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Samenvatting 
Regiogeoriënteerde landbouw: een kans voor boer en burger  

De voorwaarden voor een regiogeoriënteerde landbouw in de stadsrand van Almere   
 

Inleiding 

Dit onderzoek is gericht op de mogelijkheden en wensen voor meer betrokkenheid tussen boeren en 
stedelingen in de stadsrand van Almere. Het onderzoek sluit aan bij het project ‘de Smaak van Mor-
gen’ van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO Lelystad). De maatschappelijke lijn hiervan 
moet antwoord geven op praktische vragen over de behoefte van toekomstige consumenten aan meer 
betrokkenheid bij de landbouw.  

De continuïteit van de huidige agrarische productie in Nederland staat ter discussie. De toekomstige 
landbouw moet streven naar een duurzame bedrijfsvoering, waarbij er meer aandacht is voor de kwali-
teit en leefbaarheid van de multifunctionele groene ruimte en de interactie tussen stad en land. De 
landbouw zal binnen de kaders moeten werken die de maatschappij stelt, en opzoek moeten gaan naar 
landbouwvormen die tegemoet komen aan maatschappelijke wensen. Daarbij kan het boeren, die zich 
met nieuwe producten en diensten op de regio te richten, een belangrijke nieuwe bestaansbasis geven.  

Een duurzame landbouw betekent een landbouw in overeenstemming met de wensen van de samen-
leving. Een regiogeoriënteerde landbouw richt zich op de omgeving en is door het directe contact met 
de consument beter in staat aan te sluiten bij deze wensen. De doelstelling van dit onderzoek is het 
verkrijgen van inzicht in de bijdrage die een regiogeoriënteerde landbouw kan leveren in de transitie 
naar duurzame landbouw. Dit onderzoek richt zich op de voorwaarden voor het slagen van een regio-
georiënteerd landbouwbedrijf in de Almeerse stadsrand, waarbij vooral de wensen van de Almeerse 
stadsbewoners centraal staan. 
 
De hoofdvraag van dit onderzoek is: 
Wat zijn de voorwaarden voor het slagen van een regiogeoriënteerd landbouwbedrijf, gelet op de 
wensen van stadsbewoners? 

Deze hoofdvraag is opgesplitst in de volgende deelvragen: 
1. Welke initiatieven op het gebied van regiogeoriënteerde landbouw bestaan al en welke tactiek 

wordt gehanteerd? 
2. Welke functies willen stadsbewoners land- of tuinbouwbedrijven op het platteland zien ver-

vullen, en wat zijn belangrijke voorwaarden? 
3. Wat is de gewenste betrokkenheid van stedelingen bij het platteland? 
4. Welke landbouwvorm (multifunctioneel, biologisch, regionaal, duurzaam etc.) kan bijdragen 

aan een positieve landbouwbeleving voor stadsbewoners?  

Theorie 

Wensen en waardering van het landelijk gebied 
Consumenten kunnen aan het platteland verschillende betekennissen hechten, wat leidt tot een bepaal-
de waarde die er vervolgens aan wordt toegekend. Boeren kunnen door bepaalde producten en dien-
sten aan te bieden het platteland een bepaalde waarde geven. Omdat boeren tegemoet moeten komen 
aan de waarden die burgers aan het platteland hechten worden vijf belevingsintensiteiten (Lengkeek, 
2000) gebruikt die de betekenis voor de consument van het platteland weergeven. Deze onderstaande 
vijf belevingsmodaliteiten moeten niet worden opgevat als een lineaire opeenvolging, maar als een 
cyclisch geheel. 

• Amusement: Een gezellig uitstapje naar het platteland. Gezellige drukte en afleiding. 
• Onderbreking: Even de drukte uit de stad ontvluchten. Rust en ontspanning. 
• Interesse: Het onbekende van de landbouw leren kennen. Actieve de landbouw beleven. 
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• Vervoering: Avontuur en uitdaging op de boerderij. Onderdeel worden van de natuur. 
• Toewijding: Het boerenleven, het platteland wordt onderdeel van je eigen leven. 

De bovenstaande modaliteiten laten verschillende intensiteiten van beleving zien waardbij de be-
trokkenheid bij de landbouw (van Amusement naar Toewijding) steeds sterker wordt. Bij elk van deze 
modaliteiten kent de consument bepaalde waarden aan de landbouw of het platteland toe. Boeren kun-
nen bij het aanbieden van nieuwe producten en diensten zich aansluiten bij het waardenpatroon dat 
past bij één of verschillende modaliteiten. 

Verschillende landbouwvormen 
Verschillende aspecten uit de afzonderlijke landbouwstromingen sluiten aan bij de wensen die stads-
bewoners bij landbouw hebben. Belangrijk is dat er inzicht is in de eigenschappen waaraan een regio-
georiënteerde landbouw moet voldoen, zodat de beste aansluiting wordt gevonden bij de wensen van 
de consument. Uit de literatuur komen de volgende belangrijke eigenschappen van een ideale regioge-
oriënteerde landbouw naar voren: 

• Is economisch efficiënt, ecologisch en sociaal aanvaardbaar 
• Heeft aandacht voor milieu, dierenwelzijn, voedselveiligheid en de omgeving 
• Benut de mogelijkheden van een multifunctionele groene ruimte 
• Heeft een vraaggerichte benadering en wordt maatschappelijk gedragen 
• Benut de relatie tussen stad en landbouw 
• Wordt bewust ervaren en gewaardeerd 
• Gaat een samenwerkingsverband aan met haar consumenten en omgeving 

Methode 

Om de kansen en mogelijkheden voor een regiogeoriënteerde landbouw in zijn geheel te inventarise-
ren is in dit onderzoek eerst de diepte en vervolgens de breedte ingegaan. Het onderzoek bestaat uit 
verschillende opeenvolgende subonderzoeken. De kwalitatieve beginstappen leverde inzicht dat ge-
bruikt is om de kwantitatieve eindstappen beter te kunnen zetten. 

De verschillende subonderzoeken zijn: 

De vergelijkende case study 
Tien bestaande regiogeoriënteerde bedrijven in Wageningen en Almere zijn diepgaand bestudeerd 
door middel van interviews met de ondernemers van deze bedrijven. Daarnaast zijn een acht vaste 
klanten van Wageningse regiogeoriënteerde bedrijven geïnterviewd.   

Het kwalitatieve survey 
Dertig consumenten van de Almeerse Boerenmarkt zijn benaderd met een kort interview, om hun 
houding t.o.v. regiogeoriënteerde landbouw te achterhalen. Er is gekozen voor deze selectieve steek-
proef omdat deze consumenten ook belangrijke potentiële consumenten zijn voor een toekomstige re-
giogeoriënteerde landbouw in Almere. Het is bedoeld om de onderzoekssituatie voor de later uit te 
voeren grootschalige enquête beter te leren kennen. 

Het kwantitatieve survey 
Er is onder 342 Almeerse bewoners een telefonische gesloten enquête gehouden om de wensen van de 
Almeerse stadsbewoner t.a.v. regiogeoriënteerde landbouw te achterhalen. De kernvragen van de en-
quête zijn gericht op de gewenste activiteiten en eigenschappen van regiogeoriënteerde bedrijven. Ge-
vraagd is of respondenten een inschatting kunnen maken van de kans dat ze van een bepaalde activiteit 
gebruik zullen maken.  

De enquête is selectief gericht op woonwijken in de stadsrand van Almere die dichtbij het huidige 
landbouwgebied liggen. De gegevens zijn vervolgens op een kwantitatieve wijze verwerkt en statis-
tisch geanalyseerd met behulp van het programma SPSS.  
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Uiteindelijk zijn de resultaten van de verschillende subonderzoeken geanalyseerd en gebruikt om de 
deelvragen te beantwoorden. Vervolgens is in een SWOT-analyse afgewogen wat de kansen en be-
dreigingen zijn voor verschillende regionale landbouwinitiatieven in de stadsrand van Almere.  

Synthese van resultaten 

De hoofdvraag is opgesplitst in een aantal deelvragen, m.b.v. de resultaten uit de subonderzoeken zijn 
de deelvragen beantwoord. 

1. Welke initiatieven op het gebied van regiogeoriënteerde landbouw bestaan al en welke tactiek 
wordt gehanteerd? 
In de regiogeoriënteerde landbouw bestaat een grote variatie in bedrijfsstrategieën. Veel verschillende 
factoren zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de werkwijze die een bedrijf kiest, en de kenmerken 
die het bedrijf eigen zijn. Ieder bedrijf wil zijn eigen gezicht laten zien en geeft op eigen manier invul-
ling aan de relatie boer-consument. 

De fysieke bedrijfseigenschappen, het type ondernemer en de vraag van consumenten zijn de be-
langrijkste factoren die de bedrijfsstrategie of bedrijfsfunctie bepalen. De belangrijkste fysieke be-
drijfseigenschappen zijn de omgeving en de locatie van een landbouwbedrijf. Het type ondernemer 
met zijn kwaliteiten, interesses en ambities heeft belangrijke invloed op de bedrijfsvoering en de ma-
nier waarop het contact met consument wordt aangegaan. De uiteindelijke bedrijfsfunctie die een be-
drijf gaat vervullen moet goed aansluiten bij de wensen van de consument, ofwel de beleving die de 
consument wenst te ontvangen. Het bedrijf heeft voor bepaalde consumenten een betekenis en sluit 
daarmee aan bij dit type consument.  

2. Welke functies willen stadsbewoners land- of tuinbouwbedrijven op het platteland vervuld zien 
worden, en wat zijn belangrijke voorwaarden? 
Uit de enquête blijkt dat er voor wandel- en fietsroutes met eventueel bezoek aan een boerderijwinkel 
of horecagelegenheid op de boerderij de grootste doelgroep bestaat. Dit hoort bij de belevingsmodali-
teiten Amusement en onderbreking, waarbij een lusthof of belevingstuin als bedrijfsstrategie aansluit. 
Deze mensen willen wel gezelligheidsuitstapje maken naar het platteland met afleiding en vermaak, of 
juist even de drukke stad ontvluchten opzoek naar rust, ruimte en ontspanning. Daarnaast kan de land-
bouw in de stadsrand van Almere een educatiefunctie op zich gaan nemen, door het verzorgen van 
rondleidingen en excursies. Ook meewerken en zelfoogsten of –plukken levert bij een behoorlijke 
groep mensen positieve reacties op. Belangrijk voor het slagen van een bepaalde bedrijfsfunctie is dat 
de fysieke bedrijfseigenschappen, de kwaliteiten van de ondernemer en de vraag van de consumenten 
goed bij elkaar aansluiten.  

3. Wat is de gewenste betrokkenheid van stedelingen bij het platteland? 
Uit te resultaten van de enquête blijkt wel dat over het algemeen mensen graag een boerderij willen 
gaan bezoeken, zonder dat er direct actieve betrokkenheid is bij het bedrijf. De meeste respondenten 
vinden contact met de boer of tuinder niet zo belangrijk; ze willen afstandelijk de landbouw beleven. 
Wanneer mensen werkelijk geïnteresseerd zijn in een landbouwbedrijf ontstaat er eerder betrokken-
heid bij de bedrijfsvoering en contact met de boer of tuinder. De fysieke en sociale afstand van het be-
drijf naar de consumenten kan als maat genomen worden voor het gemak waarmee betrokkenheid tot 
stand komt. De sociale afstand is de afstand van bedrijf naar consument in sociale zin, het wordt be-
paald door de relatie tussen boer en consument die voortkomt uit een bedrijfsstrategie. De fysieke af-
stand is de werkelijke afstand van bedrijf naar de consument en is een afgeleide van de fysieke be-
drijfseigenschappen. 

4. Welke landbouwvorm (multifunctioneel, biologisch, regionaal, duurzaam etc.) kan bijdragen aan 
een positieve landbouwbeleving voor stadsbewoners?  
Uit de afwegingen tussen de verschillende bedrijfstypen blijkt dat een biologische bedrijfsvoering 
goed te combineren is met veel andere belangrijke eigenschappen voor een regiogeoriënteerd land-
bouwbedrijf. Alle benaderde regiogeoriënteerde landbouwbedrijven hebben een biologische bedrijfs-
voering en uit de resultaten blijkt dat dit zeer belangrijk is voor het succes van het bedrijf. Biologische 
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landbouw wil bijdragen aan de regionale identiteit, ook regionale productie en distributie wordt daarbij 
gestimuleerd.  

Voor een succesvol regiogeoriënteerde landbouwbedrijf is het belangrijk dat er zowel economisch, 
sociaal als ecologisch voldoende draagvlak is, zodat aan het duurzaamheidprincipe tegemoet gekomen 
wordt. Als de invloeden van de fysieke bedrijfseigenschappen, het type ondernemer en de vraag van 
consumenten gezamenlijk tot een passende regiogeoriënteerde bedrijfsstrategie komen, is de basis 
voor een duurzame bedrijfsvoering gelegd. 

Conclusie  

Regiogeoriënteerde landbouw kan slagen in Almere wanneer de boer/ tuinder goed aansluit bij wat de 
consument wil en daarbij rekening houdt met zijn eigen ondernemerskwaliteiten en de fysieke be-
drijfseigenschappen. Belangrijk is dat wanneer consumenten speciaal voor een product of aangeboden 
dienst naar de boerderij komen ze een bijzonder product of gevoel willen ontvangen. 

De Almeerse stedeling geeft via de enquête aan open te staan voor meer betrokkenheid bij het plat-
teland, er is behoefte om boerderijen te bezoeken. Er is een duidelijk handelingsperspectief om van 
bepaalde activiteiten op de boerderij gebruik te gaan maken. Vooral voor de afstandelijke beleving van 
landbouw zoals toerisme en recreatie is interesse.  
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Summary 
Region Orientated Agriculture: an opportunity for f armer and citizen 

Conditions for region orientated agriculture at the fringe of Almere 

Introduction 

This research will focus on the possibilities and demand for an increasing involvement between farm-
ers and citizens at the fringe of Almere. The research is associated with the project 'the taste of tomor-
row' of Practical Plant and Environment Research (PPO Lelystad). The social part of the project 
should answer practical questions about the needs of future consumers for an increasing agricultural 
involvement.  

The future of the present agricultural production in the Netherlands is uncertain. In the future farm-
ers should increasingly aim for a sustainable production, with attention on quality, for livability of the 
countryside, and for interaction between city and countryside. The agriculture should stay within the 
borders set by the local community. Farmers should look for forms of agriculture which conform to 
the demand of the local community. Focusing on the local market with new products provides farmers 
with new opportunities. 
 
Sustainable agriculture means agriculture which conforms to the demand of the society. Region orien-
tated agriculture focuses on the environment and is able to meet this demand by direct contact with 
consumers. The aim of this research is to obtain an overview of the role region orientated agriculture 
can play in the transition to sustainable agriculture.  This research aims to identify the conditions for a 
successful region orientated farm at the fringe of Almere which conforms to the demand of the citizens 
of Almere. 

Main question 

What are the conditions for region orientated farms which meet the demand of citizens? 
 
The main question is divided into sub issues which are answered using the sub researches. 

1. Which region orientated initiatives do already exist and which tactics do they use? 
2. Which functions have to be fulfilled by the farms according to the citizens and what are the 

most important preconditions? 
3. What is the desired involvement of the citizens with the countryside? 
4. What types of agriculture (multi functional, organic, regional, sustainable) contribute to a 

positive agricultural experience for citizens? 

Theory 

The vision for the countryside 
For a consumer the countryside can have a variety of meanings. The meanings indirectly specify the 
relevance of the countryside for the consumer. Farmers can increase this relevance by selling certain 
products and services. Five experience intensities (Lengkeek 2000) are used which express the rele-
vance of countryside for consumers to help farmers to meet the demand of their consumers. The ex-
perience modalities are unordered and together form a complete overview. 

• Amusement: Fun, a nice trip to the countryside. Pleasant, lively. 
• Change:  Escape the excitement of the city. Rest and relax. 
• Interest: Discover the secrets of the countryside. Actively experience agriculture. 
• Rapture: Adventures and challenges of the farm, self discovery.  Becoming one with nature. 
• Dedication: Farm life, the countryside becomes a part of your life. Quest for authenticity. 
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The modalities named above show various intensities of experience which have an increasing level 
of involvement with agriculture. The countryside can be relevant to its users in a variety of ways. The 
types of relevance can be linked to different values attributable to the surroundings. Farmers can con-
nect to a value pattern corresponding to one or more modalities when offering new products and ser-
vices. 

Several forms of agriculture 

The aspects of various types of agriculture correspond to the demand of citizens. To meet this demand 
it is important to have knowledge about the requirements of region orientated agriculture. Literature 
shows the following ideal properties of a region orientated agriculture: 

• economically efficient 
• ecologically and socially acceptable 
• attention on environment, animal welfare, food safety, and landscape 
• using of the possibilities of the multi-functional countryside 
• conforming to the economical demands 
• broad social basis 
• using the relation between city and countryside 
• is experienced and valued consciously 
• working together with consumers and region 

Method 

To make an inventory of the opportunities and possibilities of region orientated agriculture first an in-
depth study had been conducted, followed by a study on a broader level. The research consists of sub-
sequent sub researches. The knowledge gained from the qualitative steps of the research is used to im-
prove the quantitative steps. 
The sub researches are: 

The comparative case study 
10 region orientated farms in Wageningen and Almere were studied in depth based on interviews with 
the farmers. Furthermore 8 regular customers of region orientated farms have been interviewed. 

The qualitative survey 
30 consumers of the farmers market in Almere were interviewed to discover their thoughts on region 
orientated agriculture. These consumers are potential consumers of the future region orientated agri-
culture in Almere. The aim of this survey is to obtain knowledge on the research situation which was 
used for the large scale survey. 

The quantitative survey 
342 citizens of Almere were interviewed by phone to discover the demand with respect to region ori-
entated agriculture. The main questions of the survey are focused on the desirable activities and prop-
erties of region orientated farms. Respondents are asked to judge their change of making use of an ac-
tivity. 

The survey was selectively aimed at the districts at the fringe of Almere, close to the present coun-
tryside. The data was quantitatively processed using the SPSS program. 
 
Finally the results of the sub researches were analyzed and used the answer the sub issues. Then the 
opportunities and threats for region orientated agricultural initiatives at the border of Almere are 
weighted using a SWOT-analysis.  
 

Synthesis of the results 

The main question is divided in sub issues which are answered using the sub researches. 
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1. Which region orientated initiatives do already exist and which tactics do they use? 
Region orientated agriculture has a great variation in strategies for farms. Many factors are responsible 
for the strategy and properties a farm chooses. Each farm is unique in its own and fulfills the relation 
between farmer and consumer in its own way. The physical properties of the farm, the ambitions of 
the farmer, and the demands of the consumers are the most important factors which restrict the strat-
egy and function of the farm. The environment and the location are the most important physical prop-
erties. The qualities, interests, and ambitions of the farmer influence the farm strategy and the contact 
with the consumers. The function that a farm fulfills should meet the demand of the consumer or the 
experience the consumer likes to receive. The farm has for certain consumers a specific relevance and 
meets their demand in this way.  

2. Which functions are desired to be fulfilled by the farms according to the citizens and what are the 
most important preconditions? 
The analysis of the interview shows clearly that people wanting to go for a walk or bike ride with a 
possible visit to a local farm shop or restaurant form the largest target group. This corresponds to the 
experience modalities amusement and change, an experience garden is a farm strategy which fits to 
this type of relevance. These people like to make a pleasant trip to the countryside with amusement 
and entertainment, or like to escape from the busy city and search for silence, space and relaxation. 
The agriculture at the fringe of Almere can also fulfill an educational function by organizing excur-
sions. Some people also like to assist on the farm or to harvest their own food. For the success of a 
particular function of a farm it is import that the physical properties of the farm, the qualities of the 
farmer and the demand of the consumers connect together. 

 3. What is the desired involvement of the citizens with the countryside? 
The results of the survey show that people like to visit a farm, but without direct active involvement. 
The majority of the respondents consider contact with the farmer not important. They like to experi-
ence agriculture only from a distance. If people are really interested in a farm their involvement with 
farm and farmer grows. The physical and social distance is a measure for the ease of involvement. The 
physical distance is the real distance between consumer and farm and is derived from the physical 
farm properties. The social distance is the distance between consumer and farm in a social sense and is 
influenced by the relation between farmer and consumer which comes from a certain farm strategy.   

4. Which forms of agriculture (multi functional, organic, regional, sustainable) contribute to a posi-
tive agricultural experience for citizens? 
From the comparison of the different forms of agriculture it is clear that an organic farm can combine 
many important aspects for a region orientated farm. All contacted region orientated farms are organic 
farms, which is of great importance for success. Organic agriculture wants to cooperate to the regional 
identity and regional production and distribution is stimulated. 

For a successful region oriented farm it is important to have a sufficient economical, social and eco-
logical basis. This is necessary to meet the sustainability principle. This basis is formed if the influ-
ence of the physical properties of the farm, the kind of farmer, and the demands of the consumers meet 
together in a region orientated strategy. 

Conclusion 

It is possible for region oriented agriculture to be successful when the farmer needs the demand of the 
consumer and take into account his management skills and the physical properties of the farm. For 
consumers it is important to receive a special feeling or product when they visit the farm for certain 
products or services. 

According to the survey the citizens of Almere like to have more involvement with the countryside 
and like to visit farms. They have a perspective for joining the activities on the farm. The interest is 
mainly in the distant experience of the agriculture, like tourism and recreation.  
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Hoofdstuk 1: Landbouw met zicht op de stad 
1.1 Inleiding  

Dit onderzoek zal zich richten op de mogelijkheden en wensen voor meer betrokkenheid tussen boeren 
en stedelingen in de stadsrand van Almere. Almere is aangewezen tot groeistad. De landbouw in de 
omgeving van Almere zal daarin ook een nieuwe plek moeten verwerven. Daarom is het interessant 
om de mogelijkheden voor een regiogeoriënteerde landbouw te inventariseren. 

Het onderzoek sluit aan bij het project ‘de Smaak van Morgen’ van Praktijkonderzoek Plant en Om-
geving (Jansma & Maas, 2004). De maatschappelijke lijn hiervan moet antwoord geven op praktische 
vragen over de behoefte van toekomstige consumenten aan meer betrokkenheid bij de landbouw. In de 
omgeving van Almere probeert PPO belevingslandbouw van de grond te krijgen. Deze vorm van 
landbouw richt zich op de wensen van stadsbewoners en wordt door de stedelingen bewust ervaren en 
gewaardeerd. 

1.1.1 Binding tussen stedeling en platteland  
Er is veel discussie over de toekomst van het platteland. Er wordt in verschillende nota’s en beleids-
plannen geworsteld met het dilemma: hoe om te gaan met alle ruimteclaims die op het landelijk gebied 
rusten. Centraal staat dat het platteland als plaats van rust en ruimte versterkt en tenminste behouden 
moet blijven. Daarnaast moeten de functies van het platteland veranderen zodat voldaan kan worden 
aan de nieuwe eisen van consumenten. De (bulk)landbouw is niet langer de enige economische basis 
voor het platteland; boeren zullen in toenemende mate nieuwe niche markten moeten gaan bedienen. 
Multifunctioneel landgebruik wordt als oplossing gezien voor de toegenomen druk op de schaarse 
(groene) ruimte (Pijnenburg & Reus, 2003). Daarnaast is een betere interactie tussen boeren en stede-
lingen gewenst wegens kwesties rondom dierenwelzijn en voedselveiligheid. Boeren worden zich be-
wust dat het noodzakelijk is burgers uit te leggen hoe boeren boeren en waarom. Daarbij kan het boe-
ren, die zich met nieuwe producten en diensten op de regio te richten, een belangrijke nieuwe be-
staansbasis geven.  

Momenteel ontwikkelt de landbouw zich grofweg in twee richtingen. Aan de ene kant zijn er bedrij-
ven die zich richten op de wereldmarkt, aan de andere kant bedrijven die het zoeken in verbreding van 
de bedrijfsvoering (RLG, 2002). Internationalisering, liberalisering en een groeiende wereldhandel 
leiden tot een toenemende concurrentie op de traditionele landbouwmarkten. Onder invloed van deze 
ontwikkelingen kenmerkt de landbouw zich door enkele belangrijke trends (Van Bruchem, 2001; 
Kulhman, 2003): 

• ‘Schaalvergroting: het aantal bedrijven blijft dalen’. In de periode van 1991 tot 2001 is het 
aantal landbouwbedrijven met 30.000 gedaald tot ongeveer 93.000, een afname van 24%. Het 
landbouwareaal is slecht met 3% gedaald. Dit betekent dat de grond van stoppende bedrijven 
grotendeels bij de blijvende bedrijven terecht is gekomen. Het gemiddelde bedrijf is dan ook 
met 4.5 hectare in grootte toegenomen (Van Eck et al., 2002). 

• ‘Intensivering (d.w.z. meer aangekochte productiemiddelen per ha), productiviteitsstijging 
(d.w.z. meer productie per ha en per arbeidsplaats) en in samenhang hiermee, ondanks de bo-
vengenoemde afname van areaal en werkgelegenheid, een productiegroei.’ 

