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InnovatieNetwerk
InnovatieNetwerk genereert grensverleggende vernieuwingen in landbouw,
agribusiness, voeding en groene
ruimte en zorgt ervoor dat die door
belanghebbenden in de praktijk
worden gebracht.
Meer informatie over
InnovatieNetwerk:
www.innovatienetwerk.org

Streekstations
Motor voor de regio – kwaliteit voor jezelf
‘Streekstation’ staat er in grote letters op
het bord langs de snelweg. Na de afslag is
het nog een paar honderd meter tot die
prachtige winkel waar het binnen geurt
naar kwaliteitsproducten uit de regio.
In het Streekstation kunnen klanten
niet alleen verse groente en fruit kopen,
maar ook jam, honing en zuivel
producten zoals kaas. Voor lokale boeren
en andere ambachtslieden vormt de
winkel een prachtig afzetkanaal. Consu
menten kunnen er de sfeer van de regio
letterlijk proeven en opsnuiven. Zelfs
het landschap wordt er beter van. Een
Streekstation - het is eigenlijk zo vanzelf
sprekend.

De streek proeven
en beleven
Een Conceptwijzer informeert u
over beslissende momenten in de
ontwikkeling van een grensverleggend concept. Bijvoorbeeld als
het concept rijp is om in discussie
te brengen. Of als realisatie in de
praktijk in zicht is. Maar ook als
een concept wordt afgesloten.

Wilt u meer weten over dit
concept, of heeft u belangstelling voor een streekstation
in uw omgeving, dan kunt u
contact opnemen met Hiske
Ridder van InnovatieNetwerk
(tel. 06-17391430; e-mail
hridder@conpuls.nl)
of Hans Rutten
(tel. 06-48131217, e-mail
j.m.rutten@innonet.agro.nl).
Zie ook www.streekstations.nl.

Nog altijd nemen mensen de auto of
de fiets om zelf direct bij de boer verse
producten te kopen. Maar wat is er

nu mooier dan het opzetten van een
duurzame keten waarbij deze voedsel
waren naar de consument worden
gebracht op plekken waar ze toch moeten
zijn: langs de snelweg. Straks kunnen
automobilisten in Streekstations vlakbij
de benzinepomp heerlijke topproducten
uit de regio kopen. De klanten kunnen
er overigens ook terecht voor overige
boodschappen die zij voor het dagelijks
gebruik nodig hebben.
Het is niet alleen handig. Streekstations
brengen ook twee werelden bij elkaar: de
snelweg waar automobilisten over heen
racen, snel tanken en inkopen doen bij de
efficiënt ingerichte winkels met standaard
fastfood-assortiment én het karakteristieke achterland waar authenticiteit en
rust de boventoon voeren. In de Streekstations kunnen automobilisten even
stilstaan en ervaren in welke regio ze zijn.

Automobilisten staan alleen in de file stil bij het landschap waar ze doorheen rijden.
Bron: www.routeontwerp.nl
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Via de streekproducten krijgen ze een
indruk van de smaken en de geuren van
het achterland. Het Streekstation fungeert
als venster op de regio.

Boeren hebben
zeggenschap
Het assortiment dat de Streekstations
zullen bieden, zal voor minstens 50
procent bestaan uit ambachtelijke
landbouwproducten die uit de omringende regio komen. De winkels vormen
daarmee een uniek afzetkanaal voor lokale
boeren en bedrijfjes die deze agrarische
producten verwerken. De afstand tussen
producent en consument wordt een heel
stuk kleiner.
Het belang van agrarische ondernemers die
gaan voor topkwaliteit staat centraal. Zij
zullen zelf directe zeggenschap hebben bij
het Streekstation. Ook zullen ze netwerken
van producenten opzetten om de variatie,
kwaliteit en continuïteit in de aanvoer van
de producten te waarborgen. Allen delen in
het succes. Momenteel wordt er nog over
nagedacht welke vorm daarvoor het beste is:
een coöperatie, aandeelhouderschap of een
afnamegarantie.
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Filosofie

Het streekstation geeft toegang tot een nieuwe bron
van inspiratie.

