducten, maar wel biologisch.
Prijsniveau
Het prijsniveau voor de producten in 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
Landmarkt zo laag mogelijk gehouden hoewel de kwaliteit en versheid van producten prioriteit
heeft. Het is van belang goede prijsafspraken te maken met de boeren en om door een goede
logistiek de prijzen zo aantrekkelijk mogelijk te houden om te kunnen concurreren met de
supermarkten.

3.1.3 Omgeving
Het concept neemt ook de omgeving mee. Hierin worden recreatie, toerisme en het landschap
gerelateerd aan de streekproductie en de streekwinkel.
Recreatie en toerisme
De locatie van de streekwinkel dient ook als toeristisch en recreatief vertrekpunt. De streekwinkel
kan dienen als startpunt van fiets- en wandelroutes. Deze fiets- en wandel routes laten het
kenmerkende landschap van Twente zien in De Groene Poort. De fiets- en wandelroutes kunnen ook
in verbinding komen met de streekproducenten. Hier kunnen de recreanten een kijkje nemen in het
productieproces van de desbetreffende streekproducent. Belangrijk is dat het vertrekpunt de
streekwinkel betreft en de routes hier ook weer eindigen. Op deze manier worden de mensen
gestimuleerd om een kijkje te nemen in de streekwinkel en dus wat te kopen. Om ook
horecavoorzieningen te bieden voor de fietsers en wandelaars dient in de streekwinkel een
restaurant te zijn met voornamelijk streekproducten uit de winkel zelf. Op deze manier kunnen de
mensen de streekproducten proeven en hebben zij de mogelijkheid om producten aan te schaffen.
Belangrijk hierbij is echter wel dat het restaurant afzonderlijk van de winkel kan functioneren. Zodat
deze ook open kan zijn op tijden dat de winkel gesloten is. Een multifunctionele ruimte in het pand
van de streekwinkel biedt ruimte voor georganiseerde partijen. Hierbij kan gedacht worden aan het
afhuren van de ruimte voor vergaderingen of om een proeverij in te organiseren en mensen dus
naar de streekwinkel te trekken.
Landschap verbeteren
Het gaat om streekproductie waarbij boeren streekproducten moeten produceren om aan de
behoefte van de winkel te voldoen. Het gaat hier dus om maatschappelijke organisaties, wat
betekent dat hier de mogelijkheid bestaat om de KGO-regeling toe te passen om het landschap te
verbeteren. 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 Groene Poort in zijn situatie. Dit kan
‘bottom-up’ of ‘top-down’. Dit wordt hieronder toegelicht. Groene en Blauwe Diensten kunnen in
combinatie met de KGO tot stand worden gebracht. De Groene en Blauwe 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)
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op percelen en in watergangen. De regelingen zoals hiervoor toegelicht, kunnen toegepast worden
om het landelijk gebied te versterken en kwaliteiten te behouden. Echter kunnen naast deze
regelingen door de gemeente ook overeenkomsten worden gesloten voor het beheer, onderhoud en
versterken van het landelijk gebied. Overeenkomsten kunnen gesloten worden met grondeigenaren.
Dit gaat verder dan alleen het betrekken van streekproducenten bij het verbeteren en versterken
van het landelijk gebied in De Groene Poort. Grootgrondbezitters die boer zijn en niet deelnemen
aan streekproductie kunnen worden meegenomen in het maken van overeenkomsten. Er zijn
pachtgronden in De Groene Poort die behoren tot Landgoed Twickel. Met deze grondeigenaren
kunnen overeenkomsten gesloten worden waarin wordt vastgelegd dat de landschapselementen
beheerd, behouden of versterkt worden. Deze manier van landschapsverbetering bij particulieren
kan worden gecombineerd met de KGO-regeling (wanneer uitbreiding van het bedrijf gewenst is of
een andere ontwikkeling in gang gezet wordt) of met de Groene en Blauwe diensten. Daarnaast zou
doormiddel van de realisatie van een aantal Knooperven binnen De Groene Poort, het kleinschalige
landschap versterkt kunnen worden. Hierbij worden op een voormalig boerenerf woningen
gerealiseerd (ook andere functies zijn mogelijk). Het erf en de landschapselementen in de buurt
worden gemeenschappelijk eigendom van de bewoners, die zorgen voor het onderhoud hiervan. De
agrarische gronden die bij het erf hoorden worden verkocht aan de omliggende agrariërs.
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3.2 Schematische weergave
Om het concept te verduidelijken is hieronder een schematische weergave te zien in afbeelding 3.