• ‘Verbreding: de landbouw is meer dan alleen voedselproducent. Natuur- en landschapsbeheer, 
verwerking en huisverkoop van producten, agrotoerisme en zorgtaken zijn activiteiten die niet 
nieuw zijn maar wel meer maatschappelijke aandacht hebben gekregen.’  

• ‘Toenemende exportafhankelijkheid (momenteel ca. 75% van de toegevoegde waarde): Neder-
land is een van de grootste netto-exporteurs van agrarische producten ter wereld. Dit betekent 
onder andere dat het moeilijk kan zijn om de kostprijs te verhogen, iets waartoe de milieu-
vriendelijke productiemethoden noodzaken.’ 
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Daarnaast heeft ook de veranderde consument zijn invloed op het landelijk gebied. De volgende soci-
aal-culturele ontwikkelingen zijn van belangrijke invloed op de toekomstige inrichting van het lande-
lijk gebied en de landbouw (Van Bruchem, 2001; Kulhman, 2003):   

• ‘Individualisering: meer keuzevrijheid met betrekking tot de inrichting van het eigen leven en 
de inrichting van de eigen leefomgeving.’  

• ‘Internationalisering: de betekenis van grenzen, afstanden en tijdsverschillend wordt steeds 
kleiner. De agrarische productie vindt al voor een groot deel plaats voor een internationale 
markt.’ Landbouwbedrijven worden grootschaliger, dit geeft een kloof met de samenleving. 

• ‘Informatisering: de toenemende invloed van informatie- en communicatietechnologie op het 
dagelijks leven.’ Ook een transparante en inzichtelijke voedselketen is gewenst.  

• ‘Intensivering: de hang naar intensieve beleving en ervaringen, zoals kleinschalig kamperen 
bij de boer of dicht-bij-de-natuurcampings, de vraag naar een plattelandsidylle die misschien 
wel nooit heeft bestaan.’ 

Door de individualisering en meer intensivering is te verwachten dat er op meer uiteenlopende wijze 
gebruik zal worden gemaakt van het landelijk gebied. Het landelijk gebied moet tegemoet komen aan 
uiteenlopende vragen en dus meer betekenissen gaan vervullen. Daarnaast is er dan ook sprake van 
een veel intensiever gebruik van het landelijk gebied, dat soms weer tegenstrijdig is met de betekenis 
van rust en ruimte (RLG, 2002). 

 
Door tegemoet te komen aan maatschappelijke waarden (betekenissen) ontstaat een landbouw die 
maatschappelijk gedragen wordt. De landbouw wordt beter afgestemd op de behoefte van mensen, 
daarbij kunnen mensen ook een zekere verantwoordelijkheid dragen. Er moet gewerkt worden aan 
wensen ten aanzien van productiemethoden, gelet op landschap, milieu, natuur, dierenwelzijn en 
ethiek. In het vermaatschappelijkings proces van de landbouw is het belangrijk dat er optimaal wordt 
voldaan aan de groeiende diversiteit voor behoeften van consumenten aan agrarische producten en 
(groene) diensten (NRLO, 1998). Daarbij moet er in samenspel met andere actoren en functies zorg 
worden gedragen voor optimaal gebruik van de schaarse (gezamenlijke) ruimte. 

De landbouw speelt hierop in door bijvoorbeeld recreatiefaciliteiten aan te bieden, aan-huisverkoop 
van producten en door voorzieningen op te zetten op het gebied van landbouw en zorg. Verbreding 
van agrarische bedrijven is geen marginaal verschijnsel. Bijna 10 procent van de land en tuinbouwbe-
drijven kent een vorm van verbreding (Hillebrand, 1999). 

• Er zijn ongeveer 1200 agrarische bedrijven (het geschatte areaal is ongeveer 60.000 ha) die 
een of andere van verblijfsrecreatie exploiteren (Hillebrand en Koole, 1999). 

• Er zijn ongeveer 4000 agrarische bedrijven die aan huisverkoop of productverwerking doen 
(Hillebrand en Koole, 1999). 

• Er zijn ongeveer 300 zorgboerderijen in Nederland die een geschatte areaalomvang hebben 
van 5000 ha (Hillebrand en Koole, 1999). 

1.1.2 Toekomstvisie voor de landbouw 
Er zijn twee spanningsvelden die de richting waarin de toekomstige landbouw zich ontwikkeld onze-
ker maken (Buurma et al., 2003). Enerzijds is er het spanningsveld tussen markt en maatschappij en 
anderzijds een spanningsveld tussen techniek en mens. Het spanningsveld tussen markt en maatschap-
pij hangt samen met de consument die geen meerprijs wenst te betalen voor de maatschappelijke eisen 
die hij als burger aan de landbouw stelt (de schizofrenie tussen de burger en de consument). Het ande-
re spanningsveld (techniek en mens) richt zich op de wijze waarop volgens betrokkenen met de schi-
zofrenie moet worden omgegaan. Uit deze twee spanningsvelden komen ook de twee huidige ontwik-
kelingsrichtingen in de landbouw voort die hierboven (§1.1.1) al naar voren kwamen. Allereerst de 
bedrijven die zich richten op de wereldmarkt, een exportgerichte landbouw met een lage kostprijs en 
een industriële productiewijze, waarbij efficiënte productie, schaalvergroting en transparantie centraal 
staat (Buurma et al., 2003). Daarnaast bedrijven die zoeken naar verbreding in de bedrijfsvoering, een 
multifunctionele grondgebonden landbouw die zich richt op de binnenlandse markt, waarbij waarden 
als leefbaar platteland, regionale diversiteit en samenwerking centraal staan.  
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De bovenstaande tweedeling is echter te simpel. Voor een verstedelijkt land als Nederland is ook 
voor grootschalige exportgerichte industriële landbouw maar beperkt plaats in de ruimtelijke ordening. 
Deze grootschalige exportgerichte landbouw zal zich voor het verzekeren van de toekomstige be-
staansbasis ook in meer of mindere mate moeten aanpassen aan de vraag vanuit de omgeving. Van de 
Ploeg (2000) geeft aan dat vernieuwing en verbreding ook goed inpasbaar is in grootschalige professi-
onele bedrijven. De landbouw zal in moeten spelen op de maatschappelijke vraag naar een multifunc-
tionele groene ruimte, omdat het proces van verstedelijking in Nederland nog elk jaar toeneemt. Stede-
lijke functies als wonen, werken en recreëren gaan daardoor in toenemende mate concurreren om 
ruimte met diverse groene functies, zoals landbouw en natuur. ‘In gebieden met grote stedelijke druk 
kan de gangbare landbouw zich vaak moeilijk handhaven, omdat de economische kracht van de stad 
groot is en de planologische kracht van de landbouw klein. De hoofdopgave is om in de groene ruimte 
een omslag te maken van een voornamelijk vanuit agrarische productiedoelstellingen ingericht land-
schap naar een inrichting en beheer ten behoeve van waarden als rust, ruimte, stilte, aantrekkelijk 
landschappen met aandacht voor cultuurhistorie, belevingswaarde, strategische voorraden (biodiversi-
teit) en waterbeheer (Hetsen, 2001).’ Kortom de landbouw moet meer aandacht hebben voor de kwali-
teit en leefbaarheid van de multifunctionele groene ruimte en de interactie tussen stad en land. 

Van Eck et al. (2002) onderscheiden voor de toekomst voor de Nederlandse landbouw een ontwik-
kelingsrichting die mogelijk tegemoet kan komen aan de kwaliteit en leefbaarheid van een multifunc-
tionele groene ruimte, namelijk belevingslandbouw (ook wel verbrede landbouw genoemd). Deze 
landbouw is gericht op het vermarkten van elementen die met de beleving van landbouw samenhan-
gen. Belevingslandbouw refereert aan het gevoel dat mensen van landbouw hebben, een gevoel van 
rust en ruimte, natuurlijkheid etc. Voor het bewust waarnemen, ervaren en waarderen van landbouw is 
contact en betrokkenheid bij het bedrijf nodig. Een bedrijf moet zich dus bij het voorzien in een bele-
ving direct op de consument/ de regio richten (regiogeoriënteerde landbouw). Deze ontwikkelingsrich-
ting speelt in op de wens naar een meer maatschappelijk gerichte landbouw. Regiogeoriënteerde land-
bouw kan aansluiten bij maatschappelijke wensen, omdat de maatschappelijke vraag centraal staat in 
de keuze voor een bepaalde bedrijfstrategie. De landbouw speelt hierop in door bijvoorbeeld recreatie-
faciliteiten aan te bieden, aan-huisverkoop van producten en door voorzieningen op te zetten op het 
gebied van landbouw en zorg. 

Weliswaar is het belang van landbouw als voedselproducent in Nederland niet meer vanzelfspre-
kend, er lijken voor de landbouw wel degelijk goede perspectieven. Vrijetijdsbesteding, natuur en wo-
nen winnen in het landelijk gebied aan belang. De vraag naar ruimte voor andere dan agrarische func-
ties neemt naar verwachting in de toekomst sterk toe. Het landelijk gebied moet tegemoet gaan komen 
aan meer uiteenlopende vragen en dus meer betekenissen gaan vervullen. 

1.2 Probleemstelling 

1.2.1  Probleemkader 
De continuïteit van de huidige agrarische productie in Nederland staat ter discussie. Steeds meer 
scheppen overheid, markt en maatschappij de voorwaarden waarbinnen de landbouw mag functione-
ren. Beslag op de ruimte voor bebouwing en infrastructuur, strikte productievoorwaarden, kwaliteitsei-
sen en beleving van de burgers zullen meer en meer de invulling van de toekomstige landbouw bepa-
len. De tweedeling van platteland enerzijds en stedelijk gebied anderzijds vervaagt. De interactie tus-
sen stad en land komt meer centraal te staan, het ruimtelijk beleid moet invulling geven aan steeds 
meer maatschappelijke wensen. Juist in een verstedelijkende omgeving groeit de behoefte aan de in-
standhouding en ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig landelijk gebied.  

Duurzame ontwikkeling van de Nederlandse landbouw is alleen mogelijk wanneer er aandacht is 
voor de dominante waardenoriëntaties van de bevolking (Waart & Lampert, 2003). De waardering van 
consumenten en burgers is een niet te onderschatten factor. Naarmate deze waardering groter is, zijn 
ook de overlevingskansen en de duurzaamheid van de landbouw groter. De gevoelsmatige betekenis 
die bewoners aan de landbouw toekennen, is een politiek vertaalbare betekenis. De landbouw zal bin-
nen de kaders moeten werken die de maatschappij stelt en opzoek moeten gaan naar landbouwvormen 
die tegemoet komen aan maatschappelijke wensen. 
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1.2.2 Doelstelling 
Duurzame landbouw betekent een landbouw in overeenstemming met de wensen van de samenleving. 
Een regiogeoriënteerde landbouw is door het directe contact met de consument beter in staat aan te 
sluiten bij deze wensen.  

 
De doelstelling van dit onderzoek is:  
Inzicht verkrijgen in de bijdrage die regiogeoriënteerde landbouw kan leveren in de transitie naar 
duurzame landbouw. 

1.3 Onderzoeksvragen 

Hoofdvraag 
Wat zijn de voorwaarden voor het slagen van een regiogeoriënteerd landbouwbedrijf, gelet op de 
wensen van stadsbewoners? 

Dit onderzoek zal zich vooral richten op de wensen voor een actieve en/of afstandelijke landbouw-
beleving (zie Belevingslandbouw §2.4.4.4). Een regiogeoriënteerde landbouw waarbij alleen de afzet 
van het product (via een korte regionale keten) centraal staat komt in dit onderzoek minder aan bod. 
 
Om de bovenstaande algemene hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden wordt deze opgesplitst in 
een aantal deelvragen. Allereerst lijkt het relevant om belangrijke eigenschappen van succesvolle regi-
ogeoriënteerde landbouwbedrijven te inventariseren (deelvraag 1). Daarnaast moet achterhaald worden 
bij welke wensen van stadbewoners voor regiogeoriënteerde landbouw een bedrijf moet aansluiten. 
Hierbij wordt de functie of betekenis (deelvraag 2) die het bedrijf voor de consument kan vervullen 
onderscheiden van de mate van betrokkenheid (deelvraag 3) tussen boer en burger. Het begrip ‘func-
tie’ heeft meer een objectieve betekenis, terwijl het begrip ‘betrokkenheid’ een emotionele inslag 
heeft. Tot slot is het van belang te achterhalen welke landbouwvorm aan kan sluiten bij belangrijke 
voorwaarden voor stadsbewoners voor een regiogeoriënteerd landbouwbedrijf. Verschillende aspecten 
uit de afzonderlijke landbouwstromingen sluiten aan bij de wensen die stadsbewoners bij landbouw 
hebben. 

Deelvragen 
1. Welke initiatieven op het gebied van regiogeoriënteerde landbouw bestaan al en welke tactiek 

wordt gehanteerd? 
2. Welke functies willen stadsbewoners land- of tuinbouwbedrijven op het platteland vervuld 

zien worden, en wat zijn belangrijke voorwaarden? 
3. Wat is de gewenste betrokkenheid van stedelingen bij het platteland? 
4. Welke landbouwvorm (multifunctioneel, biologisch, regionaal, duurzaam etc.) kan bijdragen 

aan een positieve landbouwbeleving voor stadsbewoners?  
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Hoofdstuk 2: Verschillende waarden, consumenten 
en landbouwvormen 
2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de begrippen die voor dit onderzoek van belang zijn verhelderd. Hiervoor is 
een literatuurstudie uitgevoerd. De theorie uit de literatuur kan helpen de onderzoeksvraag beter han-
teerbaar te maken voor de uitvoering van dit onderzoek. Allereerst gaat paragraaf 2.2 in op de ver-
schillende waarden van het platteland, omdat in een regiogeoriënteerde landbouw boeren tegemoet 
moeten komen aan de waarden die burgers aan het platteland hechten. Vervolgens is er in paragraaf 
2.3 aandacht voor de variatie aan consumenten, omdat in het kader van dit onderzoek interessant is te 
weten welke consumenten betrokken willen worden bij de regionale landbouw. Tot slot wordt in para-
graaf 2.4 ingegaan op de afzonderlijke landbouwstromingen, waaruit verschillende aspecten aansluiten 
aan bij de wensen die stadsbewoners bij landbouw hebben. 

2.2 Wensen en waardering van het landelijk gebied  

Wat is de maatschappelijke vraag aan het platteland? Consumenten kunnen aan het platteland verschil-
lende betekenissen hechten, wat leidt tot een bepaalde waarde die er vervolgens aan wordt toegekend. 
Omgekeerd kunnen boeren door bepaalde producten en diensten aan te bieden het platteland een be-
paalde waarde geven. 

In deze paragraaf wordt uitgebreid ingegaan op de waarde van de omgeving (het platteland) en het 
type recreant dat hierbij past. De theorie van Lengkeek (2000) zal hierbij centraal staan en toegepast 
worden op de beleving van landbouw. Deze theorie gebuikt vijf verschillende modaliteiten om de in-
tensiteit van de beleving van een bepaalde omgeving (bijv. het platteland) te onderscheiden, bij deze 
onderscheiden belevingswerelden horen bepaalde waarden. Door de wensen van consumenten te kop-
pelen aan een bepaalde betekenissen of waarden van het platteland kan de landbouw mogelijk beter 
tegemoet komen aan de vraag van deze consumenten.  

In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de viertal waarden die mensen aan de omgeving toeken-
nen (§2.2.1). Vervolgens zullen de vijf modaliteiten ofwel belevingsintensiteiten aanbod komen (§ 
2.2.2). Waarna deze theorie toegepast wordt op de beleving van landbouw (het platteland) (§2.2.3).  

2.2.1 Waarden van de omgeving 
Belangrijk is om te achterhalen hoe de aan de omgeving toegekende betekenissen leiden tot bepaalde 
waarde. Lengkeek et al. (1996) onderscheiden een viertal verschillende waarden die mensen aan hun 
omgeving toekennen. Het is de taak van de landbouw om in te spelen op de waarden die burgers aan 
het platteland hechten. Hierbij eerst een algemeen overzicht van de vier omgevingswaarden: 

Gebruikerswaarde 

De gebruikswaarde wordt bepaald door de betekenis van het geheel aan voorzieningen, die noodzake-
lijk zijn om een bepaalde activiteit daadwerkelijk uit te kunnen oefenen (bijv. verharde paden of we-
gen). Van belang zijn het aanbod van voorzieningen, alsmede de bereikbaarheid, toegankelijkheid en 
bruikbaarheid.  

Belevingswaarde 

De belevingswaarde wordt in eerste instantie bepaald door wat men hoort, ziet, voelt en ruikt, in het 
algemeen door wat via onze zintuigen tot ons komt . Daarnaast wordt deze informatie gekoppeld aan 
de kennis, ervaringen en interesses die men heeft, waardoor de betekenis van een bepaalde omgeving 
kan worden verdiept en versterkt. 
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Narratieve waarde 

De narratieve waarde is de waarde die ontstaat omdat er aan het landschap betekenissen in de vorm 
van specifieke boodschappen of verhalen zijn (of worden) verbonden. Het omvat dus specifieke in-
formatie of verhalen van plekken over bijvoorbeeld interessante bezienswaardigheden en gebeurtenis-
sen en historische figuren. De narratieve waarde kan ook heel persoonlijk zijn, doordat een belangrijke 
gebeurtenis of levensperiode geassocieerd wordt met een bepaalde plaats. 

Toe-eigeningswaarde 

De toe-eigeningwaarde is de mate waarin mensen het gevoel hebben dat een gebied van hun is en dat 
andere als indringers gezien kunnen worden, oftewel het zich toe-eigenen van plekken door mensen. 
 
Wanneer een regiogeoriënteerd landbouwbedrijf aan wil sluiten bij de wensen van de consument is het 
van belang inzicht te hebben in het scala aan waarden die het platteland kan vervullen. 

2.2.2 Modaliteiten van beleving 
Het platteland wil een plek gaan vervullen in de vrijetijdsbesteding van de consument. Vrijetijdsbeste-
ding heeft een pluriform karakter. ’Het gaat om amusement, om het genieten van schoonheid, om in-
formatie en leren, om de mogelijkheden te kunnen ontsnappen aan de alledaagse werkelijkheid en om 
op te gaan in een andere wereld (Stedebouw & Ruimtelijke ordening, 01-2005).’ Om dit voor verschil-
lende mensen te kunnen bieden, is een grote diversiteit aan activiteiten, voorzieningen en omgevingen 
nodig. Dit betekend ook dat een plek of gebied tegelijkertijd meer betekennissen kan en zal hebben. 

Een methode om een bredere visie te krijgen op wensen en belevingen van recreanten is die van 
Elands en Lengkeek (2000). Zij maken gebruik van vijf modaliteiten (belevingsintensiteiten) namelijk 
amusement, afleiding, interesse, vervoering en toewijding. De modaliteiten zijn gebaseerd op de ver-
schillen in intensiteit van ervaringen van bezoekers en kunnen van nut zijn bij het beheren en het ne-
men van beslissingen over een gebied. Gezocht is naar meer algemene belevingsdimensies, die verkla-
rend zijn voor hetgeen men in recreatie, toerisme en natuurbeleving zoekt dan wel verklarend voor 
hetgeen men ontvlucht. Door deze dimensies aan te geven, kunnen verbindingen worden gelegd met 
de verschillende belevingen die mensen met een bepaalde activiteit nastreven.  

‘De vrije tijd, die de laatste eeuw van ongekende betekenis heeft gekregen, geeft mensen de tijd en 
de ruimte om zich van het vertrouwde, alledaagse los te maken om zich te richten op het andere. Cen-
traal in het theoretische gedachtegoed staan de begrippen ‘alledaagse werkelijkheid’ en ‘het andere’ 
(Lengkeek, 2001).’ De verschuivende relaties tussen beide werelden vormt het onderscheidende kader 
van de vijf ervaringswerelden. Van de eerste naar de vijfde modaliteit maakt de individu zich steeds 
meer los van zijn eigen, alledaagse leven om zich uiteindelijk te (willen) binden aan een andere we-
reld. Is er bij de eerste modaliteit slecht sprake van een flirt met ‘het andere’, bij de vijfde modaliteit 
gaat het individu over in ‘het andere’ en wordt daarmee zijn nieuwe alledaagse werkelijkheid (Boom-
ars, 2001). 

De vijf modaliteiten in de onderstaande tabel moeten niet worden opgevat als een lineaire 
opeenvolging, maar als een cyclisch geheel. Zodra de alledaagse werkelijkheid vervangen wordt door 
een nieuwe, ontstaat de behoefte om daar even uit weg te breken. Een individu behoort niet tot een 
bepaalde modaliteit. Het is mogelijk dat een individu op het ene moment amusement zoekt en het op 
het andere moment volledig in de natuur wil opgaan. 
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Tabel 2.1: Hoofdkenmerken van de ervaringswerelden (Boomars, 2001) 

 
Modaliteit Relatie alledaagse werke-

lijkheid en het ‘andere’ 

Kenmerken 

1. Amusement Het ‘andere’ complementair 

aan het alledaagse 

• Vermaak en gezelligheid 

• Gemak(kelijk) 

• Cultuur en gebruiken niet veel anders dan 

thuis 

2. Onderbreking/ 

      Afleiding 

Beleven van het ‘andere’ als 

weg van het alledaagse 

• Even weg van de stress en het dagelijkse 

leven 

• Bijkomen, accu opladen 

• Omgeving als décor (om tot rust te kunnen 

komen) 

• Ontsnapping aan het dagelijkse leven 

3. Interesse Kennisnemen van het ‘ande-

re’ 

• Prikkeling van de verbeelding; verhalen 

hoeven niet authentiek te zijn 

• Informatie over de geschiedenis, cultuur, 

natuur enz. 

• Streekspecifiek; anders dan andere plekken 

(maar ook weer niet te anders) 

4. Vervoering  Ervaren van het ‘andere’ • Unieke ervaring 

• Onverwachts 

• Eén op één relatie met de omgeving 

5. Toewijding Opgaan in het ‘andere’ • Uniciteit van de plek 

• Echtheid (authenticiteit) van de plek 

• Opgebouwde relatie met de omgeving (durée) 
 

 

2.2.3 De toepassing op de beleving van landbouw 
Voor welke modaliteiten is er in de belevingslandbouw ruimte, welke modaliteiten verdragen elkaar 
en welke absoluut niet? Belevingslandbouw moet proberen aansluiting te vinden bij de beleving die 
consumenten wensen te ontvangen, verschillende intensiteiten van beleving (modaliteiten) zullen niet 
altijd tegelijk door een landbouwbedrijf vervuld kunnen worden. Plattelandtoerisme (Amusement) 
gaat moeilijk samen met de consument die in rust zelf de boerderij wil ontdekken (Vervoering). 

  
 ‘Ecotoerisme, cultuurtoerisme en andere aanduidingen zijn doorgaans wervende termen voor een 
ervaringswereld die niet voorbij de derde modaliteit komt (interesse), barstend van de clichés. De er-
varing van het sublieme, het onontsloten raadsel is minder makkelijk te organiseren als ‘product’ en 
verhandelbaar. En het verliest zijn bestaansrecht in een wereld die van kopen en verkopen aan elkaar 
hangt.’ (Lengkeek, 2001)  
 
Lengkeek gebruikt de modaliteiten ook als basis om de omgeving voor de toekomst op een meer ge-
differentieerde en duurzame wijze te benaderen. Boeren kunnen bij het aanbieden van nieuwe produc-
ten en diensten zich aansluiten bij het waardepatroon dat past bij één of verschillende modaliteit(en) 
(typen recreanten), waarbij er niet alleen aandacht is voor productkwaliteit en productwijze, maar ook 
voor de omgevingskwaliteit en de beleving ervan. Er moeten plekken zijn voor amusement zonder ge-
zeur over natuur en milieu. Voor de onderbreking is er het groen om de stad (om eruit te zijn), als 
noodzakelijke buffer tegen de stress van het alledaagse leven. En dan de derde modaliteit (interesse), 
de handel in ervaringen is niks erg zolang het maar niet een sluier over alles trekt. De vierde modaliteit 
(vervoering) eist dat gebieden niet om wat voor reden van collectieve ervaringen worden gemanipu-



 

 24 

leerd. ‘Bij voorkeur zouden de processen daar moeten doorgaan die het landschap altijd hebben ge-
vormd: het gewone leven van mensen, hun gewone activiteiten om een bestaan te vinden en waar deze 
afwezig zijn de verruiging tot on-land’ (Lengkeek, 2001). Tot slot, de toe-eigening waarin ecosyste-
men met de daarvoor benodigde schaal worden gekoesterd volgens een concept van ‘natuur’, nostal-
gisch of romantisch. 
 