Een veelzijdig landschap
met karakter
Streekstations zijn ook een investering
in het landschap. Als boeren worden
gestimuleerd om op duurzame wijze
kwaliteitsproducten te produceren,
betekent dat een impuls voor een gezonde
agrarische sector in het achterland.
Omdat het voor agrariërs loont om
zich vooral te richten op een waaier aan
bijzondere producten, en minder op de
bulkproductie, komt ook de variëteit in
het landschap terug.
Streekstations zorgen op die manier voor
een dynamisch, divers en streekeigen
landschap, want overal wordt iets anders
geproduceerd. Ook passen Streekstations
bij de trend waarbij nieuwe partijen zorg
dragen voor het platteland. Een ander
voordeel is dat via Streekstations de afzet
wordt georganiseerd waar mensen toch
al komen: langs de snelweg. Daardoor
ontstaan er geen onnodige ‘foodmiles’.

De snelweg is bij uitstek het decor van ons jachtig bestaan. Alle uitingsvormen van
het snelle leven komen daar bij elkaar: hoge mobiliteit, rusteloosheid, uniforme
consumptiepatronen, vervlakking. De interesse voor de omgeving, die steeds
anoniemer wordt, vervaagt. De zorg voor de kwaliteit van het landschap langs de
snelweg verdwijnt. De klacht over de verrommeling van de omgeving is algemeen.
Streekstations bieden een tegenwicht door juist op die plek aandacht voor het platteland te vragen. Mensen krijgen de kans om hier letterlijk even stil te staan en de
positieve kant van het landschap te ervaren.
Streekstations is een concept van InnovatieNetwerk. De belangrijkste elementen van
een Streekstation zijn:
• bevindt zich langs de snelweg en is zeer toegankelijk;
• meer dan de helft van de productomzet komt uit een gebied met een straal van 50
kilometer;
• de consument komt via de producten in contact met de regio;
• boeren en ambachtelijke ondernemers zijn direct betrokken;
• bevordert duurzame landbouw in het achterland;
• levert een bijdrage aan de diversiteit en kwaliteit van het landschap.

waar zij zijn. De snelweggebruiker rijdt
niet door een anoniem gebied.

Concrete ontwikkelingen
in Nederland
Ook in Nederland wordt het idee

Frankrijk als inspiratiebron
Als er één land is waar langs de weg
de streek zichtbaar en proefbaar, is het
Frankrijk wel. Rustplaatsen langs de
Franse autowegen bieden uitzicht over
het aangrenzende landschap, wandelingen
zijn vaak mogelijk en in de winkel zijn
naast producten uit de regio ook verhalen
over de omgeving te krijgen. De borden
langs de snelweg geven automobilisten,
chauffeurs en passagiers informatie over

Weten wat de regio te bieden heeft.

van Streekstations steeds populairder.
De eerste schetsen dateren van 2007.
Inmiddels zijn er naast InnovatieNetwerk
meer dan twaalf partners betrokken bij
het verwezenlijken van de plannen voor
Streekstations. Het gaat om een gevarieerd
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Een impressie van de achterkant van een streekstation, met uitzicht over het agrarisch land.
Bron: C-hay.

gezelschap van agrarische producenten,
ambachtelijke bedrijven, supermarkten en
overheden.
Deze partijen buigen zich over de diverse
hobbels die genomen moeten worden

op het gebied van wetgeving, logistiek,
productie, afstemming van aanbod op de
vraag en de inrichting van Streekstations.
InnovatieNetwerk heeft opdracht gegeven
voor twee studies naar Streekstations.

Het eerste betreft een onderzoek naar
de financiële haalbaarheid waarbij alle
aspecten die bij een Streekstation een rol
spelen worden doorberekend. Daarnaast
voert de Dienst Landelijk gebied (DLG)
een verkenning uit naar de bestuurlijke
en organisatorische kanten van bijzondere
initiatieven langs de snelweg die nu al
bestaan – zoals een verbinding met het
achterland.
Op drie plekken zijn zelfs al concrete
stappen voor een Streekstation genomen:
nabij Amsterdam, Utrecht en Den HaagRotterdam/Groene Hart. Er wordt zoveel
mogelijk samengewerkt met bestaande
initiatieven. Uit verkenningen blijkt
dat het positief is een streekstation te
verbinden met meerdere activiteiten
die voor de automobilist praktisch en
uitnodigend zijn zoals bijvoorbeeld een
eetgelegenheid, stomerij of kinderdag
opvang. InnovatieNetwerk is bij alle
ontwikkelingen actief betrokken.
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wandelweg naar streekgebied
streekstationgebied
ingang streekstation
tankstation
grenslijn perceel

De automobilist komt in contact met het
achterland. Het streekstation maakt de
verbinding mogelijk.
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