Afbeelding 3, schematische weergave concept grootschalige streekwinkel

3.2.1 Toelichting
Het bovenstaande model laat zien op welke manier de streekwinkel in Borne werkt. Naast
de streekwinkel zijn ook andere functies in het gebouw te vinden, namelijk een
multifunctionele ruimte, restaurant en een startpunt voor fiets- en wandelroutes. Vanuit de
streekwinkel kan gerecreëerd worden en het trekt toeristen aan. De pijl gaat beide kanten
op gezien de streekwinkel recreanten en toeristen aantrekt, maar deze ook vanuit de
streekwinkel de omgeving instuurt. Seizoensgebonden streekproducten worden naar de
winkel gevoerd. Wanneer het seizoen afgelopen is komen deze producten vanuit andere
landen en worden dus geïmporteerd. Dit is gedaan om een zo volledig mogelijk aanbod te
kunnen bieden, zodat consumenten ook in de winter groente en fruit kunnen verkrijgen. De
streekproducenten leveren aan de streekwinkel en vormen tevens een onderdeel van
recreatie en toerisme dat gekoppeld is aan de streekwinkel. De fiets- en wandelroutes lopen
ook langs deze streekproducenten. Hier kunnen recreanten een kijkje nemen om het
productieproces beter in beeld te krijgen. Daarnaast worden de streekproducenten gebruikt
om te investeren in het landelijk gebied. Dit gebeurd door middel van de KGO-regeling,
Groene en Blauwe Diensten en het toepassen van Knooperven.
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3.3 Streekwinkel
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de streekwinkel zelf. Hoe ziet het er uit, met wie werkt het
samen en welke type mensen zijn er nodig om het concept draaiend te houden.

3.3.1 Indeling
De indeling van het gebouw voor de streekwinkel bestaat uit verschillende elementen. De meeste
ruimte moet geboden worden aan de streekwinkel zelf. De streekwinkel heeft een prioriteitsfunctie
in het gebouw. Deze streekwinkel staat geheel los van de andere ruimten in het gebouw. Dit
betekent dat de ruimten afzonderlijk van elkaar kunnen functioneren. Belangrijk bij de streekwinkel
is echter wel dat deze in directe verbinding staat met het restaurant. Winkelende consumenten
moeten tijdens het doen van hun boodschappen een kopje koffie kunnen drinken of een hapje eten
in het restaurant. Door een doorgang te creëren tussen restaurant en streekwinkel kan een
verbinding gelegd worden. Echter dient het restaurant ook van buiten het gebouw toegankelijk te
zijn. Duidelijk is dus dat het restaurant geen onderdeel vormt van de streekwinkel zelf. De
streekwinkel is op te delen in afdelingen. Deze verschillende afdelingen dienen duidelijk kenbaar te
zijn in de winkel.
Naast de streekwinkel en het restaurant bevat het gebouw ook een multifunctionele ruimte. Deze
ruimte is te gebruiken door een ieder die het huren wil. Het kan gebruikt worden voor
vergaderingen, proeverijen en andere activiteiten. Het is een commerciële ruimte met vele
mogelijkheden. Het gebouw dient ook als vertrekpunt voor fiets- en wandelroutes. Recreanten en
toeristen kunnen hier een kaart krijgen waarop de fietsroutes staan aangegeven en kunnen
informatiefolders meenemen van onder andere de streekproducenten.

3.3.2 Organisatie
Het is de bedoeling dat op elke afdeling, per productgroep, een medewerker staat om de klant van
dienst te zijn en het een en ander kan vertellen over de herkomst van het product, hoe het
eventueel gemaakt is. Er zal een leidinggevende moeten worden aangesteld die de hele organisatie
kan leiden en kan aansturen. Verder moeten mensen die inkoop bij de boeren doen. Ook zijn er
mensen nodig voor in het restaurant en mensen die zich bezig houden met verkoop en marketing.
Bij Landmarkt in Amsterdam ligt het aantal werknemers tussen de 70 en 80. Een groot deel van het
aantal werknemers bestaat uit lichtelijk beperking, maar die wel in staat zijn om (grotendeels)
zelfstandig te werken. Bij De streekwinkel in Borne kan op eenzelfde manier gewerkt gaan worden.
Wordt dit niet gedaan, dan kan het aantal werknemers waarschijnlijk iets omlaag.
Bij Landmarkt worden de streekproducten door de producenten zelf naar de winkel gebracht. De
producent vertelt iets over het product en deze informatie met een foto en naam van het product
wordt in de winkel gepresenteerd. Om een goede aanlevering van producten te garanderen kan er
ook aan gedacht worden om zelf de logistiek in handen te nemen. Hierbij kan gedacht worden aan
vrachtauto’s die de producten bij de boeren ophalen.

3.3.3 Netwerk
Het netwerk van de streekwinkel zal vooral gaan bestaan uit een combinatie tussen leveranciers en
afnemers. In deze paragraaf zal dan ook beschreven uit welke groep de leveranciers bestaat en wie
de afnemers zijn van de producten.
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Leveranciers
De groep leveranciers voor de streekwinkel zal voornamelijk bestaan uit streekproducenten. Daarbij
is het ook mogelijk dat de producten eerst verwerkt worden voordat ze naar de streekwinkel
gebracht worden. De verwerkende industrie kan dus ook worden gezien als een leverancier.