De vier waarden in §2.2.1 zijn karakteristieken van de omgeving. De vijf bovenstaande modaliteiten 
karakteriseren de houding van degene die de omgeving tegemoet treedt. Tussen beide karakteriserin-
gen zijn interrelaties en spanningen. Met de invulling van ‘Belevingslandbouw’ in de onderstaande 
tabel 2.2 wordt geprobeerd een verband te leggen tussen de vier waarden en vijf belangen. 
 

Tabel 2.2: Belevingsmodaliteiten toegepast op belev ingslandbouw 
 

 Amusement Onderbreking Interesse Vervoering Toewijd ing 
 Een uitstapje 

naar het platte-
land. Gezellige 
drukte en aflei-
ding. 
Vernieuwing is 
van belang. 

Rust en ont-
spanning. 
Even de drukke 
stad 
ontvluchten. 
Afstandelijke 
beleving 
van landbouw. 

Het onbekende 
leren kennen. 
Directe actieve 
beleving van 
landbouw. 

Avontuur en 
uitdaging 
Het zelf ontdek-
ken. 
Onderdeel wor-
den van de 
natuur. 

Het boerenle-
ven, 
het platteland 
wordt onderdeel 
van je eigen 
leven. 

Gebruikswaar-
de 

Restaurant, 
theesalon boe-
renwinkel 

Rustige afgele-
gen omgeving, 
wandel/fiets 
tochten, boerde-
rij- 
camping. 

Rondleidingen, 
educatie, zelf-
oogst. 
Adoptie van 
appel- 
boom of koe. 

Open te betre-
den, 
toegankelijke, 
authentieke 
boerderij. Sei-
zoensvariatie, 
nieuw leven op 
de boerderij. 

Mede eigenaar 
worden. In-
spraak Arbeids-
plaatsen 
  

Belevings-
waarde 

Gezelligheid, 
vermaak, 
afleiding.  

Rust, ruimte, 
Ontspanning 

Nieuwsgierig-
heid, 
betrokkenheid, 
herkenning. 

Avontuur, 
uitdaging, 
ontdekken 

Vertrouwd, 
Inspiratie 

Narratieve 
waarde 

Op de boerderij 
van Jan staat  
altijd de koffie 
klaar. Echte 
boerenkaas 
koop 
je zelf op de 
boerderij 

Plek waar men 
aan de 
massa kan ont-
snappen. 

Streekspecifieke 
verbondenheid 
Het romantische 
boerenleven 
van vroeger. 

Spannende  
verhalen over 
boerderij 
belevenissen. 

Vastleggen van 
betekenis. 

Toe-
eigenings-
waarde 

Betaling voor 
consumeren.  
Bepaald soort 
publiek wenst 
elkaar te treffen. 

Bestemd voor 
mensen die 
dezelfde rust 
zoeken. 
Rustverstoor-
ders niet 
welkom. 

Volgende keer 
is er  
weer wat anders 
interessants te 
beleven. 

Alleen ik heb 
dit meege-
maakt. 
Een unieke 
ervaring. 

Gemeengoed 
voldoet niet 
meer, eigendom 
om ervaringen 
te verzekeren in 
de toekomst. 

 
 
Uit tabel 2.2 blijkt dat bij verschillende intensiteiten van landbouwbeleving (de vijf modaliteiten) die 
een bepaalde consument kan hebben een grote variatie aan waarden passen. De wensen van consu-
menten voor deze beleving kunnen een zeer pluriform karakter hebben. Het gaat soms om verschillen-
de groepen met verschillende wensen, maar ook soms om dezelfde (groepen) mensen met verschillen-
de wensen, die niet tegelijk zijn te realiseren.  

De steeds diverser wordende stadsbewoner waardeert het landelijke gebied voor zijn vrije tijd met 
aspecten als rust, ruimte en beleving, maar ook spannende activiteiten (RLG, 2002). De bovenstaande 
modaliteiten laten verschillende intensiteiten van beleving zien waarbij de betrokkenheid bij de land-
bouw (van amusement naar toewijding) steeds sterker wordt. Amusement is voor de consument die er 
even gezellig uit wil, een vrij te bezoeken boerderij is dan een optie. Terwijl bij het zoeken naar on-
derbreking de rust en de ruimte centraal staat. Mensen die werkelijk geïnteresseerd zijn in de land-
bouw willen informatie (het nieuwe onbekende) aangeboden krijgen. Bij vervoering geef je de consu-
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ment de vrijheid om zelf de boerderij te ontdekken, terwijl bij toewijding het boerenleven echt een 
plek krijgt in het leven van de consument. Boerderijen die goed in willen spelen op deze verschillende 
wensen zullen steeds weer de dialoog met de consument moeten aangaan. Een boerderij zal aanslui-
ting moeten vinden bij de ervaring die de consument wenst te ontvangen, en zal daarbij bepaalde 
waarden prioriteit moeten geven omdat niet aan alle (soms tegenstrijdige) waarden tegemoet gekomen 
kan worden. 

2.3 Verschillende consumenten, verschillende wensen  

Als het platteland zich inderdaad aan het ontwikkelen is van agrarisch productiegebied tot een con-
sumptiegebied met brede maatschappelijke functies, is het interessant wat de eventuele potentiële 
markt is en een eventuele segmentatie daarvan. Wie zijn de consumenten die zo betrokkenen willen 
worden bij het platteland? Bij een marktgerichte aanpak staan de wensen van de consument centraal. 
Consumenten worden steeds kritischer. Zij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van geleverde goederen 
en diensten en zijn ook steeds meer begaan met de productiewijze (milieu, diervriendelijkheid). Naast 
dat de consument steeds kritischer wordt, wordt zijn gedrag ook steeds minder voorspelbaar (Verbeke 
et al., 1990). In deze paragraaf wordt allereerst ingegaan op een zestal segmentatiecriteria waarmee 
consumenten van elkaar kunnen worden onderscheiden (§2.3.1). Vervolgens wordt ingezoomd op de 
verschillende leefstijlen en de verwachte invloed daarvan op landbouwbeleving (§2.3.2). Tot slot ko-
men wensen van stedelingen voor het landelijk gebied uit bestaand onderzoek aanbod (§2.3.3).   

2.3.1 Consumentengedrag en persoonlijke achtergrond 
Om begrip te krijgen van de behoeftes en wensen van consumenten (t.a.v. regiogeoriënteerde land-
bouwinitiatieven) is het wenselijk hun gedrag te begrijpen. 

Consumentengedrag speelt zich af in een groot speelveld. Consumentengroepen kunnen bijvoor-
beeld ingedeeld worden in de volgende zes segmentatiecriteria (Van Raaij & Floor, 1989): 

1. Geografische verschillen waarbij er ingespeeld wordt op verschillen tussen regio’s. 
2. Socio-economische verschillen waarbij gekeken wordt naar leeftijd, sekse, inkomen, gezins-

cyclus, tijdsbesteding (verhouding vrije tijd/ inkomen). 
3. Psychologische verschillen waarbij consumenten(-groepen) zich onderscheiden op basis van 

persoonlijkheidskenmerken, levensstijl, normen, waarden en interesses. Levensstijl is hierbij 
een breed begrip (zie ook par. 2.3.2). Onder levensstijl worden niet alleen de normen en waar-
den verstaan waarvan men in het leven uitgaat, maar ook de wijze waarop men zijn (vrije) tijd 
besteedt, de zaken waar men belangstelling voor heeft (gezin, samenleving, eten, problemen, 
politie, onderwijs, cultuur) en ook socio-economische kenmerken (opleiding, leeftijd, inko-
men, woonplaats, fase gezinscyclus).  

4. Verschillen op basis van gewenste producteigenschappen zoals bijvoorbeeld smaak, uiterlijk, 
prijs, etc. 

5. Verschil in kennis, attitude en gedrag ten opzichte van een product (of dienst). Dit uit zich in 
verschillende fase van het consumptieproces: bekendheid, keuzeproces, gevoel t.a.v. het pro-
duct, betrokkenheid, ervaringen met het product, gebruikfrequentie. 

6. Verschillen die te herleiden zijn tot het gebruik en bezit van een product. Dit resulteert in bij-
voorbeeld niet-gebruikers, ex-gebruikers, potentiële gebruikers, eerst-keer-gebruikers, fre-
quentie van gebruik. 

De wensen van de moderne burger/ consument over het platteland zijn divers en tegenstrijdig en 
wisselen snel naar tijd en plaats: de ‘zappende’ burger wil zowel veilig voedsel, rust, stilte en natuur 
als intensieve recreatie en wonen op het platteland (RLG, 2002). Door meer inzicht te verwerven in 
het profiel van de consument en de manier waarop meer betrokkenheid bij de landbouw tot stand kan 
komen is een betere afstemming mogelijk. Bij het achterhalen van de behoeftes van consumenten om 
betrokken te worden bij het platteland is het daarom belangrijk om ook aandacht te hebben voor het 
type consument waarom het gaat.  
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2.3.2 Sociale structuurschets van Almere 
Hier boven zijn al de zes segmentatiecriteria behandeld om consumenten van elkaar te onderscheiden. 
In deze deelparagraaf wordt nog extra ingezoomd op de verschillende leefstijlen (§ 2.3.1 nr.3). Leef-
stijlen zijn van invloed op de manier waarop mensen met elkaar omgaan en voeden hun maatschappe-
lijke wensen en behoeften. Informatie over de leefstijlen van de doelgroep kan daarom interessant zijn 
om een uitspraak te doen over de verwachte wensen en behoeftes voor belevingslandbouw.  

Het onderzoeksbureau Motivaction doet onderzoek op basis van de leefstijl van mensen. Motivacti-
on heeft ook onderzoek gedaan naar de wijze waarop groepen burgers in de Nederlandse samenleving 
ontwikkelingen in de landbouw en voedselproductie beleven (Lampert en Van Waart, 2003). Om leef-
stijlen in kaart te brengen, maakt Motivaction gebruik van het zogenaamde Mentality-model. Dit on-
derscheidt acht sociale milieus. Deze milieus geven inzicht in stabiele en fundamentele waardenoriën-
taties van burgers.  

Voor de vergroting van de bijdrage van de landbouw aan een veelzijdig platteland (versterking van 
maatschappelijke gewenste functies van het landelijk gebied en de landbouw, zoals natuur- en land-
schapsbeheer, waterbeheer, zorgverlening en recreatie) valt vooral steun te verwachten bij de postma-
terialisten en de traditionele burgerij, die een romantisch natuurideaal aanhangen, waarin landelijke 
schoonheid belangrijk is. 

Ook in Almere is door Motivaction een leefstijlenonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat 
alle acht leefstijlen in Almere voorkomen. Almere is een stad met grote diversiteit aan inwoners. Wel 
zijn ten opzichte van de totale Nederlandse bevolking in Almere de kosmopolieten, opwaarts mobielen 
en nieuwe conservatieven opvallend aanwezig (samen 53% van de populatie t.o.v. 31% van de Neder-
landse bevolking, zie kader 2.1). 

 
Kader 2.1: Specifieke leefstijlen in Almere 

 
• Kosmopolieten (Almere: 18%, NL: 10%) 

De open en kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en be-
leven integreren met moderne waarden als maatschappelijk succes, materialisme en 
genieten.  

• Opwaarts mobielen (Almere: 21%, NL: 13%) 
De carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale 
status, nieuwe technologie, risico en spanning.  

• Nieuwe conservatieven (Almere: 14%, NL: 8%) 
De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die alle ruimte wil geven 
aan technologische ontwikkeling en tegenstander is van sociale en culturele ver-
nieuwing.  

 
Gezien de gemeenschappelijke waarden van deze dominante leefstijlen kan Almere als volgt worden 
getypeerd: toekomstgericht, technologisch, zelfbewust, vitaal, gedreven, mobiel, open, individualis-
tisch, ondernemend en ambitieus. Daarentegen is Almere niet geworteld, traditioneel en gericht op het 
collectief. Het is een stad van sterk geïndividualiseerde gezinnen met meer op presteren en carrière-
maken gerichte leefstijlen.  

‘Vitale clusters’ is een richting in de transitie naar een duurzame landbouw die het beste past bij de-
ze bovenstaande gemeenschappelijke waarden (Waart & Lampert, 2003). ‘Vitale clusters zijn hoog-
waardige agrarische grondstof- en voedselvoorzieningen in ruimtelijke clusters, inspelend op de hoge 
eisen van een postmoderne samenleving in een sterk verstedelijkte delta‘ (Waart & Lampert, 2003). 
Gelet of de sociale structuurschets van de Almeerse bevolking is dit een negatief uitgangspunt om de-
ze burgers d.m.v. regiogeoriënteerde landbouw meer bij het platteland te betrekken. Deze conclusie 
kan later naast de uitkomsten van dit empirische onderzoek gelegd worden, en een bron vormen voor 
discussie. 
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2.3.3 Stedelijke wensen voor het landelijk gebied 
Er is al heel wat onderzoek gedaan, dat zich net als dit onderzoek heeft gericht op de wensen van 
stadsbewoners voor het landelijk gebied. Zo heeft Dhr. Borgstein verschillende onderzoeken gedaan 
naar de aantrekkelijkheid en of wensen voor het landelijk gebied rond de stad. Hieronder volgen een 
aantal centrale aspecten die daarin naar voren kwamen. Deze schets van het onderzoeksresultaat van 
Borgstein kan later worden vergeleken met de resultaten van dit onderzoek. 

Het landelijk gebied blijkt voor de stedeling een gebied te zijn waar in tegenstelling tot in de stad 
rust en ruimte gevonden kan worden. De landbouw en de boeren worden als drager van het gebied ge-
zien.  
De boer maakt een belangrijk en onmiskenbaar onderdeel uit van het landelijk gebied, en maakt het 
landelijk gebied tot wat het is. Men wil in het landelijk gebied graag kleine voorzieningen zoals wan-
delpaden, bankjes picknickplaatsen en informatieborden en dergelijke waar men gebruik van kan ma-
ken als men wandelend of fietsend geniet van de rust en natuurlijke schoonheid (Borgstein, 2001).  

De stedeling ervaart het landelijk gebied als een stuk natuur waarin boeren hun werk doen. Terwijl 
een recreatiegebied kennelijk juist meer wordt gezien als een verlengstuk van de stad waarin voorzie-
ningen zijn aangebracht om mensen in een kunstmatig gecreëerde omgeving bezig te houden. 

Behalve het feit dat boeren gewoon bij het landelijk gebied horen, is men zich ervan bewust dat de 
boeren een belangrijke landschaps- en natuurbeherende functie vervullen in het landelijk gebied. ‘Boe-
ren kunnen in het landelijk gebied de recreërende stedeling verleiden tot een bezoek aan de boerderij 
om zo d.m.v. horeca, huisverkoop of (educatieve) activiteiten geld te verdienen’ (Borgstein, 2001). 

Het kopen van streekproducten wordt door de bezoekers gezien als een onderdeel van wandelen en 
fietsen in het gebied. Als men er toch is wil men ook wel eens iets kopen. Weinig mensen verwachten 
voor hun dagelijkse boodschappen op grote schaal gebruik te gaan maken van het aanbod van streek-
producten omdat het assortiment te beperkt is en de distributie richting gebruikers te wensen overlaat 
(Borgstein, 2001).  

Vanuit de stadbewoners is er meer behoefte aan uitbereiding van recreatieve infrastructuur, terwijl 
de mensen uit het landelijke gebied meer behoefte blijken te hebben aan de verkoop van agrarische 
producten (Borgstein, 2003).  

Wanneer er uit verschillende onderzoeken naar de aantrekkelijkheid en of wensen voor het landelijk 
gebied rond de stad vergelijkbare resultaten komen is er wellicht sprake van een landelijke trend, ter-
wijl grote verschillen vragen naar het zoeken van andere verklaringen.   

2.4 Verschillende landbouwvormen 

Landbouw is veelvormig en kent veel stromingen die vernieuwing en ontwikkeling hebben nage-
streefd: duurzame landbouw, biologische landbouw, multifunctionele landbouw, regionale landbouw, 
gemeenschap gesteunde landbouw (CSA), stadslandbouw of belevingslandbouw. Er zijn veel over-
eenkomsten maar ook verschillen, belangrijk is dat de ene vorm de andere niet uitsluit. Hoewel veel 
begrippen door elkaar worden gebruikt zijn het toch principieel verschillende begrippen. 

Gelet op de hoofdvraag is het zinvol wat dieper in te gaan op de verschillende landbouwvormen. 
Verschillende aspecten uit de afzonderlijke landbouwstromingen sluiten aan bij de wensen die stads-
bewoners bij landbouw hebben. De kennis over deze landbouwvormen is gebruikt om de wensen van 
stadsbewoners te achterhalen en daarnaast bij het beantwoorden van deelvraag 4, waarbij afgewogen is 
welke landbouwvorm kan bijdragen aan een positieve landbouwbeleving. Achtereenvolgens zullen 
hier duurzame landbouw (§2.4.1), biologische landbouw (§2.4.2) en multifunctionele landbouw 
(§2.4.3) aanbod komen. Waarna er in paragraaf 2.4.4 wordt ingegaan op vier landbouwstromingen 
waarbij de directe relatie tussen boer en afnemer centraal staat. Tot slot wordt er gezocht naar de sa-
menhang en potentie van de waardevolle eigenschappen van de verschillende landbouwvormen 
(§2.4.5). 

2.4.1 Duurzame landbouw 
‘Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generaties 
zonder de mogelijkheden in gevaar de brengen voor toekomstige generaties om in hun behoeften te 
voorzien (zoals verwoord door de commissie Brundtland). Duurzame ontwikkeling vergt een integrale 
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benadering waarbij er een evenwichtige aandacht is voor economische ontwikkeling, sociaal-culturele 
ontwikkeling en de ontwikkeling van natuur en milieu.’ 

Het ministerie van LNV verstaat onder duurzame landbouw:   
‘landbouw die in overeenstemming is met de wensen van de samenleving: wat betreft de geleverde 
producten en op het gebied van milieu, dierenwelzijn, voedselveiligheid, ruimtelijke structuur en om-
gevingszorg. En daarbij moet de sector ook economisch duurzaam blijven’ (LNV, 2000). 

 
Per invalshoek van duurzaamheid spelen andere ruimtelijke vraagstukken en problemen (Brouwer et 
al., 2003): 

• Economisch: feitelijke ruimtebeslag, conflicterende ruimte- claims, concurrentie, grondprijs. 
• Ecologisch: draagkracht ecosysteem, eisen aan milieukwaliteit, interactie met natuur en stad. 
• Sociaal-cultureel: Landbouw als beeldbepaler voor landschap, culturele identiteit, stad-land in-

teractie, recreatie. 
Duurzame landbouw vergt nieuwe vormen van marktwerking, waarbij bedrijven op transparante 

wijze concurreren op tevoren met maatschappelijke organisaties overeengekomen duurzaamheidcrite-
ria (Weijden, 2002). Naast nieuwe marktwerking vergt de opzet van een duurzame landbouw samen-
werking tussen alle spelers. Er moet maatschappelijk draagvlak zijn. Meer aandacht voor de omgeving 
van het bedrijf sluit aan bij de maatschappelijke trend naar regionalisering, betrokkenheid van burgers 
bij landschap en natuur en solidariteit. Het is een reactie op processen als individualisering, globalise-
ring en vervreemding van omgeving en voedsel. 

Een duurzame landbouw betekent een landbouw in overeenstemming met de wensen van de samen-
leving. Door directer contact met de consument is het bedrijf beter in staat aan te sluiten bij de wensen 
van deze consument. 

2.4.2 Biologische landbouw 
De biologische landbouw als productierichting gaat uit van een groot aantal intenties, de hoofdlijnen 
zijn door het IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements) in de ‘Basic 
Standards for Organic Production and Processing’ vastgesteld.  Als algemene principiële doelstelling 
komt hierin naar voren dat de biologische landbouw dient :  

• Een productie en verwerkingsketen te realiseren die sociaal rechtvaardig en ecologisch ver-
antwoord is. 

• Lokale kennis en traditionele systemen te respecteren c.q. te beschermen en van deze kennis 
optimaal gebruik te maken.  

• Lokale en regionale productie en distributie te stimuleren. 
Biologische landbouw is een multifunctionele landbouw, met verschillende maatschappelijk ge-

wenste functies. Naast de primaire functies valt ook te denken aan functies als natuur, landschap, mili-
eu, recreatie, welzijn en zorg. Uit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 
scoort de biologische sector hoog: de biologische productie voldoet in alle schakels van de keten in 
hoge mate aan onze maatschappelijke eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en biodiversiteit 
en vervult daarmee een voortrekkersrol voor het hele agrofoodcomplex (LNV, 2001);  

De Biologische landbouw heeft goede mogelijkheden om bij te dragen aan de ruimtelijke kwaliteit, 
de belevingswaarde en de leefbaarheid van de stedelijke omgeving (Hendriks & Stobbelaar, 2000). 
Met name biologische boeren zoeken direct contact met de consument om hun landbouwproducten te 
verkopen. Boerenmarkten, groenteabonnementen en zelfoogst mogelijkheden zijn voornamelijk in de 
biologische sector ontwikkeld. Dit komt voort uit de vraaggerichte benadering die de biologische sec-
tor nastreeft. Biologische landbouw beoogt een goede relatie tussen producent en consument en daar-
naast lokale en regionale productie en distributie te stimuleren. Hierbij past het beeld van een land-
bouw die midden in de samenleving staat. ‘Biologische landbouw kiest bewust een voor een taal die 
aansluit bij de belevingswereld van de consument’ (Teenstra, 2004). Ook zijn andere verbredende ac-
tiviteiten (multifunctionaliteit) sterker ontwikkeld bij de biologische landbouwers, ‘getuige het feit dat 
zo’n zestig procent met verbredende activiteiten bezig is; driekeer zoveel als gangbaar’ (Teenstra, 
2004). 
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2.4.3 Multifunctionele landbouw 
Multifunctionaliteit houdt in: combinatie van functies. In geval van landbouw: naast voedsel ook pro-
ducten en diensten leveren in termen van voorraadbeheer en van welzijn (zorg, educatie toerisme). Het 
kan gaan om een vanzelfsprekend nevenproduct (bijvoorbeeld landschap) of een andere activiteit (na-
tuurbeheer, waterberging).  

De ontwikkeling naar multifunctionele landbouwsystemen wordt gedreven door: 
• De maatschappij vraagt andere producten van de landbouw dan alleen voedsel. 
• De landbouw zoekt andere inkomensbronnen en verbreding van de bestaansbasis. 

Er is geen blauwdruk voor multifunctionele landbouw. De invulling is afhankelijk van de gebiedsei-
genschappen, de aanwezige bedrijfssystemen en de vraag naar producten en diensten. Multifunctionele 
landbouw vergt nieuwe geldstromen en nieuwe markten voor groene diensten, waar mogelijk te finan-
cieren uit private of publieke middelen. 

De huidige plattelandsvernieuwing probeert belevingskwaliteiten (belevingslandbouw) van het plat-
teland te economiseren (gebiedskwaliteiten omzetten in inkomen), rechtstreeks door betaald natuur- en 
landschapsbeheer, indirect door deze kwaliteiten als het ware te verpakken in sociale diensten (b.v. 
agrotoerisme) of in duurdere agrarische producten (bijvoorbeeld streekproducten).  

Bestaande succesvolle initiatieven van vernieuwing en verbreding zullen steeds meer boeren over de 
streep trekken. Ervaringen van andere boeren vormen een belangrijke bron van motivatie om zelf ook 
te vernieuwen. Daarnaast kan er, wanneer verschillende vormen van vernieuwing op een bedrijf 
plaatsvinden, sprake zijn van synergie. Dat betekent dat de vernieuwingactiviteiten elkaar gaan ver-
sterken. Onderlinge samenwerking wordt daarbij vaak als sleutel gezien (Van der Ploeg, 2002). Sa-
menwerkingsverbanden van boeren (verenigingen, stichtingen en coöperaties) kunnen een nuttige 
functie vervullen door het aanbod van ‘groene diensten’ gebiedsgewijs te bundelen. Daarnaast kunnen 
in deze samenwerkingsverbanden nuttige nieuwe (ervarings) kennis en vaardigheden worden uitge-
wisseld.  

 Door een multifunctionele bedrijfsvoering kunnen ondernemers aansluiting vinden bij wensen 
van consumenten. Vernieuwende landbouwbedrijven kunnen een bijdrage leveren aan een multifunc-
tioneel platteland, maar doen dat niet per definitie. Ze zijn namelijk in eerste instantie gericht op het 
voortbestaan van het bedrijf en niet op de multifunctionaliteit van de streek (Hendriks & Stobbelaar, 
2003). 

2.4.4. Boer-consument, stad-land relaties 
De volgende vier landbouwvormen: -Regionale landbouw, -Community Supported Agriculture (CSA), 
-Stadslandbouw en -Belevingslandbouw worden in deze paragraaf samen genomen omdat de verschil-
lende landbouwtermen in algemene betekenis overlappen. Er is namelijk bij al deze vormen sprake 
van een directere relatie en betrokkenheid van de boer met haar afnemers (de consumenten).  

De boer/tuinder probeert bij het aanbieden van producten en diensten aansluiting te vinden bij de 
wensen van de consumenten in haar omgeving. Aan de boer-consument relatie kan op tal van manie-
ren invulling gegeven worden, in het algemeen is de afstand tussen boer en consument bij deze land-
bouwvormen korter dan gebruikelijke vormen van voedselproductie en voedselverkoop. 

2.4.4.1 Regionale landbouw 
Een regionale landbouw streeft ernaar om productie en consumptie zoveel mogelijk op regionaal ni-
veau te laten plaatsvinden. In theorie is het denkbaar dat producenten en consumenten binnen een 
kleine regio zich gezamenlijk organiseren, eventueel samen met handel en verwerkers, waarbij con-
sumenten toezeggen dat ze hun voedsel zoveel mogelijk van de producenten uit het gebied betrekken. 
De consument krijgt inzicht in de afkomst van zijn voedsel en de manier waarop het geproduceerd 
wordt. Bij regionale productie ontstaan producent-consumentverbanden waarbij de herkomst van het 
product wordt ingezet in de vermarkting (Hendriks et al., 2004). 

Extra toegevoegde waarden en kwaliteiten bij landbouwproducten uit eigen regio of streek (Hen-
driks et al., 2004): 

• Boer en bedrijf: direct contact, vertrouwen, positief beeld van bedrijf, transparantie. 
• Regio: weten waar je eten vandaan komt, vertrouwde omgeving, transparantie.  
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• Streek: positieve identiteit, mooie natuur en landschap, traditioneel product. 
• Product: vers, smaak, gezond. 
• Afzet: gemak, breed assortiment.  

Regio georiënteerde landbouw probeert aansluiting te vinden bij de wensen van consumenten. 
Wanneer je als landbouwbedrijf bij het leveren van producten en diensten je zoveel mogelijk op de 
regio wil richten zul je de consument ook iets moeten bieden dat positief beleefd wordt. Consumenten 
komen er speciaal voor naar de boerderij en wensen dan ook een meerwaarde te ontvangen. 

2.4.4.2 Het CSA of pergola concept 
Pergola of Community Supported Agriculture (door de gemeenschap gesteunde landbouw) is een sa-
menwerkingsverband tussen een boer(in) en een groep consumenten dat in de Verenigde Staten is ont-
staan. 

Steeds meer boeren werkte daar in loondienst voor een multinational in de grootschalige landbouw 
waardoor het traditionele familiebedrijf dreigde uit te sterven. Voor boeren die toch een agrarisch fa-
miliebedrijf wilden houden kon CSA een oplossing bieden (Wagtendonk, 1996). Aanvankelijk kreeg 
CSA vooral vorm in Duitsland en Zwitserland. Later werd het concept weer opgepakt en verder ont-
wikkeld in de Verenigde Staten (Lamb, 1994). 

De basis van CSA is een overeenkomst tussen boeren en consumenten waarbij de consumenten de 
ondernemer zowel met hun geld als enthousiasme steunen in zijn streven biologisch-(dynamische) 
producten voort te brengen. CSA zorgt voor een gedeelde opbrengst, gedeeld risico, open en inzichte-
lijke financiën en een gezamenlijke besluitvorming over prijs en productie (www.strohalm.nl).  CSA 
kent verschillende verschijningsvormen maar centraal staat dat consumenten meedenken, meewerken 
en meebetalen in de bedrijfsvoering. CSA kan naast Community Supported Agriculture (gesteunde 
landbouw) ook vertaald worden in Community Shared Agriculture (gedeelde landbouw) waarbij het 
gezamenlijk beslissen en dragen van het bedrijf nog meer naar centraal staat (zie tabel 4.1) 

Boeren en consumenten kunnen in een CSA bedrijf gezamenlijk afspraken maken over 
(www.platformbiologica.nl): 

• Het assortiment aan producten dat geteeld wordt. 
• De productiewijze die toegepast wordt, veelal biologisch of biologisch dynamisch 
• De prijs die door deelnemers betaald moet worden voor een oogstaandeel 
• Afspraken over het salaris van de boer 
• Voorfinanciering, een aandeel van de oogst wordt vooraf betaald zodat investeringen mogelijk 

zijn  
• Risicodragend kapitaal, gezamenlijk dragen van financiële risico’s zoals misoogsten 
• Betrokkenheid bij de bedrijfsvoering, vrijwillig meewerken en deelnemen aan activiteiten 

(administratie, distributie, landwerk, communicatie, educatie, bestuur). 
• De wijze van distributie van de producten 
• Aanbod van andere diensten: toegankelijkheid, natuur en landschapsbeheer, feesten, work-

shops e.d.  

2.4.4.3 Stadslandbouw  
‘Landbouw die zich in het stadslandschap zo ontwikkeld dat de landbouw toekomstperspectief heeft 
en de relatie stad-landbouw benut wordt ‘stadslandbouw’ genoemd (Croonen et al. 1995) .’ Het is een 
vorm van landbouw die zich aanpast aan de nabijheid van de stad. 

Een dergelijke aanpassing kan gericht zijn op: 
• Het gebruik maken van stedelijke netwerken van vervoer, distributie, energie, kennis, afval 

etc.  
• Het gebruik maken van stedelijke arbeidskrachten. 
• Het direct bedienen van een nabije afzetmarkt. 
• Het verschaffen van een aantrekkelijke recreatie- en woonomgeving 
• Het vergaren van neveninkomsten in de stedelijke sfeer 
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De stad heeft baat bij een goed functionerende landbouw die in staat is om het ommeland kwalitatief 
hoogwaardig te beheren. Het is dus zaak om de wisselwerking tussen stad en land te bevorderen, zodat 
ze van elkaars aanwezigheid kunnen profiteren. 

• Zodat een landbouw ontstaat die toekomstperspectief heeft. 
• De potentiële, wederzijdse relaties tussen stad en landbouw worden benut. 
• De landschappelijke kwaliteit van het landschap wordt versterkt. 

2.4.4.4 Belevingslandbouw 
Belevingslandbouw is een multifunctionele kleinschalige landbouw die door de consument of burger 
bewust ervaren en gewaardeerd wordt. Bij belevingslandbouw is de maatschappelijke acceptatie van 
de verschillende landbouwmethoden een belangrijke factor bij de keuze tussen deze methoden. Bele-
vingslandbouw is gericht op het vermarkten van elementen die met de beleving van landbouw samen-
hangen (Eck et al., 2002).  

Het begrip belevingslandbouw kan uitgesplitst worden in drie vormen van beleving (Spruijt et al., 
2004): 

Afstandelijke beleving van landbouw 

Hiermee wordt toerisme en recreatie in landbouwgebieden bedoeld, waarbij geen direct contact is met 
landbouwbedrijven. Wandelend, fietsend of met de auto wordt de landbouw beleefd. Men heeft alleen 
visueel contact met de landbouw. 

Directe actieve beleving van landbouwproductie 

Een voorbeeld is zorglandbouw, waarbij geestelijk gehandicapten of psychiatrische patiënten betrok-
ken worden bij het productieproces. Een ander voorbeeld is kinderopvang. Daarnaast het openstellen 
van het bedrijf voor bezoek om kennis te maken met het productieproces (zelfoogst-abonnementen, 
kamperen bij de boer). Landbouw kan ook beter geïntegreerd worden in het onderwijs door middel 
van educatielandbouw, zodat meer inzicht ontstaat in de oorsprong van landbouwproducten. 

Beleving van landbouwproducten 

Landbouwproducten hebben een meerwaarde gekregen, die een extra dimensie geeft aan de beleving 
van een product. Streekproducten en biologische groentepakketten zijn voorbeelden. Maar ook boer-
derijverkoop of verkoop op boerenmarkten geeft een extra belevingswaarde aan producten. 

2.4.5 Aspecten uit verschillende landbouwvormen voor aansluiting bij consumentenwensen  
Voor het beantwoorden van de hoofdvraag is inzicht nodig in de eigenschappen waaraan een regiogeo-
riënteerde landbouw moet voldoen, zodat de beste aansluiting wordt gevonden bij de wensen van de 
maatschappij. Er is geen eenduidige keuze tussen de landbouwstromingen te maken omdat elke van 
deze vormen maatschappelijk waardevolle eigenschappen heeft, daarnaast hebben de verschillende 
vormen ook overeenkomsten. Verschillende aspecten uit de afzonderlijke landbouwstromingen kun-
nen aansluiten bij de wensen die stadsbewoners bij landbouw hebben. 

Een duurzame landbouw hanteert praktijken die economisch efficiënt, ecologisch en sociaal aan-
vaardbaar zijn (§2.4.1). Het is een vanzelfsprekend dat ook een gezonde regiogeoriënteerde landbouw 
hier naar moet streven. Bij een regiogeoriënteerde landbouw staat allereerst een vraaggerichte benade-
ring centraal die daarmee aansluit bij de wensen van de consument (§2.4.4). In de praktijk komt het 
erop neer dat een landbouw die werkt in overeenstemming met de wensen van de samenleving en het 
duurzaamheidprincipe nastreeft aandacht heeft voor milieu, dierenwelzijn, voedselveiligheid en de 
omgeving (§2.4.1). Daarnaast moet deze landbouw bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit, de bele-
vingswaarde en de leefbaarheid van de stedelijke omgeving (§2.4.4.4). Daarbij vinden consumenten 
het steeds meer gewenst zicht te hebben op de afkomst van voedsel en de manier waarop het geprodu-
ceerd wordt, een transparante en vertrouwelijke voedselketen is daarbij nodig. 

Een multifunctionele landbouw biedt een combinatie van functies die kan aansluiten bij deze brede 
maatschappelijke wensen (§2.4.3). Bij de boven behandelde landbouwvormen waarbij er sprake is van 
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een directe interactie (§2.4.4) tussen boeren en burgers wordt er door de dialoog met de consument 
gestreefd naar een vraaggerichte en maatschappelijk gedragen bedrijfsvoering.  

Een landbouwstroming die mogelijk de potentie heeft om aan de verschillende gewaardeerde eigen-
schappen van de andere landbouwvormen tegemoet te komen is de biologische landbouw. De biologi-
sche landbouw beoogt een goede relatie tussen producent en consument en daarnaast lokale en regio-
nale productie en distributie te stimuleren (§2.4.2). Hierbij past het beeld van een landbouw die mid-
den in de samenleving staat. In het onderstaande kader 2.2 staat een opsomming van de belangrijke 
eisen uit de literatuur waaraan een regiogeoriënteerde landbouw moet voldoen. Deze eisen kunnen 
later afgezet worden tegen de eisen die voort komen uit het empirische onderzoek.  
 
Kader 2.2 De theoretisch ideale regiogeoriënteerde landbouw 

 

• Is economisch efficiënt, ecologisch en sociaal aanvaardbaar 
• Heeft aandacht voor milieu, dierenwelzijn, voedselveiligheid en de omgeving 
• Benut de mogelijkheden van een multifunctionele groene ruimte 
• Heeft een vraaggerichte benadering en wordt maatschappelijk gedragen 
• Benut de relatie tussen stad en landbouw 
• Wordt bewust ervaren en gewaardeerd 
• Gaat een samenwerkingsverband aan met haar consumenten en omgeving 
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Hoofdstuk 3: Methoden en werkwijze van onderzoek  
3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk zal de samenhangende beslissingen gemaakt bij de uitvoering van dit onderzoek verhel-
deren. Het toont stapsgewijs aan hoe het onderzoek is aangepakt en de werkwijze die daarbij zijn ge-
bruikt.  

Het onderzoek bestaat uit verschillende subonderzoeken die elkaar opvolgen om een zo volledig 
mogelijk beeld te verkrijgen. Daarbij is bij de opeenvolging van de verschillende subonderzoeken 
steeds zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de resultaten uit de verschillende voorgaande stappen. De 
kwalitatieve begin stappen leverde inzicht dat gebruikt is om de kwantitatieve stappen beter te kunnen 
zetten.  

Om de kansen en mogelijkheden voor een regiogeoriënteerde landbouw in zijn geheel te inventari-
seren werd eerst de diepte en vervolgens de breedte ingegaan. Diepgang zorgde voor detaillering, 
complexiteit en goede mogelijkheden tot onderbouwing van de resultaten. Terwijl breedte-onderzoek 
om een grootschalige aanpak vroeg die generalisering van de resultaten mogelijk maakte.  
 
Allereerst is een vergelijkende case study (§3.2) gedaan van een aantal bestaande regiogeoriënteerde 
landbouw bedrijven. Er zijn daarbij diepgaande interviews met ondernemers en leden van regiogeori-
enteerde bedrijven gehouden. Daarna het kwalitatief survey (§3.3) bestaande uit interviews met con-
sumenten van de boerenmarkt in Almere. Tot slot het kwantitatief survey (§3.4), een enquête onder 
bewoners van de stadsrand van Amere. In figuur 3.1 is zijn de bovenstaande stappen schematisch 
weergegeven. Naast de verschillende methode van dataverzameling is tijdens het gehele onderzoek 
geregeld aanvullende literatuur geraadpleegd.  

Tot slot volgt in dit hoofdstuk nog een paragraaf (§3.5) waarin beschreven wordt hoe de verschil-
lende subonderzoeken gezamenlijk het beantwoorden van de hoofdvraag mogelijk maken door het 
afwegen van kansen en bedreigingen voor een regiogeoriënteerde landbouw in een SWOT-analyse. 
 

 
 
Figuur 3.1: Schematische weergave van methode  
 

3.2 Inzicht in bestaande regionaal georiënteerde in itiatieven 

Verschillende bestaande regiogeoriënteerde bedrijven in de omgeving van Wageningen en Almere zijn 
bestudeerd doormiddel van interviews (zie bijlage 1b) met de ondernemers en consumenten van de 
bedrijven. Daarnaast is een kwalitatieve inhoudsanalyse gedaan, waarbij bestaande gegevens van de 

§3.2 Ondernemers 
Wageningen (7) 

§3.2 Ondernemers 
Almere (3) 

§3.3 Consumenten 
Almere (30) 

§3.2 Leden  
Wageningen (8) 

§3.4 Enquête bewoners Almere (342) 

kwalitatief 

kwantitatief 
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bedrijven zoals websites en krantenartikelen en bestaande onderzoeken zijn geanalyseerd. Ook is de 
bedrijfsligging en situatie van de onderzochte bedrijven (door evt. open dagen, rondleidingen of fiets-
tochten in het verleden) bekend, zodat een beter beeld van het bedrijf is ontstaan. 

3.2.1 Vergelijkende bedrijfs inventarisatie  
Bestaande regionaal gerichte landbouwbedrijven in Wageningen en omgeving zijn als voorbeeld cases 
genomen. Wageningen is rijk aan biologische initiatieven die tot doel hebben mensen te betrekken bij 
de landbouw. De ervaring en kennis van de ondernemers van deze bedrijven is bruikbaar voor de ont-
wikkeling van regionale landbouw in de stadsrand van Almere. Naast de Wageningse bedrijven zijn 
een aantal bedrijven in Almere en omgeving in het onderzoek opgenomen. Allereerst de enige stads-
boerderij van Almere met een belangrijke publieks- en educatiefunctie en daarnaast twee bedrijven in 
Flevoland: De Warmonderhof en Zonnehoeve die via de Boerenmarkt op stadslandgoed De Kemphaan 
in Almere hun producten direct aan Almeerse consumenten verkopen. 

De volgende bedrijven rond Wageningen zijn voor dit onderzoek benaderd (brief bijlage 1a): 
• De Nieuwe Ronde (sinds 1998, voorloper was De Kring vanaf 1994) 

Groentekwekerij aan de Oude Diedenweg tegen de bosrand van Wageningen-Hoog, Klaas 
Nijhof en Wendela Zijlstra, www.denieuweronde.nl  

• De Ommuurde Tuin (sinds 1999) 
Biologisch tuinbouwbedrijf tussen de Wageningse Berg en het Renkumse Beekdal, Taco IJ-
zerman, www.lekkerbiologisch.nl  

• Natuurboerderij: Veld en Beek (sinds 1999) 
Natuurboerderij Veld en Beek aan de Veluwezoom, tussen Oosterbeek en Rhenen, Jan Wierin-
ga www.veldenbeek.nl 

• Wijngaard: Van Oude Voshaar (sinds 1998) 
Wijngaard op Wageningse Berg, Els en Jan Oude Voshaar www.wijngaardwageningseberg.nl  

• Tuinderij Backvries (sinds 2002) 
Groentetuinderij op de Wageningse Eng, Theo de Vries 

• Kwekerij Valentijn (sinds 2001) 
Biologische sierplantenkwekerij op de Wageningse Eng, Rob Valentijn 

• Akkerbouwbedrijf Nigten (sinds 2000) 
Biologische gerst en aardappels op de Wageningse Eng, A. Nigten en H. van Staveren  

 
In Flevoland zijn de volgende initiatieven in dit onderzoek opgenomen: 

• Stadsboerderij De Kemphaan in  Almere (sinds 1996) 
Gemengd biologisch-dynamisch bedrijf, Tineke van de Berg  www.stadsboerderijalmere.nl 

• Boerderij de Zonnehoeve in Zeewolde (sinds 1981) 
Gemengd biologisch-dynamisch bedrijf, samenwerking met bakkerij ‘het Zonnelied’ 
boerderij@zonnehoeve.net  
Marja van IJzendoorn (Staat met broodkraam op boerenmarkt bij de Kemphaan in Almere) 

• De Warmonderhof in Dronten (sinds 1994 in Flevoland)  
Gemengd biologisch-dynamisch bedrijf, Tuinbouwtak, Reggy Waleson (Staat met groente-
kraam op de boerenmarkt bij de Kempaan in Almere) www.warmonderhof.nl 
 

In de eerste fase zijn de verschillende regionale landbouwbedrijven onafhankelijk van elkaar bestu-
deerd. De interviews en analyse gingen volgens een vast patroon, per bedrijf werden zoveel mogelijk 
dezelfde vragen gesteld. In de tweede fase zijn de afzonderlijke bedrijven met elkaar vergeleken. Tij-
dens deze vergelijking werd getracht verklaringen te vinden voor overeenkomsten en verschillen tus-
sen de benaderde bedrijven. Daarnaast is geprobeerd naar een hoger abstractieniveau te komen door de 
gegevens te veralgemeniseren en bruikbaar te maken voor andere omstandigheden, zoals de opzet van 
een meer regiogeoriënteerde landbouw in Almere.  
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3.2.2. De ondernemers van regiogeoriënteerde bedrijven (interviewvragen bijlage 1b) 
De ondernemers van de regiogeoriënteerde bedrijven waren de belangrijkste waarnemingseenheden 
van de case-study. De ondernemers zetten een strategie neer die is gebaseerd op bepaalde externe om-
standigheden, kenmerken en factoren. Door middel van interviews met de ondernemers is achterhaald 
welke factoren bepalend zijn voor de gekozen bedrijfsstrategie. Dit kan ons vervolgens leren wat voor 
strategieën gebruikt kunnen worden in Almere en welke factoren hierbij van belang zijn. 

Er is tijdens de interviews zoveel mogelijk gewerkt met open vragen zodat de ondernemers hun er-
varingen, kennis en verwachtingen in eigen woorden konden omschrijven. De werkelijkheid van de 
onderzochten is zo niet in het ‘model’ van de onderzoeker gedwongen. De vragen zijn onder te verde-
len in vragen over de bedrijfsvoering en opzet en vragen over de omgang met consumenten, het soort 
consumenten en wat het bedrijf te bieden heeft. Tot slot werd ingegaan op de kansen voor meer regio-
georiënteerde landbouw. Wat is van belang, wat is nodig en onder welke voorwaarden? 

3.2.3 Enkele consumenten van regiogeoriënteerde bedrijven (interviewvragen bijlage 2b) 
Naast de ondernemers zijn de consumenten van enkele regionale bedrijven als waarnemingseenheden 
voor de casestudy gebruikt. Van twee bedrijven die werken met klantenbinding zijn consumenten be-
naderd. Doordat deze consumenten ook met een open interview zijn benaderd moest van tevoren een 
afspraak gemaakt worden. Daardoor was het alleen mogelijk consumenten te benaderen die een vaste 
binding met een bedrijf hebben en dus in een klantenbestand staan. Daarnaast was het een voorwaarde 
dat ondernemers bereid zijn hun klanten bestand vrij te geven. 

Consumenten van groentekwekerij ‘De Nieuwe Ronde’ en van natuurboerderij ‘Veld en Beek’ zijn 
benaderd. De vragen zijn in te delen in vragen over de achtergrond van de consument, het bedrijfscon-
tact en de beleving. Tot slot is ingegaan op de algemene functie van landbouw en de verwachte kansen 
voor regionale initiatieven elders. 

Zowel de klanten van ‘De Nieuwe Ronde’ als van ’Veld en Beek’ zijn vaste leden. De Nieuwe Ron-
de werkt met zelfoogstabonnementen en een verenigingsverband. Veld en Beek werkt met een afhaal-
systeem voor zijn producten. De verschillende bedrijfsvoeringen zullen in de resultaten uitgebreid aan 
de orde komen. 

3.3 Het kwalitatief survey: onder potentiële consum enten voor regionale initia-
tieven in Almere (interviewvragen bijlage 3) 

In dit onderzoek werd toegewerkt naar de laatste data verzameling, een grootschalige kwantitatieve 
survey (enquête) onder een deelbevolking van Almere. Het opstellen van goede enquête is onmogelijk 
als je de onderzoekssituatie nog onvoldoende kent. Daarom is eerst op de Boerenmarkt van stadsland-
goed de Kemphaan van Almere op locatie een onderzoek gedaan onder dertig consumenten. Door het 
persoonlijke contact met de consument kreeg ik een betere indruk van het type consument. Daarnaast 
was er de mogelijkheid om naast de basis vragenlijst door te vragen zodat er meer zekerheid was over 
de betrouwbaarheid van bepaalde antwoorden, en extra informatie kon worden opgedaan. De boeren-
markt is een markt waar biologische land- en tuinbouwbedrijven veelal afkomstig uit de regio hun 
producten direct aan de consument verkopen. De consumenten van deze Boeren zaterdag markt zijn 
potentiële consumenten voor een toekomstige regiogeoriënteerde landbouw, daarom wordt gekozen 
voor deze selectieve steekproef. De interview vragen begonnen met een aantal stellingen om ongeveer 
te achterhalen met wat voor soort consument (houding t.o.v. landbouw en milieu) ik te maken had. 
Deze stellingen zijn vooral gericht op de psychologische verschillen (zie segmentatiecriteria §2.3.1). 
Vervolgens is gevraagd naar details over marktbezoek, motivatie en betrokkenheid. Daarna werd in-
gegaan op de wensen voor een toekomstige regiogeoriënteerde landbouw in Almere. 

3.4 Kwantitatief survey: breedteonderzoek onder Alm eerse burgers 

Om een representatief beeld te krijgen de wensen van een deel van de Almeerse bevolking t.a.v. regi-
ogeoriënteerde landbouw is kwantitatief onderzoek noodzakelijk. Omdat het aantal onderzoekseenhe-
den dat moest worden benaderd groot is, is een weinig tijdrovende datageneratie met een gestandaar-
diseerd meetinstrument gebruikt, namelijk een enquête (Hart et al. 1998).  
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3.4.1 De enquête (enquêtevragen bijlage 4c) 
Er is een telefonische enquête met vooral gesloten vragen afgenomen om de wensen van de Almeerse 
stadsbewoner te achterhalen. De vragen moesten helder en concreet zijn, zodat de gegeven antwoorden 
die overeenkomen zoveel mogelijk eenduidig en vergelijkbaar zijn. 

Allereerst is kort op een aantal achtergrondkenmerken van de respondent ingegaan, zoals leeftijd, 
opleiding e.d. Dit sluit van de zes segmentatiecriteria aan bij de socio-economische verschillen 
(§2.3.1). Later kan dan bekeken worden of er een verband bestaat tussen deze kenmerken en een even-
tuele interesse in regionale boerderij activiteiten. 

Vervolgens is er kort ingegaan op de affiniteit met en het belang van landbouw. Daarna volgden de 
kernvragen van de enquête gericht op specifieke boerderij activiteiten en eigenschappen. Gevraagd is 
of de respondenten een inschatting kunnen maken van de kans dat ze van een bepaalde activiteit ge-
bruik zullen maken. Daarnaast werd ingegaan op het belang van bepaalde eigenschappen van bedrij-
ven, gericht op de toegankelijkheid, eventuele betrokkenheid en de bedrijfsvoering. 

3.4.2 Werkwijze van steekproef 
De Almeerse bevolking bestaat ongeveer uit 175.000 mensen (jan 2004). Voor het afnemen van de 
enquête is in dit onderzoek een doelgerichte steekproef van de Almeerse bevolking genomen. Hierbij 
zijn een aantal woonwijken in de Almeerse stadsrand bewust geselecteerd om het enquête onderzoek 
op te richten.  

In overleg met PPO is ervoor gekozen te enquête te richten op potentiële consumenten, bewoners 
die dichtbij het landbouwgebied in de Almeerse stadsrand wonen. De onderzoeksresultaten uit te en-
quête mogen daarom niet zomaar gegeneraliseerd worden naar de hele Almeerse bevolking. 