Afnemers
De grootschalige streekwinkel zal zich richten op consumenten. De streekwinkel zorgt er dus voor
dat consumenten met producenten in aanraking komen. Daarnaast zorgt de winkel er ook voor dat
de streekproducenten onderling met elkaar in contact komen. Hierdoor kunnen
samenwerkingsverbanden ontstaan. Daarnaast kan ook contact gezocht worden met de streekmarkt
Twente, te Delden. Bij de streekwinkel kan een tweede locatie voor de markt gerealiseerd worden.
Verder kan de samenwerking met Vertwenz, een kleine streekwinkel in het centrum van Borne,
aangegaan worden.

3. 4 Impressie

Hierboven is in beelden een impressie weergegeven van hoe een grote streekwinkel er ongeveer
uitziet. De foto’s hierboven zijn van Landmarkt in Amsterdam. Goed naar voren komt de persoonlijke
benadering die er wordt gehanteerd, zoals het uitdelen van de kersen bijvoorbeeld. Maar allerlei
producten kunnen in de winkel geproefd worden. Daarnaast is er te zien hoe het vlees klaargemaakt
wordt in de slager, maar ook een bakker, kaashandel, vismarkt en groentekraam zijn aanwezig. Bij
het restaurant kan gekeken worden hoe de gerechten bereid worden. De streekwinkel heeft een
open, klantgericht karakter waar mensen met een prettig gevoel rond kunnen lopen. Daarnaast is
het qua aanbod vergelijkbaar met een gewone supermarkt. Met aanbiedingen zoals we die ook in
een supermarkt gewend zijn.
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3. 5 Effecten en aandachtspunten
In dit hoofdstuk zal eerst besproken worden welke effecten de streekwinkel op haar omgeving zal
hebben. Vervolgens zullen de aandachtspunten genoemd worden die zeker niet vergeten mogen
worden.

3.5.1 Effecten
o

o

o

o

Allereerst zullen de agrariërs in Twente de effecten van de streekwinkel ondervinden. Zij
kunnen producten gaan aanbieden aan de streekwinkel. Zeker in De Groene Poort zal
streekproductie in een kleinschalig landschap gestimuleerd worden.
De inwoners van de streek zullen effecten van de streekwinkel ondervinden doordat ze een
nieuwe winkel in de buurt krijgen waar ze hun boodschappen kunnen gaan doen. Daarnaast
kan de winkel ook een leuk dagje (of dagdeel) uit zijn, doordat er nevenfuncties aan de
streekwinkel verbonden zullen worden. Er zal promotie gemaakt gaan worden voor de
winkel.
In samenhang met de streekwinkel zal ook getracht worden om het kleinschalig landschap in
De Groene Poort te versterken en te behouden. Verschillende regelingen, zoals de KGO,
kunnen hierin een rol gaan spelen.
Vanuit de streekwinkel zal ervoor gezorgd worden dat De Groene Poort recreatief versterkt
zal worden. Dit wordt bereikt door recreatieve functies aan de streekproductie te koppelen.
Zo zullen er vanaf de streekwinkel verschillende fiets- en wandelroutes starten die door het
landschap en langs de streekproducenten zullen lopen. Daarnaast kunnen er activiteiten bij
de winkel georganiseerd worden zoals proeverijen.

3.5.2 Aandachtspunten
o

o

o

o

o

Er wordt gestreefd naar een jaarrond en volledig aanbod van producten. Hierdoor zal het
assortiment aangevuld moeten worden met producten die niet uit de streek komen. Er moet
goed gekeken worden welke producten wel en welke niet in aanmerking komen om in de
winkel te liggen. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden om biologische producten aan te
bieden als aanvulling op de streekproducten.
Het is lastig om een goede definitie te geven van wat een streekproduct is. Er moet daarom
overwogen worden om een keurmerk te ontwikkelen voor Twentse streekproducten.
Daardoor kan de consument direct de streekproducten onderscheiden van de producten die
niet uit de streek komen. Daarnaast weet de consument dan ook zeker dat het een
streekproduct uit Twente betreft. Eventueel kan in het kort informatie over de herkomst van
het product weergegeven worden.
Het is van groot belang dat het personeel van de streekwinkel enthousiast is en voldoende
kennis heeft van de streek. Ze moeten de klanten actief gaan helpen en in staat zijn om de
vragen die klanten hebben te beantwoorden.
Er zal geen rechtstreeks verband bestaan tussen de streekwinkel en de versterking en het
behoud van het kleinschalig landschap in De Groene Poort. Hiervoor zullen dus extra
inspanningen gedaan moeten worden.
Nevenfuncties bij agrarische bedrijven moeten gestimuleerd of in ieder geval niet
tegengewerkt worden. Bij de aanleg van fiets- en wandelroutes is het van belang dat er langs
de routes voldoende te doen of bezichtigen is. Uiteindelijk zullen de routes en de recreatieve
functies elkaar gaan versterken. De bezienswaardigheden en activiteiten in het gebied zullen
de routes aantrekkelijk maken, daarnaast zorgen de routes ervoor dat er mensen langs de
recreatieve functies komen. Ze zorgen voor de verbindingen.