Bewoners van de woonwijken Vogelhorst in Almere-Hout en Danswijk en Parkwijk in Almere-Stad 
zijn in dit onderzoek meegenomen. Deze twee staddelen worden apart genomen om straks bij de ana-
lyse de respondenten ook op basis van geografische verschillen (zie segmentatiecriteria §2.3.1) te kun-
nen onderscheiden. In totaal hebben 342 mensen uit Almere aan de telefonische enquête meegedaan. 
In Almere-Hout, villawijk Vogelhorst wilden 204 bewoners daadwerkelijk de vragenlijst beantwoor-
den. In Almere-Stad, Danswijk en Parkwijk hebben 138 bewoners uiteindelijk meegedaan aan te en-
quête. 

Villawijk Vogelhorst is de enige wijk van stadskern Almere-Hout en gelegen nabij het landbouwge-
bied en tussen de bossen van Almere. Het is een kleine wijk met ongeveer 442 woningen en 1118 in-
woners. Almere-Hout ligt op zeker 6km afstand van het centrum van Almere, maar wel dichtbij (ca. 
2,5km) stadslandgoed ‘de Kemphaan’ waar de stadsboerderij en de wekelijkse boerenmarkt plaatsheb-
ben. Het is een welgestelde wijk, met luxe appartementen. Maar het is ook een wijk die bij uitbreiding 
van de stad Almere sterk mee zal groeien. Danswijk en Parkwijk zijn twee wijken in Almere-Stad die 
meer representatief (niets statistisch maar plausibel) zijn voor de Almeerse bevolking, gelet op de 
wijkprofielen (zie bijlage 4a). De Danswijk (2122 woningen en 5729 bewoners) en de Parkwijk (2144 
woningen en 5964 bewoners) liggen aan de rand van de stad (zie kaart bijlage 4a) aan de kant van de 
Kemphaan, waar ook de Almeerse stadsboerderij ligt. Uit deze wijken is (d.m.v. postcodeselectie) een 
aselecte steekproef genomen omdat deze populatie te groot was om in zijn geheel in dit onderzoek 
mee te nemen. 

De steekproef is genomen uit het telefoonnummer bestand van de KPN, door een selectie van de 
postcodes van de betreffende wijken. De huishoudens zonder vaste aansluiting of met een geheim tele-
foonnummer zijn op deze manier van de steekproef uitgesloten (selectieve non-respons). Verwacht 
wordt dat dit de validiteit (geldigheid) van het onderzoek weinig heeft beïnvloed. Met validiteit wordt 
bedoeld of er werkelijk wordt gemeten wat je wilt meten, zonder dat er systematische fouten in het 
spel zijn waardoor een vertekend beeld ontstaat (Hart et.al. 1998). Daarnaast moet er bij een telefoni-
sche enquête in het algemeen rekening worden gehouden met een grote non-respons, hieronder vallen 
mensen die de telefoon wel oppakken, maar niet willen of kunnen meedoen aan de enquête. Om een 
zo hoog mogelijke respons te verkrijgen is aan alle huishoudens in de steekproef een informatieve 
brief gestuurd (zie bijlage 4b) ter aankondiging van het telefonische onderzoek.  
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3.4.3 Gegevensanalyse enquête  
De gegevens zijn vervolgens op een kwantitatieve wijze verwerkt en statistisch geanalyseerd met be-
hulp van het programma SPSS. De wijze waarop de gegevens van onderzoekseenheden gemeten zijn 
wordt meetniveau genoemd. Er zijn in SPSS drie meetniveaus, die een oplopende reeks vormen; no-
minaal, ordinaal en ratio. Bij een nominaal meetniveau zijn de gegevens ingedeeld in categorieën, 
zonder dat er sprake is van een rangorde (bijv. geslacht). Bij een ordinale meetschaal is er wel sprake 
van een rangorde in categorieën, maar de gegevens zijn niet in vaste eenheden gemeten (bijv. oplei-
dingsniveau). Bij een ratio meetniveau zijn de gegevens ingedeeld in categorieën en gemeten in vaste 
eenheden. De afstanden tussen de categorieën liggen vast. Ratioschalen hebben een absoluut nulpunt 
(bijv. leeftijd) (Baarda et al., 2003). Bij de gebruikte statistische toetsen is rekening gehouden met het 
meetniveau van de variabelen. De resultaten zijn in eerste instantie op een beschrijvende manier ge-
analyseerd. Daarbij zijn verschillende frequentieverdelingen per vraag bekeken, ook in samenhang 
met de eigenschappen van respondenten. Omdat er bij een steekproef altijd sprake is van een fouten-
marge op basis van toeval kunnen de resultaten niet zomaar gegeneraliseerd worden naar de populatie 
(Baarda en De Goede, 2001). Deze foutenmarge wordt in de schattingsfout genoemd en is berekend.  

Daarnaast is geprobeerd associatie (statistische samenhang) tussen verschillende variabelen vast te 
stellen. Met de Mann-Whitney-toets en de Kruskal-Wallis-toets is getoetst of het verschil met een ze-
kerheid van 95% tussen twee onafhankelijke steekproeven of een ordinale variabele significant op 
toeval berust (p>095) of bij een overschrijdingskans kleiner dan 0,05 (p<0,05) er sprake is van een 
significant verschil.  

3.5 Afweging van de kansen en mogelijkheden voor ve rschillende landbouwini-
tiatieven 

Uiteindelijk zijn de resultaten verwerkt in de antwoorden van de verschillende deelvragen en samen-
gevoegd tot een antwoord op de hoofdvraag, zodat conclusies en aanbevelingen gedaan konden wor-
den. Er is afgewogen wat de kansen en bedreigingen zijn voor regionale landbouwinitiatieven in de 
stadsrand van Almere. Daarbij kan regiogeoriënteerde landbouw gezien worden als een nieuw product 
dat op de markt wordt gebracht. De afweging van kansen en bedreigingen is gemaakt doormiddel van 
een SWOT-analyse. Deze SWOT-analyse bestaat uit een externe en een interne analyse (Tak, 1999).  

De externe analyse is vooral gericht op de marktomstandigheden, de kansen en bedreigingen voor 
een regiogeoriënteerde landbouw vanuit de omgeving. Hierbij staat een afnemersanalyse en een con-
currentieanalyse centraal. Wat is de behoefte van potentiële consumenten en wat is hun motivatie en 
gedrag. Een eventuele marktsegmentatie is gewenst, wie zijn de consumenten die betrokken willen 
worden bij het platteland? De concurrentieanalyse bestaat uit een inventarisatie van bestaande regio-
georiënteerde landbouwinitiatieven in de omgeving. Hoe staan zij ervoor en waarom hebben ze be-
paalde keuzen wel (of juist niet) gemaakt. Ook zijn er nog vele andere omgevingsfactoren die kansen 
en bedreigingen kunnen vormen, bijv. het overheidsbeleid, de gebiedskenmerken, ruimtelijke orde-
ning, financiële middelen. 

Daarnaast worden in de interne analyse zwakke en sterke punten vanuit een regiogeoriënteerde be-
drijfsituatie afgewogen. Hierbij staat de onderneming zelf centraal. Wat zijn relatief sterke en zwakke 
punten van de onderneming t.o.v. de concurrentie. Denk hierbij ondernemerschap, verwachte winst-
marges, productkwaliteit, kennis en opleiding. 

Bij dit onderzoek zullen in de SWOT-analyse vooral de kansen en bedreigingen (de externe analyse) 
centraal staan, hiertoe behoren ook de wensen van de stadsbewoners. De interne analyse is met de re-
sultaten uit dit onderzoek maar beperkt mogelijk. Voor een goede interne analyse is namelijk een be-
staand regiogeoriënteerd bedrijfsvoorbeeld op locatie nodig. 
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Hoofdstuk 4: Resultaten 
4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de verschillende deelonderzoeken gepresenteerd. Bij het 
kwalitatieve onderzoek leverde dit vooral beelden en indrukken op, terwijl het kwantitatieve onder-
zoek ook cijfermatige onderbouwing mogelijk maakte. Daarbij leverde elke afgeronde stap in dit on-
derzoek ook weer direct gegevens op die bij de volgende stap bruikbaar waren. Zo is uiteindelijk toe-
gewerkt naar het opstellen van een kwantitatieve enquête met vragen opgesteld met kennis uit de 
voorgaande deelonderzoekjes.  

Na deze inleiding volgt paragraaf 4.2 waarin de resultaten van de vergelijkende case-study worden 
behandeld. Daarna volgt paragraaf 4.3 waarin de resultaten van de interviews met klanten van de bio-
logische boerenmarkt op een stadslandgoed ‘De Kemphaan’ van Almere aan bod komen (het kwalita-
tief survey).  

Vervolgens de resultaten van de Enquête in (het kwantitatief survey) in paragraaf 4.4. Doormiddel 
van een telefonische gesloten vragenlijst is de mening over regiogeoriënteerde landbouw onder bewo-
ners van een aantal Almeerse woonwijken gepeild. 

Na dit resultaten hoofdstuk volgt een synthese hoofdstuk, waarin doormiddel van de resultaten uit 
de verschillende sub-onderzoeken een antwoord wordt gegeven op de verschillende deelvragen (§1.3) 
van dit onderzoek.  

4.2 Resultaten Case-study : Regiogeoriënteerde bedr ijven en hun tactiek 

In deze paragraaf worden de tien regiogeoriënteerde landbouwbedrijven die in dit onderzoek benaderd 
zijn geanalyseerd. In bijlage 1c staan de 10 bedrijven beschreven en zijn korte interviewverslagen op-
genomen. Vervolgens zijn de afzonderlijke bedrijven met elkaar vergeleken. Tijdens deze vergelijking 
wordt getracht verklaringen te vinden voor de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende 
bedrijven (§4.2.1). Daarnaast wordt geprobeerd naar een iets hoger abstractieniveau te komen door de 
gegevens te veralgemeniseren en deze ook bruikbaar te maken voor andere omstandigheden. Daarbij 
worden belangrijke algemene kenmerken en eigenschappen van verschillende regiogeoriënteerde be-
drijven opgesomd (§4.2.2). Vervolgens worden verschillende regiogeoriënteerde bedrijfsstrategieën in 
een kader geplaatst waarbij het verschil in de fysieke en sociale afstand tussen bedrijf en consument 
centraal staat (§4.2.3). Na de analyse van de verschillende bedrijfsvoeringen komen de resultaten van 
de interviews met een aantal consumenten van Wageningse bedrijven aanbod (§4.2.4). 

4.2.1 Inventarisatie verschillen en overeenkomsten tussen bedrijven 
Uit de interviews met de ondernemers en de analyse van de verschillende bedrijfsvoeringen blijkt dat 
aan een regiogeoriënteerde bedrijfsvoering op veel verschillende manieren invulling gegeven kan 
worden. Ieder bedrijf doet dit op z’n eigen unieke manier. Uit de analyse komen drie belangrijke facto-
ren naar voren die van invloed zijn op uiteindelijke functie die een bedrijf kiest. 

• De fysieke bedrijfseigenschappen, zoals bijv. de ligging, omgeving, schaal en bereikbaarheid.  
• Het type ondernemer met bepaalde kwaliteiten, interesses en ambities.  
• De vraag van consumenten naar een bepaald product of dienst. 

In deze paragraaf zullen de eerste twee factoren, de fysieke bedrijfseigenschappen en het type on-
dernemer achtereenvolgens behandeld worden, omdat deze in de resultaten van de analyse van de re-
giogeoriënteerde bedrijven (case-study) centraal staan. De vraag van consumenten, de derde belangrij-
ke factor zal later in dit verslag uitgebreid aanbod komen bij de interviews en enquête onder (potentië-
le) consumenten in Wageningen en Almere.  

De fysieke bedrijfseigenschappen  

Onder fysieke bedrijfseigenschappen verstaan we vaste eigenschappen (zoals de gebiedskenmerken) 
van een bepaalde bedrijfssituatie die bepalend zijn voor de manier waarop het bedrijf zich het beste op 
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haar regio kan richten. De locatie en de omgeving zijn de twee belangrijkste fysieke eigenschappen die 
van invloed zijn op het slagen van een bepaalde bedrijfsstrategie. 
  
De locatie: toegankelijkheid en bereikbaarheid 
Een regiogeoriënteerd landbouwbedrijf streeft ernaar producten in eigen regio af te zetten en eventueel 
direct contact met de afnemers (consumenten) van het product te hebben. Directe afzet bij het bedrijf 
is alleen mogelijk wanneer de afstand van de woonomgeving van de consumenten naar het bedrijf 
makkelijk te overbruggen is.  

Bij de Nieuwe Ronde wordt gewerkt met zelfoogstabonnementen. Dit systeem is alleen haalbaar 
wanneer het bedrijf op geringe afstand van de consument ligt. Het bedrijf wordt vaak gezien als een 
vervanger van de eigen moestuin, of zelfs als een verlengde van de eigen achtertuin. Het voorziet in de 
basisbehoefte van groente en (klein) fruit en is daarnaast een plek om in rust buiten te zijn en het sei-
zoen te beleven. Consumenten gaan bij een makkelijk te bereiken bedrijf dat aansluit bij hun wensen 
sneller een vast verband in de vorm lidmaatschap of abonnement aan. 

Duidelijk is dat bedrijven op grote afstand van steden en dorpen minder kunnen rekenen of frequent 
bezoek en binding van consumenten. Diensten en producten direct afzetten bij het bedrijf is daardoor 
moeilijker. Minder toegankelijke bedrijven kunnen consumenten aantrekken door iets verrassends en 
vernieuwends aan te bieden (zich richten op dagjesmensen), amusement speelt dan een rol. Bedrijven 
moeten een dermate bijzondere dienst of product aanleveren dat de uitdaging voor de consumenten 
groot genoeg is om een grotere afstand te overbruggen. Mensen komen niet alleen voor een krop sla, 
maar willen meer beleven.  

Daarnaast kan een bedrijf op afstand zelf het product naar de consument brengen (streekexpresse) of 
werken via tussenkanalen (winkels en restaurants). Veld en Beek is een natuurboerderij op afstand van 
de consument die werkt met een zelfbedieningssysteem. Op deze manier wordt het product dicht bij de 
consument gebracht. Niet het bedrijf, maar het product staat dan centraal, maar er is nog wel verbon-
denheid met afkomst en streekwaarde. 
 
De omgeving: ligging en landschap 
Ook de omgeving waarin het bedrijf is gesitueerd is van belangrijke invloed. Een mooi landschap met 
eventuele wandel- en fietsroutes zal de consumenten eerder naar een bedrijf lokken. De Ommuurde 
tuin en de Wageningse Wijngaard zijn mooie voorbeelden van bedrijven met een hoge belevingswaar-
de. De ligging van de bedrijven in een mooie omgeving maken een bezoek aantrekkelijk, en is eventu-
eel goed te combineren met wandel- en fietstochten in de omgeving. De consumenten komen minder 
frequent, maar de klantenkring is groter. Het is meer een uitje voor een zonnige dag, zeker wanneer er 
op het bedrijf iets bijzonders te beleven is: workshops, markten, rondleidingen, koffie en thee, iets om 
even van te proeven.  

Het landelijke gebied rondom Wageningen kenmerkt zich door een kleinschalig, besloten karakter, 
met veel landschaps- en natuurelementen. De verschillende kleinschalige landbouwbedrijven worden 
als dragers/ beheerders van het landelijk gebied gezien. Het landbouwgebied is echt een onderdeel van 
de Wageningse woonomgeving, doordat de stad en het landelijk gebied sterk met elkaar verweven 
zijn. De Wageningse landbouwbedrijven proberen zich zoveel mogelijk af te stemmen op hun omge-
ving zodat een samenhangend geheel ontstaat. Daarentegen kenmerkt Zuidelijk Flevoland, het lande-
lijk gebied rondom Almere  zich door een grootschalig, open karakter waar windturbines de horizon 
bepalen. Er is in dit gebied sprake van een duidelijke functiespreiding. De landbouwbedrijven zijn 
grootschalig en veelal eenzijdig gericht op voedselproductiviteit.  

Het type ondernemer 

Zoals hier boven al werd beschreven is het type ondernemer van grote invloed op hoe aan de regio-
oriëntatie in de bedrijfsvoering invulling gegeven wordt. “De persoon die het opstart is van groot be-
lang, als je een goede actieve ondernemer bent kun je onder hele rare omstandigheden iets doen sla-
gen.” De ondernemer zal de ontwikkelingsrichting van zijn bedrijf baseren op gebiedskenmerken, de 
vraag vanuit de samenleving en zijn eigen kwaliteiten, interesses en ambities.  
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Uit de interviews met de verschillende ondernemers komen een aantal eigenschappen naar voren die 
van belang zijn voor het slagen van een regiogeoriënteerd landbouwbedrijf. “Om een regiogeoriën-
teerd landbouwbedrijf op poten te zetten moet je een goede ondernemer zijn, met veel creativiteit, 
(domme) lef en communicatieve eigenschappen.”  Als ondernemer moet je beschikken over inlevings-
vermogen in de wensen van de consument. “Je moet met iets speciaals komen waarmee je de aandacht 
van de consument trekt. Regiogeoriënteerde bedrijven zijn allemaal kleine niches die verzadiging ken-
nen, degene die creatief is en wat nieuws verzint heeft kans van overleven.” 

 De ondernemers in Wageningen zijn veelal afgestudeerden van de Universiteit Wageningen en 
hebben van huis uit vaak geen landbouwachtergrond of bedrijf dat ze eventueel over konden nemen. 
Ze hebben een ideaal beeld van hun landbouwbedrijf voor zich en gaan daar als (creatieve) onderne-
mers mee aan de slag. “Ik ben opgegroeid met hoe landbouw hoort te zijn.” Dit is een heel ander uit-
gangspunt dan wanneer je als boerenzoon vanuit de middelbare agrarische school het boerenbedrijf 
van je vader overneemt. Het is dan moeilijker deze standaard bedrijfsvoering, waar het hele bedrijf op 
staat en je ervaringen en kennis op zijn gebaseerd te doorbreken. “Je moet de andere maatschappij bui-
ten het boerenbestaan hebben leren kennen.”  

Bij het zelfoogstsysteem van de Nieuwe Ronde wordt een deel van de verantwoordelijkheid ver-
schoven van tuinders naar consumenten. De ondernemer levert een deel van zijn vrije onderne-
merschap in door het verenigingsverband en de inspraak van de consument. Maar hij krijgt er een de-
mocratisch bedrijf, gedragen door de lokale consument voor terug. Wanneer je voor een bedrijfsvoe-
ring kiest waarbij er direct contact met de consument is, is het van belang dat de ondernemer het pret-
tig vindt dit contact aan te gaan. Allerlei activiteiten waar regiogeoriënteerde landbouwbedrijven zich 
mee bezig houden hebben weinig meer met landbouwproductie van doen, het is juist de combinatie 
van activiteiten die succesvol kan werken. Het inpassen van bepaalde activiteiten moet je als boer/ 
tuinder maar net liggen. Het vervullen van een zorg of educatie functie vraagt bijvoorbeeld bepaalde 
eigenschappen van de ondernemer die weinig betrekking hebben op het telen van gewassen of het ver-
zorgen van dieren. Wanneer een neventak niks met productie temaken heeft maar de dienstverlening 
voorop staat is het belangrijk dat de ondernemer hiermee overweg kan. In plaats van kilo’s per hectare 
staan ineens de grillige wensen van consumenten centraal. Uit de interviews blijkt dat niet alle onder-
nemers hiervoor voelen: “Ik wil tuinder blijven, wanneer je inkomen afhankelijk wordt van alle toeters 
en bellen er omheen kun je het geen landbouw meer noemen.” “De publieksfunctie zal nooit de hoog-
ste prioriteit krijgen, we willen akkerbouwers blijven.” 

Daarnaast is het van groot belang is dat een ondernemer plezier en enthousiasme in zijn bedrijf uit-
straalt. Dit is alleen mogelijk wanneer de bedrijfsstrategie past bij de persoon die het bedrijf runt. “Je 
moet sociaal zijn en enthousiast over je bedrijf, en dit ook nog over kunnen brengen op mensen.”  

4.2.2 Veralgemenisering van eigenschappen/ kenmerken van regiogeoriënteerde biologische bedrij-
ven  
Wanneer de verschillende bedrijven worden vergeleken zijn er veel overeenkomsten en verschillen 
zichtbaar. Door naar een iets hoger abstractieniveau te gaan door gegevens te veralgemeniseren zijn 
deze beter bruikbaar voor andere omstandigheden. Daarom gaat deze paragraaf in op de belangrijkste 
algemene eigenschappen en kenmerken die een bepaalde bedrijfsstrategie typeren.  Het zijn kenmer-
ken die bij de verschillende bedrijven meegenomen in dit onderzoek vaak verschillend zijn. Bepaalde 
kenmerken gaan goed samen in een bepaalde bedrijfsstrategie, andere sluiten elkaar juist uit. 

Deze verschillende kenmerken en eigenschappen leiden tot een bedrijfsfunctie die het platteland 
vervolgens een bepaalde waarde geeft. De verschillende waarden die burgers aan het platteland kun-
nen hechten zijn in het theoretische kader (§2.2.1) aan de orde gekomen. Daarnaast zijn de onder-
staande eigenschappen bouwstenen voor het bepalen van de sociale en fysieke afstand waarop in de 
volgende paragraaf wordt ingegaan.  

De negen onderstaande kenmerken en eigenschappen kwamen naar voren uit de analyse van de ver-
schillende regiogeoriënteerde bedrijven en zijn onderverdeeld in drie groepen:  

• De fysieke bedrijfseigenschappen: Vaste gegeven eigenschappen zoals de omgeving en de lo-
catie.  

• De bedrijfsfunctie: Hetgeen een bedrijf te bieden heeft aan consumenten 
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• De relatie bedrijf consument: De omgang, betrokkenheid en afstand tussen boer, bedrijf en 
consumentenkring. 

A. Fysieke bedrijfseigenschappen 

1. Schaal van het bedrijf: De bedrijfsgrootte heeft invloed op de doorzichtigheid en overzichtelijk-
heid van het bedrijf. Consumenten waarderen eerder een kleinschaliger bedrijf omdat het overzichte-
lijker, knusser en romantischer is. 

Bij een grotere bedrijfschaal: 
• Is het bedrijf minder doorzichtig 
• Is de klantenkring vaak groter 
• Ligt het accent meer op productie 

 
2. Toegankelijkheid: Gemak waarmee bedrijf bezocht kan worden, afstand van woonomgeving, loca-
tie en openingstijden. 

Bij hoge toegankelijkheid: 
• Ligt de frequentie van het bezoek vaak hoger 
• Gaan consumenten eerder een binding aan met het bedrijf 

 
3. Waarde van landschap en omgeving: Aantrekkelijkheid van locatie en ligging van bedrijf. Wan-
neer de omgeving aantrekkelijk is om te recreëren is een bedrijfsbezoek goed te combineren met wan-
del- en fietstochten. 

Bij een bedrijfslocatie in een mooi landschap en omgeving:  
• Worden bedrijven frequenter bezocht 
• Heeft amusement meer kans van slagen 
• Is de afstand minder belangrijk; mensen zijn bereid om te fietsen 

B. Bedrijfsfunctie 

4. Productie prioriteit (regionaal/ korte keten): In welke mate is het bedrijf vooral op productie 
kwaliteit en kwantiteit gericht en minder op bedrijfsuitstraling en publieksdiensten. 

Wanneer vooral de productie centraal staat: 
• Is er afzet via korte tussenhandel naar (regionale) winkels en restaurants of eenvoudige directe 

afzet via een boerderijwinkel. 
• Is het belang van toegankelijkheid afhankelijk van de mate waarin producten rechtstreeks bij 

het bedrijf verkocht worden. 
• Is de betrokkenheid van klanten minimaal 
• Is het belang van een bedrijfslocatie in een aantrekkelijke omgeving beperkt 
• Is de doorzichtigheid van de bedrijfsvoering beperkt (wel mogelijk sterke merknaam/ streek-

product label) 
• Geen klantenbinding 

 
5. Voorziening van basisbehoefte: In welke mate draagt het bedrijf bij aan dagelijkse behoefte, bij-
voorbeeld het voorziet in groente en fruit en rust en ruimte (onderbreking) en kennisverrijking (educa-
tiefunctie).  

Bij voorziening van basisbehoefte: 
• Zijn klanten makkelijker te binden, er is zekerheid en vertrouwen in de levering van waarde-

volle producten of diensten. 
• Is de frequentie van bezoeken hoger, groente en fruit kopen consumenten zeker wekelijks. 
• Is de toegankelijkheid belangrijk, niet teveel afstand en moeite mag nodig zijn om in behoefte 

te voorzien. 
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6. Amusementsgehalte: Alle toeters en bellen die om het bedrijf heen hangen waarin gezelligheid 
centraal staat, recreatie, toerisme, feesten en workshops. Koffie en thee drinken bij het bedrijf. 

Bij hoog amusement gehalte: 
• Is een aantrekkelijke omgeving en ligging belangrijker, i.v.m. het combineren van het be-

drijfsbezoek met wandel en fietstochten. 
• Is de toegankelijkheid minder belangrijk, men is bereid moeite te doen voor een uitje naar de 

boerderij. 
• Is de klantenkring groter  
• Is de bezoek frequentie per consument minimaal (bijv. een jaarlijks uitje) 
• Is het verrassende en vernieuwende van het bedrijf noodzakelijk om klanten te blijven trekken 

(daarbij is publiciteit belangrijk). 

C. Relatie bedrijf consument 

7. Afzet/ Afstand tot de consument: Afzet direct aan de consument (er is eventueel direct contact 
met de producent) via zelfoogsten, groentetassen, bedrijfsverkoop of afhaalsystemen. Of afzet met 
tussenhandel aan (regionale) winkels en restaurants. 

Bij een grotere afstand tot de consument: 
• Is de betrokkenheid van de consument kleiner 
• Is de schaal van het bedrijf vaak groter 
• Is de toegankelijkheid minder 

 
8. Doorzichtigheid bedrijfsvoering: Mate waarin de consument weet wat er zich op het bedrijf af-
speelt. Is er direct contact met de producent? Kan er inzicht worden verkregen in de bedrijfssituatie, de 
gewassen, teelten, maatregelen en problemen?  

Bij grote doorzichtige bedrijfsvoering: 
• Binden klanten zich sneller 
• Is er meer betrokkenheid. 
• Is de klantenkring vaak kleiner en overzichtelijker 

 
9. Mate van klanten binding: Wordt er gewerkt met afzetzekerheid, leveringsplicht en vaste klanten-
kringen? Klantbinding is mogelijk d.m.v. abonnementen, lidmaatschappen en verenigingen. Consu-
menten betalen vaak vooruit en hebben vertrouwen in bedrijf en product. 

Bij hoge mate van klantenbinding: 
• Is de afzet gegarandeerd 
• Voorziet het bedrijf in belangrijke (basis)behoefte 
• Is de betrokkenheid groter (vaste relatie met bedrijf) 
• Is het verassende en vernieuwende minder belangrijk 
• Is de klantenkring kleiner 
• Is de frequentie van bezoek per consument hoger 
• Is doorzichtigheid in de bedrijfsvoering eerder gewenst 

4.2.3 Regiogeoriënteerd bedrijvenkader 
Het uiteindelijke bedrijfstype dat door de ondernemer wordt gekozen is afhankelijk van vele factoren. 
Hierboven kwamen de drie belangrijkste factoren, de fysieke bedrijfseigenschappen, het type onder-
nemer en de vraag van consumenten al naar voren. Deze verschillende factoren leiden tot een bedrijfs-
strategie met een bepaalde functie. De fysieke bedrijfseigenschappen zorgen voor een bepaalde fysieke 
afstand tussen bedrijf en consument. Daarnaast heeft het type ondernemer met zijn eigen bedrijfstrate-
gie een bepaalde relatie met de consument, waarbij er een sociale afstand tussen ondernemer en con-
sument ontstaat.  

De fysieke afstand is belangrijk omdat het bepalend is voor de toegankelijkheid van het bedrijf. 
Hoeveel moeite moet de consument doen om het bedrijf te bezoeken. Wanneer het bedrijf dichtbij de 
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consument ligt, zal deze consument zich eerder verbonden voelen met het bedrijf en ook eerder een 
vaste relatie aangaan.  

De sociale afstand is de afstand tussen de boer en consument in sociale zin, in welke mate worden 
consumenten betrokken en voelen zich verbonden met de bedrijfsvoering. Een stuk toe-eigening en 
inspraak in het bedrijf verkorten deze afstand sterk. Een aantrekkelijk bedrijf, met een natuurlijke open 
uitstraling en van niet te grote schaal zal consumenten aanspreken. Contact met de boer en zijn bedrijf 
geven de consument vertrouwen en inzicht in de bedrijfsvoering. Een korte sociale afstand is alleen 
haalbaar wanneer de boer of tuinder graag consumenten bij zijn bedrijf betrekt, eventueel laat mee-
werken en zijn verhaal kwijt wil, en daarnaast met veel enthousiasme en plezier zijn werk doet. Zeker 
ook bij bedrijven waar naast het product, diensten een belangrijke bedrijfsfunctie zijn. Bij bijvoorbeeld 
zorg, educatie en ook rondleidingen is doorzichtigheid en betrokkenheid een voorwaarde. 

Wanneer de boer of tuinder geen direct contact heeft met de consument, door regionale tussenhan-
del of afhaalsystemen is de sociale afstand groter, en is vooral de directe waarde van het product van 
belang (streekproducten met kwaliteit en gevoelswaarde). Bijvoorbeeld het streekbier van de Wage-
ningse Eng (Ons Bier) in de lokale kroegen en winkels, “bijzonder en verassend uit eigen streek”. 

Bij een bepaalde fysieke en sociale afstand past een bepaalde regiogeoriënteerde bedrijfsstrategie 
met een bepaalde functie of betekenis voor de consument (zie tabel 4.1 eerste punt). In tabel 4.1 wor-
den de twee strategische dimensies fysieke en sociale afstand gebruikt om verschillende bedrijfsstrate-
gieën van elkaar te kunnen onderscheiden. De functie van het bedrijf leidt vervolgens tot een bepaalde 
betrokkenheid of relatie tussen boer en consument (zie tabel 4.1 tweede punt). Daarnaast zijn in de 
tabel nog waar mogelijk de belevingsintensiteiten (modaliteiten §2.2.2 zie tabel 4.1 derde punt) inge-
past. Een bepaalde bedrijfsfunctie heeft voor de consument een bepaalde betekenis die kan aansluiten 
bij één van de vijf belevingsintensiteiten. Alleen aan de vijf bedrijven waarbij er een directe relatie is 
tussen bedrijf en consument kunnen belevingsmodaliteiten verbonden worden. Bij de andere vier be-
drijven is er sprake van alleen product afname, er is daarbij geen sprake van beleving van of betrok-
kenheid bij de bedrijfsvoering. Deze bedrijven staan in dit onderzoek niet centraal. 

Regiogeoriënteerde landbouwbedrijfsstrategieën  

Fysieke afstand: Werkelijke afstand die afgelegd moet worden om bedrijf te bezoeken, van invloed 
op de toegankelijkheid van het bedrijf. 
Sociale afstand: De afstand van bedrijf naar consument in sociale zin, de mate van betrokkenheid en 
verbondenheid met het bedrijf. 
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Tabel 4.1: Bedrijfsstrategieën met bepaalde fysieke  en sociale afstand  
 

1=Functie/ Betekenis voor consument   2=Betrokkenheid/ Relatie boer-consument  3= Belevingsmodaliteiten 

↑ fysieke afstand  

→ sociale afstand  

 
Lusthof/ Belevingstuin 
1. Gezellig uitstapje met bele-
vingswaarde. Bedrijfsligging in 
mooie omgeving belangrijk. 
 
2. Grote wisselende klantenkring. 
Intensieve beleving, maar weinig 
betrokkenheid. Vrij toegankelijk. 
 
3. Amusement 
 
 
 
-De Ommuurde tuin (Wageningese 
berg) 
 

 
Directe levering aan consument  
1.Huislevering van streekproduc-
ten, of afhaalsystemen. 
 
 
2. Weinig betrokkenheid bij bedrijf, 
vaste gebonden product afname 
rechtstreeks (zonder tussenhandel) 
maar ook zonder bedrijfscontact. 
 
 
 
 
-De Streekexpresse (Wageningen) 
-Veld en Beek (Wageningse Bin-
nenveld) 

 
Het Extensieve regionale pro-
ductiebedrijf 
1. Productie van streekproducten 
voor verkoop door het hele land. 
Vaak een duidelijk herkenbaar  
 merk voor productielijn. 
 
2.Weinig betrokkenheid bij bedrijfs-
voering, het gaat meer om een 
positieve identiteit. Kwaliteit van 
het product wordt gecombineerd 
met het gezicht van het bedrijf of 
de streek. 
-Bijv. Waddenzuivel 
-Zonnehoeve (ook zorg functie, 
Zeewolde) 
-Warmonderhof (ook educatie func-
tie, Dronten)  

 
De Stadsboerderij 
1. Aanbod van groene producten 
en diensten, zorg, educatie of kam-
peergelegenheid gericht op de 
stad. 
 
2. Middelgrote gedeeltelijk vaste 
klantenkring.  Persoonlijk contact 
met boer/tuinder door dienstverle-
ning. 
 
3. Onderbreking/ Interesse 
 
-De Kemphaan( (ook grootschalig 
productie voor reguliere afzet, Al-
mere) 
 

 
De Boerderij met Boerderijwinkel 
1. Losse product verkoop via win-
kel aan bedrijf. Eventueel informa-
tieve rondleidingen over bedrijf. 
 
2. Alleen betrokkenheid bij bedrijfs-
voering bij specifieke interesse. 
Geen vaste klantenbinding. Rede-
lijk toegankelijk. 
 
3. Amusement/ Onderbreking 
 
-Wijngaard Wageningse berg 
-Kwekerij Valentijn (Wageningse 
Eng) 

 
Levering via regionale tussen-
handel 
1. Productie voor regionale tussen-
handel staat centraal, bedrijfsloca-
tie minder van belang. 
 
2. Geen directe relatie tussen boer 
en consument. Producten met 
waarde uit de streek in regionale 
winkels. 
 
 
-Tuinderij Backvries (W-Eng) 
-Akkerbouwbedrijf Nigten (W-Eng) 

 
Het CSA-Bedrijf (Community 
Shared Agriculture) of Pergola 
 
1. Zelfoogstabonnementen en 
eventueel meewerken. Voorziening 
van dagelijkse basisbehoefte aan 
voedsel, rust en natuur. 
 
2. Vaste, kleine gebonden klanten-
kring. Persoonlijk contact met boer/ 
tuinder en andere leden. Inspraak 
in bedrijfsvoering. 
 
3. Vervoering/ Toewijding 
 
-Nieuwe Ronde (Wageningse Eng) 

 
Het CSA-Bedrijf (Community 
Supported Agriculture) 
 
1.Groenteabbonementen (afhalen 
bij bedrijf). Vrij en toegankelijk 
plukken van groente en fruit. 
 
2. Openheid over bedrijfsvoering. 
Vaste afname mogelijk. Bedrijf is 
toegankelijk, contact met 
boer/tuinder is mogelijk.  
 
3. Onderbreking/ Interesse 

 
Het Intensieve lokale productie-
bedrijf 
 
1.Stadskassen en –kwekerijen voor 
reguliere afzet. Inpasbaar in omge-
ving. 
 
2. Geen betrokkenheid met boer/ 
tuinder. Bedrijflocatie wel onder-
deel van woonomgeving.  
 
-Tuinbouwkassen/ kwekerijen 

 

4.2.4 Vraag van consumenten 1: Ervaringen van Wageningse consumenten met regiogeoriënteerde 
landbouw 
Deze paragraaf gaat in op de derde belangrijke factor voor de keuze van een regiogeoriënteerde be-
drijfsstrategie, namelijk de vraag van consumenten. Hier staat de motivatie en betrokkenheid van con-
sumenten van bestaande Wageningse regiogeoriënteerde landbouwbedrijven centraal.  
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De belangrijkste landbouw gebieden om Wageningen; de Eng en het Binnenveld, worden door de 
regionale bevolking zeer gewaardeerd, de ruimtelijke kwaliteit en belevingwaarde is er hoog. “Er is 
altijd wel iets moois te zien in het prachtige landschap van het Renkumse beekdal, de bossen van de 
Oostereng en Oranje Nassau’s Oord, de Wageningse Eng en het Binnenveld. Als je er fiets of wandelt, 
ervaar je het landschap en de natuur en voel je een beetje waarom biologische boeren biologisch boe-
ren” (Kees van Veluw, AGRO-ECO). 

Zoals in de methode te lezen is zijn een aantal consumenten van groentekwekerij ‘De Nieuwe Ron-
de’ en van natuurboerderij ‘Veld en Beek’ benaderd. In totaal zijn 8 consumenten ondervraagd naar 
hun motivatie van lidmaatschap en de mate van betrokkenheid met het regionale landbouwbedrijf. De 
Nieuwe Ronde werkt met zelfoogstabonnementen en een verenigingsverband, er is een directe betrok-
kenheid bij bedrijf en tuinder (kleinere sociale afstand). Veld en Beek werkt met een afhaalsysteem 
voor zijn producten, de betrokkenheid met het bedrijf en de ondernemer is hierdoor minder (grotere 
sociale afstand), vooral het product staat centraal.    

Motivatie en beleving 

De benaderde consumenten zijn veelal mensen die betrokken zijn bij de landbouw. Ze hebben over het 
algemeen er vaak in hun werk en studie (aan de WUR) ook mee te maken (gehad). Daarnaast zijn het 
ook frequente kopers van biologische levensmiddelen. Het voortbestaan van de huidige landbouwpro-
ductiebedrijven in Nederland wordt door de consumenten veelal in twijfel getrokken. Er is wel ver-
trouwen in de toekomst voor regiogeoriënteerde landbouw. Het zijn goede initiatieven, die ze daarom 
ook zelf graag steunen. Door consument te zijn van deze bedrijven draag je er aan bij dat het cultuur-
landschap in eigen regio behouden kan blijven. 

De consumenten vinden het belangrijk dat een regiogeoriënteerd bedrijf een korte keten heeft (min-
der tussenhandel en transport) en dat het bedrijf gedragen wordt door de maatschappij: “Al dat gesleep 
met voedsel staat me tegen, je moet dichtbij je voedsel kunnen halen.” De directe functie voor de con-
sument is het voorzien worden van verse kwaliteits product, waarvan de afkomst en de achtergrond, 
‘het gezicht’, bekend is.  

Bij de Nieuwe Ronde waar consumenten zelf hun producten oogsten wordt de actieve beleving van 
de seizoenen als waardevol ervaren. Het volgen van de ontwikkelingen en groeiwijze van de verschil-
lende gewassen is erg leerzaam, en geeft een extra belevingswaarde aan het uiteindelijke product. 
Daarnaast is de Nieuwe Ronde een prettig en mooi bedrijf om te zijn. Het is kleinschalig en overzich-
telijk en ligt in een mooi landschap en omgeving. “Het is een ontspannen uitstapje om naar het bedrijf 
te gaan, er heerst een rustige vredige sfeer.”   

De hoofdredenen voor de benaderde consumenten in Wageningen om een regiogeoriënteerd bedrijf 
te bezoeken zijn de volgende (§2.2.2):  

• Onderbreking: Rustgevend, ruimte ontspanning. Frisse lucht, het buitenleven. Een mooie om-
geving 

• Interesse: Directe landbouw beleving/ betrokkenheid, meewerken informatie opdoen 
Door de inspraak in de bedrijfsvoering is de Nieuwe Ronde een voorbeeld van een Community Sha-

red Agriculture bedrijf (§4.2.3 tabel 4.1). Leden zijn mede verantwoordelijk voor het initiatief. De 
modaliteiten vervoering en toewijding zouden hierbij kunnen aansluiten. Toch is voor de meeste leden 
de onderbreking en de interesse de belangrijkste motivatie om lid te zijn. Wel vinden de leden het 
waardevol dat ze verzekerd zijn van hun vaste plaats in de klantenkring en kunnen vertrouwen op het 
bedrijf, dit is soort van toewijding. De inspraak in de bedrijfsvoering is voor maar voor een beperkt 
aantal leden van groot belang, het ligt vooral in handen van het bestuur (bestaande uit leden) en de 
ondernemer zelf. 

Betrokkenheid 

De consumenten van het bedrijf de Nieuwe Ronde voelen zich zeer betrokken en sterk verbonden met 
het bedrijf. Consumenten maken een heel bewuste keuze om lid te worden en krijgen inzicht en in-
spraak in het reilen en zeilen van het bedrijf, de sociale afstand is erg klein. Het is een beperkte klan-
tenkring die het bedrijf als vereniging draagt. Consumenten zijn als het ware medeplichtig aan het ini-
tiatief, er wordt meegedacht over hoe het bedrijf het beste in stand kan worden gehouden. “ Hoe meer 
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je meewerkt in te tuin en deelneemt aan de activiteiten hoe groter de betrokkenheid wordt.” Een vere-
niging van leden en een daarbij behorend bestuur maakt dat het initiatief een groot draagvlak krijgt. 
Leden en bestuursleden dragen het initiatief door in hun eigen netwerken.  

De consumenten van Veld en Beek geven aan daarentegen veel minder betrokken te zijn bij hun be-
drijf. Het is een bedrijf met directe levering aan consumenten (zie tabel 4.1), maar zonder dat er recht-
streeks bedrijfscontact is (grote fysieke afstand). Doordat er bij het afhaalsysteem niet automatisch 
sprake is van contact met boer en bedrijf is de sociale afstand groter (§4.2.3 tabel 4.1) en de betrok-
kenheid veel minder. Wel wordt ook door deze consumenten betrokkenheid bij het landbouwgebied 
(cultuurlandschap van Wageningen) gevoeld, dit is ook een reden om deze bedrijven door productaf-
name te steunen. 

 Bij de Ommuurde tuin zijn sommige consumenten door het groenteabonnement betrokken, maar 
ook amusement speelt een rol. Het is een open bedrijf waar iedere bezoeker welkom is om even te ge-
nieten (een lusthof). Het is een belevingstuin (zie tabel 4.1) die zich inzet voor gezelligheid, afleiding 
en vermaak door het verzorgen van workshops, markten en koffie en thee (amusement, tabel 2.2 
§2.2.3). Doordat het bedrijf open staat voor betrokkenheid met de ondernemer en het bedrijf is de so-
ciale afstand klein. De fysieke afstand is groter, het bedrijf ligt tussen de bossen voor een uitje op een 
zonnige dag. 

De mate van betrokkenheid is vooral afhankelijk van de afstand van het bedrijf naar de consument 
in sociale en fysieke zin. Wordt het bedrijf door de consument regelmatig bezocht en is er ook contact 
met de boer of tuinder dan is er eerder betrokkenheid. De betrokkenheid is groter wanneer je weet wat 
er op het bedrijf gaande is. Wanneer een consument alleen producten afneemt van het bedrijf is de be-
trokkenheid minder dan wanneer het bedrijf ook een bron van rust en ruimte voor de consument biedt. 
Ook bij een gezellig amusements uitstapje naar de boerderij is de betrokkenheid bij de bedrijfsvoering 
niet echt van belang. 

  
 

4.3 Vraag van consumenten 2: Resultaten interviews consumenten Almeerse 
Boerenmarkt 

In deze paragraaf komen de resultaten van het onderzoek onder de Almeerse boerenmarkt bezoekers 
aanbod. De vraag of wensen van deze consumenten voor een toekomstige regiogeoriënteerde Almeer-
se landbouw staan centraal. 

Er zijn in totaal 30 consumenten (100% =30) op de Boerenmarkt in Almere aangesproken en bena-
derd met een aantal vragen (bijlage 3). Allereerst worden de vragen behandeld die gesteld zijn om te 
achterhalen welke stedelingen betrokken willen worden bij de landbouw (§4.3.1). Dan volgen de re-
sultaten over de gewenste bedrijfsactiviteiten en eigenschappen (§4.3.2). Tot slot nog de resultaten van 
vragen die zich richtten op de betrokkenheid bij landbouw (§4.3.3).  

4.3.1 Achtergrond van de consument 
De Almeerse boerenmarkt bezoekers zijn veelal ouder dan 45 jaar, daarnaast komen veel gezinnen met 
jonge kinderen op de markt af. Alle bezoekers komen uit de verschillende stadskernen van Almere. De 
markt wordt door de ondervraagden zeer regelmatig bezocht, meestal elke week. De locatie de Kemp-
haan wordt over het algemeen positief ervaren, wel komen veel bezoekers met de auto. Toch geeft een 
derde aan dat ze de boerenmarkt locatie liever in centrum van Almere zouden zien, de fysieke afstand 
wordt dus negatief ervaren.  

Uit de resultaten blijkt dat de consument van de boerenmarkt een bewuste en frequente biologische 
koper is, en bereid zijn om daar ook geld voor uit te geven. Ook zijn de consumenten milieubewust, 
door over algemeen bij de aanschaf van producten op de schadelijkheid voor het milieu te letten. De 
ondervraagden zijn allemaal bezorgd over de intensieve landbouw als bedreiging voor natuur en mili-
eu. Daarbij wordt dierenwelzijn in de veehouderij als een zorgelijk punt gezien.  

Ruim twee derde van de ondervraagden vindt dat een landbouwbedrijf rekening moet houden met 
de buurt/ omgeving waarin het gevestigd is. Daarnaast vindt men dat het landelijk gebied in Nederland 
zoveel mogelijk behouden moet blijven. De landbouw zal voor en goede bestaansbasis zoveel moge-
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lijk tegemoet moeten komen aan de wensen vanuit de maatschappij. De bezoekers lijken wel minder 
affiniteit met de landbouw te hebben dan de benaderde consumenten van de regiogeoriënteerde land-
bouwbedrijven in Wageningen. 

De hoofdreden van de bezoekers om naar de markt te komen is om biologische producten te kopen, 
waarbij de prijs, kwaliteit en assortiment centraal staan. Ook de ontspannen en gemoedelijke sfeer 
wordt door een deel als een positief punt genoemd. Veel mensen zien het boerenmarkt bezoek als een 
wekelijks uitje, waarbij je met kinderen even langs de koeienstal of kinderboerderij kunt gaan, dit sluit 
aan bij de belevingsmodaliteiten Amusement en Onderbreking. De regionale afkomst van producten 
wordt door niemand zelf als waardevol genoemd. Wanneer je er specifiek naar vraagt vindt wel ieder-
een het een positief punt.  

4.3.2 Gewenste functies en eigenschappen 
Bij twee vragen van het interview is specifiek ingegaan op de functies en eigenschappen waaraan een 
toekomstig regiogeoriënteerde landbouwbedrijf moet voldoen. 

Bedrijfsactiviteiten 

47% (14) van de ondervraagden zien een Boerderijwinkel als de meest aantrekkelijke boerderij activi-
teit. 

Ook Zorg en Educatie, informatie en rondleidingen wordt hoog gewaardeerd, voor 33% (10) van de 
consumenten is dat de meest aansprekende activiteit. 

Meewerken en zelfoogst en toerisme en recreatie krijgen minder en ongeveer gelijke waardering. 
23% (7) verwijzen ook naar een combinatie van activiteiten als ideaal. 
Meewerken en zelfoogst valt vooral in de smaak bij mensen die al meer betrokken lijken bij de 

landbouw, en zeker over regiogeoriënteerde landbouw enthousiast zijn.  
Weliswaar zijn veel mensen over bepaalde activiteiten positief, wanneer je specifiek vraagt of men-

sen echt zelf verwachten aan een activiteit deel te nemen is er vaak twijfel. 

Bedrijfskenmerken 

90% (27) vindt de toegankelijkheid het belangrijkste kenmerk om mensen meer bij de landbouw te 
kunnen betrekken. Aan de andere drie kenmerken: een bedrijfslocatie in een mooi landschap en omge-
ving, een doorzichtige en open bedrijfsvoering, en een aantrekkelijke uitstraling en bedrijfsschaal 
wordt evenveel belang toegekend. Veel mensen geven aan dat de keuze moeilijk is, alle kenmerken 
zijn wel van belang. De verschillende kenmerken sluiten elkaar niet uit, ze versterken elkaar eerder. 

Het bovenstaande profiel sluit van de behandelde bedrijfsstrategieën in tabel 4.1 (§4.2.3)  
het beste aan bij de Stadsboerderij en de Boerderij met Boerderijwinkel, waarbij groene producten 

en diensten als boerenkaas en rondleidingen worden aangeboden. De wensen van de boerenmarkt con-
sument sluiten aan bij de belevingsmodaliteiten Onderbreking en Interesse (§2.2.3 tabel 2.2). Even de 
drukte van de stad ontvluchten en kennismaken met de landbouw door rondleidingen en verse boerde-
rijproducten.  

Overigens heeft dit onderzoek weinig aandacht voor de beleving van het product, maar staat vooral 
de actieve en afstandelijke landbouwbeleving centraal. Regiogeoriënteerde bedrijven kunnen zich ook 
concentreren op het rechtstreeks leveren van producten aan de consument, zonder dat daarbij sprake is 
van betrokkenheid bij boer en bedrijf (zie tabel 4.1 §4.2.3). Op de Almeerse boerenmarkt staat ook 
vooral de beleving van het product centraal, mogelijk zijn deze boerenmarktbezoekers voor dergelijke 
regiogeoriënteerde bedrijven een belangrijke potentiële doelgroep.  

4.3.3 Betrokkenheid bij de landbouw 
Uit de achtergrondvragen aan de consumenten blijkt dat het frequente biologische kopers zijn. Daarbij 
is er duidelijk bezorgdheid over de intensieve landbouw en het milieu. Het zijn dus consumenten die 
bewuste keuzes maken en aandacht hebben voor de afkomst en productiewijze van voedsel. Deze con-
sumenten zijn dus meer betrokken bij landbouw dan de nietsvermoedende consument voor wie vooral 
de prijs van voedsel centraal staat. Hier volgen de laatste resultaten (direct gericht op betrokkenheid) 
van het interview onder 30 consumenten op de Almeerse Boerenmarkt. 
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Betrokkenheid bij landbouwbedrijven die op de markt staan 

53% (16) geeft aan betrokken te zijn bij de bedrijven die met hun producten op de markt staan. Be-
trokkenheid wordt wel door mensen verschillend ingevuld. De meeste geven aan de bedrijven met 
open dagen wel eens bezocht te hebben en kennen de boer of tuinder achter de kraam. Een enkeling 
(2) geeft aan op een van de bedrijven te hebben meegewerkt en boer en bedrijf goed te kennen (kleine 
sociale afstand). De stadsboerderij in Almere is van de bedrijven die op de boerenmarkt staan het 
meest bekend onder de bezoekers. 

Verbondenheid bij de landbouw 

67% (20) van de ondervraagden geeft aan zich niet verbonden te voelen met de landbouw in hun regio. 
Het grootschalige landbouwgebied op enige afstand van de stad is vrij onbekend terrein, mensen heb-
ben daar weinig mee. Toch vindt 73% (22) het jammer dat de landbouw uit Almere dreigt te verdwij-
nen. Een paar mensen geven zelf aan dat kleinschalige en biologische landbouw meer gestimuleerd 
moet worden. 

Betrokkenheid en toegankelijke landbouwinitiatieven 

90% (27) vindt dat er meer betrokkenheid tussen stad en land moet komen. Mensen hebben er veelal 
geen voorstelling van hoe dit het beste vorm kan worden gegeven. Er is heel weinig bekend over de 
landbouw (buiten de stadsboerderij), veel publiciteit en informatie is nodig. 

87% (26) geeft aan meer toegankelijke landbouwinitiatieven toe te juichen. Het is aantrekkelijk als 
de afstand (fysiek en sociaal) tussen producent en consument wordt verkleind. De vraag blijft of deze 
mensen zelf uiteindelijk een bedrijf zullen bezoeken. Wanneer je hier naar vraagt is er vaak twijfel. 

4.4 Vraag van consumenten 3: Resultaten van de enqu ête onder bewoners van 
Almere 

In deze paragraaf worden de resultaten behandeld van de kwantitatieve telefonische enquête onder een 
selecte steekproef uit de Almeerse bevolking. Door cijfermatige onderbouwing wordt geprobeerd de 
vraag naar en wensen voor een regiogeoriënteerde landbouw in Almere duidelijk te kwantificeren.  

Allereerst worden resultaten over de houding t.o.v. het huidige landbouwgebied en cijfers over 
boerderijbezoek gepresenteerd (§4.4.1) Daarna volgen meningen over mogelijke boerderijfuncties en 
activiteiten (§4.4.2). Vervolgens komen de gewenste eigenschappen van boerderijen aanbod (§4.4.3). 
Waarna kort de koppeling gemaakt wordt tussen bepaalde activiteiten en eigenschappen. Tot slot 
wordt geprobeerd verschillende typen consumenten met een overeenkomstige mening te onderschei-
den (§4.4.5).  

De respons van de telefonische enquête (bijlage 4c) was gemiddeld 71%, 77% in Almere-Hout en 
65% in Almere-Stad. In Almere Hout, villawijk Vogelhorst hebben 204 bewoners aan de enquête 
meegedaan. In Almere Stad, Danswijk en Parkwijk zijn door 138 bewoners de vragen beantwoord. 
Van deze totaal 342 respondenten had 75% de brief gelezen.  

4.4.1 Mening van respondenten over huidige landbouwgebied rondom Almere 
• 90% van de respondenten vindt het belangrijk tot erg belangrijk dat er in de omgeving van 

Almere ruimte blijft voor landbouw. 
• 86% van de respondenten vindt dat het grootschalige open karakter het landbouwgebied aan-

trekkelijk maakt. 
• 94% ziet daarnaast het landbouwgebied rond Almere net als de bossen en randmeren als een 

bron van rust, ruimte en natuur. Dit sluit aan bij de resultaten uit het onderzoek van Borgstein 
(zie §2.3.3) waar ook uit blijkt dat stedelingen het landelijk gebied als bron van rust en ruimte 
ervaren. 

• 73% vindt het landbouwgebied toegankelijk voor de Almeerse stadbewoners.  
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Na deze opvallend positieve reacties over het huidige landbouwgebied rond Almere rijst de vraag hoe 
vaak mensen dit landbouwgebied eigenlijk bezoeken. Alleen over algemeen boerderij bezoek en be-
zoek van de Almeerse stadsboerderij is een vraag in de enquête opgenomen. 

 Boerderijbezoek 

• 32% heeft minder dan een half jaar geleden een boerderij bezocht, voor 11% is dat een half 
jaar tot een jaar geleden. 45% geeft aan dat men langer dan twee jaar geleden een boerderij een 
bezocht. 

• De stadsboerderij lijkt onder de respondenten wel bekend, 72% geeft aan deze de afgelopen 
twee jaar bezocht te hebben. Dit is niet in overeenstemming met de vorige vraag (waar in to-
taal maar 49% aangeeft de afgelopen twee jaar een boerderij te hebben bezocht ). Schijnbaar 
ziet niet iedereen de stadsboerderij als boerderij, of wordt mogelijk de hele Kemphaan en om-
geving als stadsboerderij ervaren. 

4.4.2 Mening over boerderijactiviteiten en functies die aangeboden kunnen worden 
Na een korte inleiding (samenvatting van brief) over de verschillende activiteiten die boerderijen in de 
omgeving van Almere kunnen gaan aanbieden wordt hierover de volgende mening gegeven: 

• 68% geeft aan het aantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk te vinden dergelijke boerderijen vrij te 
bezoeken. 

 
Vervolgens werd gevraagd of men van de verschillende activiteiten kan aangeven hoe waarschijnlijk 
het is dat men hiervan gebruik zal gaan maken (zie figuur 4.1). 

• Vooral Wandel- en fietsroutes door het landbouwgebied worden aantrekkelijk gevonden. 90% 
geeft aan hier waarschijnlijk wel tot vrijwel zeker gebruik van te gaan maken. 

• Ook een boerderijwinkel bezoeken scoort hoog, 86% van de respondenten denkt daar wel ge-
bruik van te gaan maken. 

• Café en restaurantbezoek bij de boerderij en daarnaast educatieve boerderij activiteiten voor 
kinderen komen op een derde plaats. Ze worden door respectievelijk 65% en 66% van de res-
pondenten gewaardeerd. 

Bovenstaande resultaten van gewenste activiteiten komen overeen met het onderzoek van Borgstein 
(zie §2.3.3). Waaruit ook blijkt dat boeren de recreërende (fietsend of wandelende) stedeling in het 
landelijke gebied kunnen verleiden tot een bezoek aan de boerderij door het aanbieden van een horeca 
gelegenheid of boerderijwinkel (Borgstein, 2001). 

• Informatieve rondleidingen op de boerderij hebben met 59% overwegend positief reacties ook 
kans van slagen. 

• Verder worden zelf groente plukken en oogsten (32%) en vrijwillig meewerken op de boerderij 
(13%) wat minder gewaardeerd. Dit is in overeenkomst met de resultaten van de boerenmarkt. 
Het is een selectieve groep die hier wel voor voelt, veel ondervraagden zien dit juist helemaal 
niet zitten. 60% geeft bijvoorbeeld aan zeker niet vrijwillig mee te willen werken 

• Tot slot nog het overnachten op de boerderij waarvan 15% aangeeft daar waarschijnlijk tot 
zeker gebruikt van te gaan maken. Dit is naar verwachting een lage score omdat het niet aan-
nemelijk is dat mensen vlakbij hun eigen woonomgeving van een overnachtingsplaats gebruik 
zullen maken. 
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Figuur 4.1: Percentage respondenten dat waarschijnli jk wel tot vrijwel zeker van een bepaalde 
activiteit gebruik  zullen gaan maken 

 
 

Wanneer mensen zelf nog andere aanvullende activiteiten mogen noemen zijn activiteiten voor kinde-
ren in trek. Voorbeelden die genoemd worden zijn: activiteiten in schoolverband, met school naar 
boerderijen gaan, schooltuintjes, kinderen laten meehelpen, verjaardagsfeestjes voor kinderen e.d. 
Waarschijnlijk speelt hier ook de waarde van landbouweducatie een rol; het bijbrengen van een rede-
lijk landbouwbesef aan kinderen. Daarnaast worden activiteiten met dieren genoemd. Het contact met 
dieren, dieren voeren, geboorte van dieren bijwonen, paardrijden e.d. Veel andere activiteiten overlap-
pen enigszins met de acht activiteiten in figuur 4.1. 

4.4.3 Belang van bepaalde aspecten van vrij te bezoeken boerderijen 
Mensen is gevraagd om van zeven eigenschappen van vrij te bezoeken boerderijen aan te geven hoe 
belangrijk zij deze vinden (zie figuur 4.2). Deze verschillende eigenschappen zijn t.o.v. van de hier-
voor behandelde activiteiten moeilijker tegen elkaar af te wegen of weg te strepen. Mensen kunnen 
alle eigenschappen belangrijk vinden, terwijl bij de bovenstaande activiteiten toch eerder een voorkeur 
zal ontstaan. 
  

• Aandacht voor dierenwelzijn op de boerderij wordt door meeste respondenten, namelijk 89% 
belangrijk gevonden. Een biologische bedrijfsvoering zou hier goed aan kunnen voldoen. 

• Dat de boerderij in een mooie omgeving ligt (fysieke bedrijfseigenschap), vindt 70% een be-
langrijke eigenschap.  

• De boerderij op fietsafstand, van belang voor de toegankelijkheid (fysieke afstand), wordt 
door 51% belangrijk gevonden wanneer ze een boerderij bezoeken.  

• Ook nieuwe dingen leren over de gewassen en dieren (educatie) wordt door 46% als waarde-
vol gezien. 

• Een kleinschalige en biologische bedrijfsvoering worden door respectievelijk 47% en 36% be-
langrijk gevonden voor een vrij te bezoeken boerderij. 
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• Tot slot wordt aan persoonlijk contact met de boer of tuinder, een maat voor sociale afstand 
t.o.v. de andere aspecten minder belangrijk gevonden. 33% van de ondervraagden geeft aan dit 
belangrijk te vinden.  

Geconcludeerd kan worden dat weliswaar het ene aspect belangrijker wordt gevonden dan de ande-
re, aan elke eigenschap wordt door een aanzienlijk deel van de respondenten waarde gehecht.  

Wanneer mensen zelf nog aanvullende aspecten mogen noemen komen vooral eigenschappen ge-
richt op bereikbaarheid, toegankelijkheid en een goede /mooie bedrijfsuitstraling naar voren. 
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Figuur 4.2: Percentage respondenten dat de betreffen de eigenschap van een vrij te bezoeken 
boerderij belangrijk tot erg belangrijk vindt.  
 

Koppeling tussen activiteiten en eigenschappen 
De verschillende eigenschappen die in de enquête naar voren zijn gekomen zijn soms verbonden met 
de betreffende boerderijactiviteiten.  

• Wandel- en fietsroutes door het landbouwgebied 
Een mooie omgeving is hierbij van belang, daarnaast dat het landbouwgebied op fietsafstand ligt 

(bereikbaar en toegankelijk). 
• Informatieve rondleiding en educatieve boerderij activiteiten voor kinderen 

Nieuwe dingen leren over gewassen en dieren. 
• Zelf plukken/ oogsten of meewerken 

Doordat hier sprake is van direct betrokkenheid bij de bedrijfsvoering is persoonlijk contact met de 
boer of tuinder hier waarschijnlijk. 
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4.4.4 Relaties en verschillen tussen typen consumenten en waardering voor activiteiten en eigen-
schappen 
Bovenstaande resultaten laten een duidelijke verdeling zien in wat men het meest waardeert en wat 
minder. Vervolgens is bekeken of er andere verdelingen gelden wanneer de respondenten in verschil-
lende groepen worden ingedeeld, zodat de doelgroep mogelijk gespecificeerd kon worden. Opvallend 
is dat alle groepen/ typen consumenten ongeveer gelijke verdelingen laten zien in de waardering van 
bepaalde boerderij activiteiten. 
 
De volgende 7 groepen (typen consumenten) zijn onderscheiden: 

• Bewoners van Almere-Hout (wijk Vogelhorst) en Almere-Stad (Danswijk + Parkwijk) 
• Verschil in opleiding : Laag/ Middel/ Hoog 
• Verschil in geslacht : Man/ Vrouw 
• Verschil in leeftijd : tot 35 jaar/ 35-45 jaar/ 45-55 jaar/ vanaf 55 jaar 
• Verschil in huishouden: alleenstaand/ 1-oudergezin/ samenwonend met kinderen/ samenwo-

nend zonder kinderen 
• Biologische consument: Ja/ Nee 
• Brief gelezen: Ja/ Nee 

 
Als voorbeeld is in de twee onderstaande staafdiagrammen (figuur 4.3+4.4) zichtbaar dat voor de inde-
ling naar wijk en opleidingsniveau er weinig verschillen zijn.  
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Figuur 4.3: Percentage respondenten die waarschijnli jk wel tot vrijwel zeker van een bepaalde 
activiteit gebruik zullen gaan maken onderverdeeld in bewoners van Almere Hout en Stad  
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Figuur 4.4: Percentage respondenten die waarschijnli jk wel tot vrijwel zeker van een bepaalde 
activiteit gebruik zullen gaan maken onderverdeeld naar opleidingsniveau. 

 

Ook bij de waardering van de verschillende bedrijfseigenschappen zijn over het algemeen gelijke ver-
delingen zichtbaar. Zie onderstaande twee staafdiagrammen (figuur 4.5+4.6) verdeeld naar geslacht en 
biologische consumptie als voorbeeld. 
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Figuur 4.5: Percentage respondenten, onderverdeeld n aar geslacht, dat de betreffende eigen-
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schap van een vrij te bezoeken boerderij belangrijk  tot erg belangrijk vindt  
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Figuur 4.6: Percentage respondenten verdeeld in biol ogische en niet biologische consumen-
ten dat de betreffende eigenschap van een vrij te b ezoeken boerderij belangrijk tot erg belang-
rijk vindt  

 

Om te bekijken of er statistische samenhang bestaat tussen verschillende typen consumenten en hun 
waardering voor bepaalde activiteiten en eigenschappen zijn in SPSS statistische toetsen uitgevoerd. 
Met de Mann-Whitney-toets is getoetst of het verschil met een zekerheid van 95% tussen twee onaf-
hankelijke steekproeven (bijv. mannen en vrouwen) op een ordinale variabele significant op toeval 
berust (p>0,95) of bij een overschrijdingskans kleiner dan 0,05 (p<0,05) er sprake is van een signifi-
cant verschil (Baarda et al., 2003). Daarnaast is de Kruskal-Wallis-toets gebruikt, die op hetzelfde 
principe is gebaseerd als de Mann-Whitney-toets, alleen is deze toets bruikbaar bij meer dan twee niet 
gekoppelde steekproeven (bijv. opleidingsniveau, laag/middel/hoog) . 

De meeste opvallende significatie verschillen zijn: 
• Biologische consumenten hebben significant meer behoefte aan zelf oogsten en plukken (p= 

0,002) en ook een boerderijwinkel (p=0,0001) wordt meer gewaardeerd dan door de niet-
biologische consument. 

• Ook hechten biologische consumenten aan alle zeven bovengenoemde eigenschappen signifi-
cant meer waarde dan de niet biologische consument (figuur 4.6). 

• Daarnaast vinden vrouwen het significant belangrijker dan mannen dat een boerderij klein-
schalig is (p=0,009), biologisch (p=0,009) en aandacht heeft voor dierenwelzijn 
(p=0,0001)(figuur 4.5). 

Daarnaast zijn er nog een aantal kleine significante verschillen gevonden, een paar voorbeelden: 
• Mensen die in Almere-Stad wonen, vinden overnachten op de boerderij significant (p= 0,007) 

aantrekkelijker (figuur 4.3). 
• Mensen die in Almere-Hout wonen, hechten significant (p= 0,012) meer waarde aan een boer-

derij in een mooie omgeving dan bewoners van Almere-Stad. 
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Toch lijkt de relevantie van deze (significante) verschillen in het kader van dit onderzoek beperkt. 
Wanneer je in de staafdiagrammen namelijk een aantal significante verschillen bekijkt zijn deze mi-
nimaal, en hebben ze weinig effect op de algemeen geldende verdeling tussen waarderingen van de 
activiteiten of eigenschappen. Dit onderzoek heeft niet als doel om een bepaald verschil aan te tonen, 
maar om te weten te komen of er een doelgroep bestaat voor regiogeoriënteerde landbouw, wat deze 
doelgroep wil en belangrijk vindt, en eventueel door eigenschappen deze doelgroep specificeren.  

Om de in het kader van dit onderzoek relatief gelijke verdelingen tussen de verschillende typen con-
sumenten met cijfers te kunnen benadrukken zijn twee tabellen gemaakt die in de bijlage zijn bijge-
voegd. Bijlage 4d geeft het percentage (p) van het totale aantal respondenten in de betreffende groep 
weer, dat bij de betreffende activiteiten aangeeft waarschijnlijk wel tot vrijwel zeker daarvan gebruik 
te zullen gaan maken. Er is bij het gebruik van een steekproef altijd sprake van een foutenmarge op 
basis van toeval (Baarda en De Goede 2001), daarom is het de vraag in hoeverre de resultaten te gene-
raliseren zijn naar de populatie. Deze foutenmarge wordt de schattingsfout genoemd. Deze fout is 
kleiner naarmate de steekproef (n) groter is, daarom is bijv. bij de groep 1-oudergezinnen bestaande 
uit maar 9 respondenten de foutenmarge erg groot. Bij een bepaalde schattingsfout kun je met 95% 
zekerheid zeggen dat het percentage respondenten ± 2 maal de schattingsfout ligt.  

Via de volgende formule is de schattingsfout berekend en vermenigvuldigd met 2 weergegeven in 
de tabel: 

n

qp
foutschattings

⋅
~  

• p = het percentage respondenten dat in de betreffende groep waarschijnlijk wel tot vrijwel ze-
ker van de betreffende activiteit gebruik zullen maken. 

• q = 100-p 
• n = het aantal steekproefelementen 

In bijlage 4e is op dezelfde manier het percentage van respondenten in betreffende groep dat aan-
geeft de betreffende eigenschap van een regiogeoriënteerd landbouwbedrijf belangrijk tot erg belang-
rijk  te vinden +/- 2 maal de schattingsfout aangegeven.  

 Wanneer in de tabellen de percentages bij de verschillende groepen worden vergeleken is een 
eenduidige lijn zichtbaar. Wel laten de 1-oudergezinnen overduidelijk afwijkende scores zien, dit komt 
omdat deze groep door maar negen respondenten vertegenwoordigd wordt waardoor een vertekend 
beeld kan ontstaan. Elk antwoord heeft dan erg veel effect of het eindpercentage, de hoge schattings-
fout laat zien dat de waarde een grote interval heeft.   
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Hoofdstuk 5: Synthese van resultaten 
5.1 Inleiding 

Uiteindelijk is in dit onderzoek toegewerkt naar het beantwoorden van de hoofdvraag: -Wat zijn de 
voorwaarden voor het slagen van een regiogeoriënteerd bedrijf, gelet op de wensen van stadsbewo-
ners? 

Dit hoofdstuk is opgebouwd uit de verschillende deelvragen die uiteindelijk de hoofdvraag dienen te 
beantwoorden. De resultaten van de verschillende sub-onderzoekjes behandeld in het vorige hoofdstuk 
leverden gegevens op die vaak van toepassing waren op meerdere deelvragen, daarom dit synthese 
hoofdstuk waarbij de resultaten worden gebruikt om de deelvragen te beantwoorden. 

Na deze inleiding volgt paragraaf 5.2 waarin deelvraag 1 wordt beantwoord. Deze deelvraag is ge-
richt op het leren van kennis en ervaringen van bestaande regiogeoriënteerde initiatieven. Een alge-
meen bruikbare matrix, die voort is gekomen uit de resultaten van de diepte interviews met onderne-
mers van regionaal gerichte landbouwbedrijven staat hier centraal. 

Daarna wordt in de paragraaf 5.3 deelvraag 2 en in paragraaf 5.4 deelvraag 3 behandeld. Bij beide 
vragen staan de wensen (of de vraag) van de consument centraal. Het gaat hierbij om wensen gericht 
op de functies (5.3) van regiogeoriënteerde bedrijven en de betrokkenheid (5.4) tussen bedrijf en con-
sument, twee onderdelen die niet los van elkaar invulling kunnen krijgen. Wel heeft het begrip ‘func-
tie’ meer een objectieve betekenis, terwijl het begrip ‘betrokkenheid’ een emotionele inslag heeft.  

Vervolgens staat paragraaf 5.5 in het kader van deelvraag 4 over de landbouwvorm die het meest 
geschikt is voor de regio-oriëntatie. Alle verschillende deelonderzoekjes, en daarbij relevante litera-
tuur dragen bij aan het beantwoorden van deze deelvraag. 

5.2 Deelvraag 1: Welke initiatieven op het gebied v an regiogeoriënteerde land-
bouw bestaan al en welke tactiek wordt gehanteerd? 

In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten van de vergelijkende casestudy aanbod gekomen. De fy-
sieke bedrijfseigenschappen, het type ondernemer en de vraag van consumenten (§4.2.1) kwamen naar 
voren als belangrijke factoren voor de keuze van een bepaalde bedrijfsstrategie. Een bepaalde bedrijfs-
strategie gaat samen met bepaalde bedrijfskenmerken en -eigenschappen (§4.2.2). De belangrijkste 
kenmerken en eigenschappen voor de invulling van de regiogeoriënteerde bedrijfstactiek zijn gety-
peerd.  

Daarnaast zijn de verschillende bedrijven in een kader gezet waarin de sociale en fysieke afstand 
centraal stonden.  

• De fysieke afstand is een afgeleide van de fysieke bedrijfseigenschappen. De fysieke afstand is 
mede bepalend voor het soort relatie dat met de consument wordt aangegaan en moet aanslui-
ten bij de vraag van consumenten. 

• De sociale afstand komt voort uit een bepaalde relatie tussen boer en consument die voort 
komt uit een bepaalde bedrijfstrategie. De sociale afstand is een maat van betrokkenheid tus-
sen bedrijf en consument. Het type ondernemer heeft belangrijke invloed op de bedrijfsvoering 
en de manier waarop het contact met consument wordt aangegaan.  

In deze paragraaf wordt getracht deze informatie samen te voegen en verbanden te leggen. In een 
matrix worden aan de verschillende eigenschappen een waarde toegekend die passen bij een bepaalde 
sociale en fysieke afstand tussen bedrijf en consument. Het is een theoretische weergave van het scala 
aan tactieken of vormen die een regiogeoriënteerd landbouwbedrijf kan aannemen. 
 

5.2.1 Kenmerken in een matrix van fysieke en sociale afstand 
In de onderstaande matrix wordt getracht de negen belangrijkste kenmerken en eigenschappen van 
regiogeoriënteerde landbouwbedrijven een waarde toe te kennen op een schaal van 1 tot 4. Deze waar-
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de van eigenschappen leiden tot een bepaalde sociale en fysieke afstand van een landbouwbedrijf tot 
haar consumenten.  
 

• Fysieke afstand: Werkelijke afstand die afgelegd moet worden om bedrijf te bezoeken, be-
paalt mede de toegankelijkheid van het bedrijf. 

• Sociale afstand: De afstand van bedrijf naar consument in sociale zin, de mate van betrok-
kenheid en verbondenheid met het bedrijf. 

 
Tabel 2: Kenmerken bedrijven schaal 1 tot 4 (1* =kl ein/laag en 4 **** = groot/hoog)¹ 

 
Fysieke afstand Groot 

1. Bedrijfsschaal +++ 1. Bedrijfsschaal ++++ 
2. Toegankelijkheid +++ 2. Toegankelijkheid + 
3. Waarde landschap omgeving ++++ 3. Waarde landschap omgeving + 
4. Productie prioriteit ++ 4. Productie prioriteit ++++ 
6. Amusementsgehalte ++++ 6. Amusementsgehalte + 
7. Afstand tot consument ++ 7. Afstand tot consument ++++ 
8. Doorzichtigheid bedrijfsvoe-

ring 
+++ 8. Doorzichtigheid bedrijfsvoering + 

9. Klanten binding +++ 9. Klanten binding + 
Sociale afstand Sociale afstand 
klein groot 
1. Bedrijfsschaal + 1. Bedrijfsschaal ++ 
2. Toegankelijkheid ++++ 2. Toegankelijkheid ++ 
3. Waarde landschap omgeving +++ 3. Waarde landschap omgeving ++ 
4. Productie prioriteit + 4. Productie prioriteit +++ 
6. Amusementsgehalte +++ 6. Amusementsgehalte ++ 
7. Afstand tot consument + 7. Afstand tot consument +++ 
8. Doorzichtigheid bedrijfsvoe-

ring 
++++ 8. Doorzichtigheid bedrijfsvoering ++ 

9. Klanten binding ++++ 9. Klanten binding ++ 
Fysieke afstand klein 

 
¹  In de bovenstaande matrix (tabel 2) is kenmerk 5: Voorziening van basisbehoefte (Par. 4.2.2) niet opgenomen omdat het 
niet mogelijk is deze eigenschap een schaal toe te kennen op basis van de fysieke en sociale afstand van een bedrijf. Het zal 
per consument verschillen of de diensten en producten die een bedrijf levert bijdragen aan de basisbehoefte van deze consu-
ment. Maar dit kunnen net zo goed groente en fruit zijn die de lokale groenteboer verkoopt afkomstig van een regionale boer-
derij met een grote sociale fysieke afstand, als een bedrijf waar je producten kan oogsten en waar je aan je dagelijkse rust 
toekomt. 

 
Er worden in deze matrix (tabel 2) grofweg 4 richtingen voor de invulling van regiogeoriënteerde be-
drijfsstrategieën onderscheiden, waarbij er sprake is van een kleine en/of grote fysieke of sociale af-
stand. Deze richtingen sluiten aan bij de vier bedrijfsstrategieën in de hoekpunten van tabel 4.1 
(§4.2.3). 

1. Grote fysieke afstand  en kleine sociale afstand ( vb. Lusthof/ Belevingstuin) 

Bij een grote fysieke en een kleine sociale afstand is de bedrijfstrategie gericht op het aanbieden van 
een dermate bijzonder product of gevoel dat de consument bereid is een grote afstand naar de boerderij 
af te leggen. Het bedrijf is vrij toegankelijk en staat open voor betrokkenheid en contact met de boer. 
De omgeving en het landschap is van belangrijke waarde voor de consument, het is een onderdeel van 
het uitstapje naar het bedrijf. Een lusthof of belevingstuin die met een mooie wandel of fietsroute be-
reikbaar is sluit hier goed bij aan. Het bedrijf werkt met een grote klantenkring die zowel vaste als los-
se klanten kan hebben.  

2. Grote fysieke afstand en grote sociale afstand ( vb. Het Extensieve regionale productiebedrijf) 

Bij een minder aantrekkelijke omgeving en een grote fysieke afstand is het bedrijf niet instaat de con-
sument voldoende aan te trekken. De boer/tuinder zal dus met zijn product of dienst naar de consu-
ment toe moeten komen. Er is weinig betrokkenheid bij de bedrijfsvoering en er is meestal geen recht-
streeks contact met de boer of tuinder, de sociale afstand is dus groot. De bedrijfsvoering is vooral ge-
richt op productie, waarbij de kwaliteit van het product wordt gecombineerd met het gezicht van het 
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bedrijf. Het bedrijf is vaak van relatief grote schaal, ondoorzichtig en minimaal toegankelijk. Produc-
ten worden afgezet in regionale winkels via korte tussenhandel, of door het hele land als streekproduct 
met een sterke merknaam.  

3. Kleine fysieke afstand en kleine sociale afstand ( vb. Het Community Shared Agriculture bedrijf) 

Door de kleine fysieke afstand en een bedrijfsstrategie waarbij er sprake is van een intensieve betrok-
kenheid tussen bedrijf en consument is er een kleine sociale afstand. De bedrijf is klein (overzichtelijk) 
en goed toegankelijk. De bedrijfsvoering is doorzichtig en er wordt vaak gewerkt met een gebonden 
(vaste) klantenkring. Er is wederzijdse afhankelijkheid tussen boer en consument, waarbij de consu-
ment desgewenst inspraak heeft in de bedrijfsvoering. 

4. Kleine fysieke afstand en  grote sociale afstand (vb. Het Intensieve lokale productiebedrijf) 

Door de kleine fysieke afstand is dit bedrijf een onderdeel van de woonomgeving van de burgers. 
Maar er is geen sprake van een directe relatie tussen bedrijf en consument. Het bedrijf is vooral gericht 
op productie, maar moet door de locatie wel veel rekening houden met de wensen van de omgeving. 
De doorzichtigheid van en de betrokkenheid bij het bedrijf is minimaal. 

5.2.2 Conclusie deelvraag 1: Regionale landbouwbedrijven in verschillende soorten en maten (vb. 
kader 5.1) 
De vaste fysieke eigenschappen van een landbouwbedrijf zoals de ligging, de omgeving, de schaal en 
toegankelijkheid bepalen allereerst het kader waarbinnen verschillende regionale plattelandsfuncties 
mogelijk zijn. Deze eigenschappen zijn van invloed op de fysieke afstand die er tussen bedrijf en con-
sument ontstaat. Daarnaast kiest de ondernemer met zijn kwaliteiten, interesses en ambities een be-
paalde bedrijfstrategie waarbij een relatie met de consument wordt aangegaan. In deze relatie kan er 
bijvoorbeeld sprake zijn van direct contact tussen boer en consument, klantbinding en/of inspraak in 
de bedrijfsvoering. Dergelijke eigenschappen bepalen de betrokkenheid en daarmee de sociale afstand 
tussen boer en burger. De fysieke afstand en de sociale afstand tussen bedrijf en consument zijn uit-
eindelijk bepalend voor het soort relatie dat er tussen bedrijf en consument ontstaan. De uiteindelijke 
bedrijfsfunctie die een bedrijf gaat vervullen moet goed aansluiten bij de wensen van de consument, 
ofwel de beleving die de consument wenst te ontvangen. Het bedrijf heeft voor bepaalde consumenten 
een betekenis en sluit daarmee aan bij dit type consument.  
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Kader 5.1 Optimale afstemming van invloeden op de bedrijfsstrategie 

Voor een succesvolle regiogeoriënteerde bedrijfsstrategie moeten de fysieke bedrijfseigen-
schappen, het type ondernemer en de vraag van consumenten optimaal bij elkaar aanslui-
ten.  

Twee bedrijfsvoorbeelden uit dit onderzoek: 

De Ommuurde Tuin ( lusthof/ belevingstuin) 

• De fysieke bedrijfseigenschappen: het bedrijf ligt in een mooie omgeving, is klein 
en overzichtelijk en goed toegankelijk. Bedrijfsbezoek is goed te combineren met 
een mooie wandel- en/of fietstocht.  

• Het type ondernemer: de ondernemer gaat graag het contact met de consument aan, 
iedereen is welkom op het bedrijf. Voor de ondernemer staat niet de productie maar 
de beleving centraal (d.m.v. workshops, markten en rondleidingen). Het bedrijf 
moet bijzonder genoeg zijn om steeds weer in de publiciteit te komen. De onder-
nemer beschikt over veel creativiteit en goede communicatieve eigenschappen en 
treedt graag op de voorgrond.  

• De vraag van consumenten: gezelligheid, sfeer en belevingswaarde. 

Tuinderij Backvries (groentekwekerij voor regionale winkels en restaurants) 

• De fysieke bedrijfseigenschappen: door de locatie is de akker van tuinderij Back-
vries moeilijk toegankelijk. Het bedrijf is inricht op efficiënte productie, maar wil 
tegelijkertijd een grote variatie aan producten voortbrengen (continuïteit en variatie 
aan producten is essentieel).  

• Het type ondernemer: de ondernemer wil een echte tuinder blijven en niet leven 
van de toeters en bellen eromheen. Hij maakt zelf afzet afspraken met regionale 
winkels en restaurants en zoekt verder geen publiciteit op.  

• De vraag van consumenten: gezonde seizoensproducten uit eigen regio, te koop bij 
regionale (natuur)winkels en restaurants. Weten waar je eten vandaan komt, eerlij-
ke prijzen door ketenverkorting.  

 

5.3 Deelvraag 2: Welke functies willen stadsbewoner s land- of tuinbouwbedrij-
ven op het platteland vervuld zien worden, en wat z ijn belangrijke voorwaar-
den? 

Deze paragraaf richt zich op deelvraag 2, waarbij de vraag van de consument, de derde belangrijke 
factor in de keuze voor een bepaalde bedrijfsstrategie centraal staat. Er zal worden ingegaan op de 
functies die een landbouwbedrijf kan aanbieden en welke functies door de consumenten gewenst zijn 
(§5.3.1). De waardering van regionale landbouw functies kan gekoppeld worden aan de gebruikers-
waarde die in hoofdstuk twee van de theorie van Lengkeek aan de orde kwam (§2.2.1) De gebruikers-
waarde wordt bepaald door alle voorzieningen die een boerderij te bieden heeft en die hiermee invul-
ling geven aan een bepaalde functie. 

5.3.1 Aanbieden van functies 
Door in te spelen op de vraag naar een groene, kwalitatief hoogstaande leefomgeving in de nabijheid 
van stedelijke gebieden, kan een nieuwe invulling worden gegeven aan de relaties tussen stad en plat-
teland. Met de nieuwe groene producten en diensten moet zo goed mogelijk worden ingespeeld op de 
stedelijke vraag, boerderijen kunnen daarmee het platteland voor consumenten een extra betekenis 
geven. Een goede dialoog en een intensievere samenwerking tussen stad en platteland zou wellicht in 
de toekomst kunnen leiden tot meer wederzijds respect en vertrouwen. Regiogeoriënteerde landbouw 
biedt de mogelijkheid burgers directer bij voedselproductie en bij het beheer van de groene ruimte te 
betrekken.  
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Er zijn talloze variaties en invullingen voor regiogeoriënteerde agrarisch bedrijfsfuncties die stede-
lingen meer bij hun bedrijf betrekken. Om naar een iets hoger abstractie niveau te komen is gekozen 
voor een onderverdeling in vier hoofdfuncties, de verschillende functies vallen binnen één of tussen 
twee van deze hoofdsfuncties.  

Meewerken en zelfoogsten 

Bij meewerken en zelfoogsten worden consumenten actief bij de landbouwproductie betrokken. Con-
sumenten nemen er aan deel door er zelf arbeid en energie in te steken. Meewerken en zelfoogsten 
gaat voorbij aan de eerste twee modaliteiten (amusement en onderbreking §2.2.2.), want er is daarbij 
interesse voor de bedrijfsvoering en betrokkenheid bij de ondernemer. De bedrijfsstrategieën uit tabel 
4.1 (§ 4.2.3) die hierbij aansluiten zijn het Community Shared Agriculture en het Community Suppor-
ted Agriculture bedrijf. Hierbij is er een relatief kleine sociale en fysieke afstand van bedrijf naar con-
sument.  

Uit de resultaten van de boerenmarktinterviews en de enquête blijkt dat er een potentiële groep is 
dat hiervan gebruik wil maken. Het zijn mensen die enigszins affiniteit met landbouw hebben, zoals 
ook blijkt bij de Wageningse zelfoogst consumenten. Mensen die zelf graag een moestuin zouden wil-
len of hun eigen tuin te klein vinden zijn potentiële consumenten. De belevingsintensiteiten vervoering 
en toewijding (tabel 2.2 §2.2.3) kunnen hier betekenis krijgen. Het zelf ontdekken van het boerenle-
ven, de seizoensvariatie en de inspraak en betrokkenheid staan hierbij centraal (zie tabel 2.2). Mensen 
met weinig tijd, door een overvolle werkweek of het alleen opvoeden van kinderen zullen in de prak-
tijk minder snel gaan meewerken of zelfoogsten. 

Zorg en Educatie, informatie en rondleidingen 

Met name in de nabijheid van steden is de integratie van zorg en educatie met rust, ruimte en groen 
een gewaardeerde combinatie. Zorg valt enigszins buiten de kader van dit onderzoek. Educatie en het 
geven van informatie en rondleidingen zijn gericht op werkelijke interesse in het agrarische bedrijf, en 
horen bij de derde modaliteit interesse. Het onbekende van de landbouw wordt ontdekt, er is een direc-
te actieve beleving (tabel 2.2 §2.2.3). De bedrijfsstrategie uit tabel 4.1 (§ 4.2.3) die hierbij aansluit is 
de Stadsboerderij, waarbij er door het aanbieden van diensten een persoonlijk contact is met de boer of 
tuinder (kleine sociale afstand). 

Uit de afgenomen enquête blijkt dat meer dan de helft van de mensen educatieve boerderij activitei-
ten voor kinderen, informatieve rondleidingen en het leren van nieuwe dingen op de boerderij aantrek-
kelijk vinden. Kinderen een redelijk landbouwbesef bijbrengen is een belangrijke functie die land-
bouwbedrijven kunnen gaan vervullen, zeker in samenwerking met scholen liggen hier kansen. Gezin-
nen met jonge kinderen zijn hier een interessante doelgroep. Gemengde bedrijven, met zowel planten 
als dieren hebben de voorkeur omdat deze gedurende het hele seizoen meer te bieden hebben en beter 
instaat zijn het complete landbouwsysteem weer te geven.  

Toerisme en recreatie 

Met toerisme en recreatie wordt vooral de passieve beleving van landbouw bedoeld, waarbij er tijdens 
wandel- en fietstochten alleen visueel contact is met landbouw. Landbouwbedrijven kunnen een amu-
sementsfunctie vervullen door bijv. een horecagelegenheid aan te bieden. Daarnaast valt bijv. kampe-
ren of overnachten op de boerderij hieronder. Toerisme en recreatie sluit aan bij de belevingsmodali-
teiten amusement en onderbreking. Hierbij is de betekenis voor de consument een gezellig uitstapje 
(naar het platteland) of even de drukte uit de stad ontvluchten (tabel 2.2 §2.2.3). 

Een lusthof of belevingstuin (tabel 4.1 § 4.2.3) is de bedrijfsstrategie die aansluit bij de passieve be-
leving van landbouw. Een mooie omgeving en een hoge belevingswaarde zijn hierbij belangrijk. 

Uit de enquête blijken wandel- en fietsroutes in een mooie omgeving bij de bewoners van stadsrand 
Almere zeer in trek. Hoewel het grootschalige open karakter van het Almeerse landbouwgebied ook 
veel positieve reacties krijgt, is zeer te betwijfelen of dit ook als prettige wandel en fiets omgeving 
wordt ervaren. Momenteel wordt het gebied namelijk weinig door wandelaars en fietsers bezocht. On-
derbreking van het grootschalige karakter door bomen, groen, variatie in gewassen en graslanden met 
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koeien zullen de strakke lijnen en de vaak harde wind enigszins weg kunnen nemen. Boerderijen in 
Almere die een overnachting- of kampeerplaats willen aanbieden moeten zich richten op doelgroepen 
buiten Almere. Café- of restaurants bij de boerderij krijgen wel waardering onder de Almeerse bevol-
king, en is goed te combineren langs wandel- en fietsroutes. 

De boerderijwinkel 

Landbouwproducten hebben een meerwaarde gekregen door directe afzet aan de consument. Met 
streekeigen producten kunnen boeren bijvoorbeeld inspelen op wensen m.b.t. milieu- en diervriende-
lijke productiemethoden, omgevingskwaliteit, ambachtelijkheid, authenticiteit, voedselkwaliteit en 
gezondheid. Bij vier bedrijfsstrategieën (met een grote sociale afstand) in tabel 4.1 (§4.2.3), staat niet 
de beleving van de landbouw maar de productbeleving en de regionale afzet van het product centraal, 
(daarom is er ook geen belevingsmodaliteit voor de omgeving aan verbonden). De consumentenwen-
sen voor deze bedrijfstypen zijn in dit onderzoek niet achterhaald. Daarnaast is ook nog de Boerderij 
met Boerderijwinkel als bedrijfstrategie opgenomen in tabel 4.1, hieraan is wel een belevingsmodali-
teit verbonden. De boerderijwinkel geeft de consument vaak minimaal betrokkenheid en verbonden-
heid bij het bedrijf, en hoort daarom thuis in bij de modaliteiten amusement en onderbreking. 

De boerderijwinkel springt er zowel bij de boerenmarktconsumenten als de respondenten van de en-
quête er zeer positief uit. Een boerderijwinkel kan mogelijk opgezet worden door een samenwerkings-
verband van meerdere boerderijen zodat een breder assortiment aangeboden kan worden en de arbeids-
last verdeeld wordt. In dit onderzoek stonden vooral de wensen t.a.v. landbouwbeleving en betrokken-
heid centraal en niet zozeer de waardering van het regionale voedselproduct. De positieve reacties 
voor een boerderijwinkel en het succes van de Almeerse Boerenmarkt doen vermoeden dat hiervoor 
een belangrijke doelgroep bestaat, dit zal vervolgonderzoek moeten uitwijzen. Bij een grote fysieke 
afstand van bedrijf naar consument kan gewerkt worden met afhaalsystemen voor boerderijproducten. 
Om meer afzetzekerheid te hebben kan een abonnementensysteem worden opgezet. Alleen is het on-
mogelijk om als bedrijf het hele jaar door een pakket te vullen, eventueel handelen in producten maakt 
alles wel ingewikkelder. Ook is denkbaar dat een (fruit of vee) bedrijf haar producten zelf verder ver-
werkt tot bijvoorbeeld fruitsappen, jam, zuivel en/of vlees en dan op de boerderij verkoopt.  

5.3.2 Conclusie deelvraag 2: Veel functies haalbaar bij een goede organisatie.  
Uit de resultaten komt naar voren dat er voor de verschillende behandelde activiteiten wel een vraag 
bestaat. De enquête resultaten laten zien dat er vooral voor de afstandelijke beleving van landbouw 
(=toerisme en recreatie) interesse is. Dit sluit aan bij de modaliteiten amusement en onderbreking 
(§2.2.2). Mensen willen wel gezelligheids uitstapje maken naar het platteland met afleiding en ver-
maak, of juist even de drukke stad ontvluchten opzoek naar rust, ruimte en ontspanning (zie tabel 2.2 
§2.2.3). Voor wandel- en fietsroutes door het landbouwgebied blijkt een hele grote doelgroep te be-
staan. Een lusthof of belevingstuin in een mooie omgeving heeft kans van slagen (tabel 4.1 §4.2.3).  

Deze afstandelijke landbouwbeleving zal regiogeoriënteerde landbouwbedrijven weinig extra inko-
men bieden, maar kan wel een opstap zijn naar meer betrokkenheid en interesse voor andere functies. 
De respondenten willen wandel- en fietstochten wel combineren met een bezoek aan een boerderij-
winkel of aan een horecagelegenheid op de boerderij. Ook hebben de Almeerse bewoners mogelijk 
wel interesse in de voorziening van regionaal geproduceerd voedsel (of streekproducten), waarbij niet 
de landbouwbeleving maar de beleving van het product centraal staat. De consument hoeft dan niet 
naar de boerderij (is passief), maar de boer komt met het product naar de consument. Vervolgonder-
zoek moet uitwijzen of hier voldoende vraag naar is.  

Hoewel men overwegend positief is over het bestaande landbouwgebied rond Almere, zal er veel 
aandacht nodig zijn om het gebied aantrekkelijker en toegankelijker te maken als toerisme- en recrea-
tiegebied. Momenteel doet het landbouwgebied maar zelden dienst als wandel- en fietsomgeving, er 
moet dus wat veranderen. Wanneer mensen het landbouwgebied meer gaan bezoeken doordat de toe-
gankelijkheid beter wordt, komt de vraag naar een intensievere betrokkenheid bij boer en bedrijf mo-
gelijk vanzelf op gang. Ook is er veel publiciteit nodig om de nieuwe functies die deze landbouw wil 
gaan vervullen onder de aandacht te krijgen.  
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Daarnaast kan de landbouw in de stadsrand van Almere een educatiefunctie op zich gaan nemen, 
door het verzorgen van rondleidingen en excursies. Gezinnen met kinderen zijn hierbij de belangrijk-
ste doelgroep. Scholen kunnen landbouweducatie in hun lesprogramma opnemen. De bedrijfsstrategie 
uit tabel 2.2 (§2.2.3) die hierbij aansluit is de Stadsboerderij, waarbij de belevingsmodaliteit interesse 
past. Wel vraagt dit om een gevarieerd bedrijf waar wat te beleven en te leren valt, door veel soorten 
gewassen en/ of een gemengde bedrijfsvoering.  

Ook meewerken en zelfoogsten of  –plukken levert bij een behoorlijke groep mensen positieve reac-
ties op. Community Shared Agriculture en Community Supported Agriculture zijn bedrijfsstrategieën 
die hierbij passen (tabel 4.1 §4.2.3). Belangrijk is dat er een kleine fysieke en sociale afstand van be-
drijf naar consument is, waardoor de toegankelijkheid goed is en betrokkenheid tussen boer en bedrijf 
gemakkelijk tot stand komt. Het aanbieden van deze functies is misschien een stap verder in de ont-
wikkeling naar een landbouw die zich meer op de regio richt. Toch liggen hier kansen wanneer het 
bedrijf een geschikte locatie in bijv. de stadsrand heeft en de doelgroep efficiënt wordt bereikt en ge-
werkt wordt met klantenbinding (voor afzetzekerheid).  

5.4 Deelvraag 3: Wat is de gewenste betrokkenheid v an stedelingen bij het plat-
teland? 

Betrokkenheid komt voort uit een bepaalde sociale afstand tussen boeren en burgers. Deze paragraaf 
richt zich op de betrokkenheid tussen boeren en burgers die bij regionaal gerichte landbouw centraal 
staat. Er is veelal sprake van een directe relatie en een wederzijds belang tussen boer en consument. 
(Wederzijdse) betrokkenheid is een moeilijk werkbaar begrip, omdat er is geen goede maat voor te 
nemen is. Het gaat voornamelijk om gevoelsmatige betrokkenheid. Betrokkenheid gaat samen met 
verbondenheid voelen, het begaan zijn met een bedrijf of er affiniteit mee hebben. Daarbij is betrok-
kenheid afhankelijk van de kennis en ervaringen. Iemand die een landbouwachtergrond heeft, werk-
zaam is in de landbouw sfeer of opgeroeid is op het platteland voelt zich eerder betrokken bij de land-
bouw dan een stedeling die weinig kennis en ervaringen van de agrarische sector heeft. Allereerst 
wordt ingegaan op het ontstaan van betrokkenheid (§5.4.1). Vervolgens wordt geprobeerd een maat 
voor betrokkenheid te nemen (§5.4.2). Waarna de Almeerse wensen voor betrokkenheid bij van de 
landbouw centraal staan (§5.4.3).   

5.4.1 Ontstaan van betrokkenheid  
Het ontstaan van betrokkenheid is ondermeer afhankelijk van het type ondernemer en zijn bedrijfsstra-
tegie. Een bepaalde relatie tussen boer en consument geeft een bepaalde sociale afstand . De kwaliteit 
van het product dat wordt neergezet en de mate waarin het product bij de consument past bepaalt de 
aantrekkingskracht op de consument. Wat zoekt de consument in een bedrijf, zijn dat alleen de kwali-
teitsproducten uit de regio of is ook de beleving van rust en ruimte van belang? Daarnaast kan de con-
sument behoefte hebben aan een bedrijfsbezoek waarin amusement centraal staat. Het uitdagende en 
verrassende van een bedrijf is dan belangrijk, de betrokkenheid is minder van belang.  

Betrokkenheid voelen bij een bedrijf is alleen mogelijk wanneer je enigszins weet wat er op het be-
drijf gaande is (kennis en ervaringen), inzicht hebt in de bedrijfsvoering en/ of de boer tuinder per-
soonlijk kent. Een Wageningse regiogeoriënteerde boer geeft aan met name voor het bewustzijn van 
de stedeling waarde te hechten aan een band tussen stad en omgeving. “Dat bewustzijn helpt mensen 
(stedelingen) een houding te ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid voor de handhaving van de 
kwaliteit van onze leefomgeving.” Betrokkenheid komt onder meer voort uit de functies die een be-
drijf voor de consumenten vervult. Zeggenschap in de bedrijfsvoering, een lidmaatschap of een vere-
nigingsverband kunnen de betrokkenheid versterken, doordat het je invloed geeft op de bedrijfsvoe-
ring op doordat je onderdeel van het bedrijf wordt. 

5.4.2 Mate van betrokkenheid 
Betrokkenheid ervaren is vooral gevoelsmatig en zal per type consument ook in vergelijkbare situaties 
zeer verschillen. De vijf modaliteiten van Lengkeek die in het theoretisch kader (§2.2.2) aan de orde 
zijn geweest kunnen worden gekoppeld aan mate van betrokkenheid. De modaliteiten zijn gebaseerd 
op de verschillende intensiteit van ervaringen (belevingen) van verschillende typen consumenten. 
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Wanneer consumenten werkelijk geïnteresseerd (interesse) zijn in een landbouwbedrijf en ze zich wel-
licht laten meevoeren (vervoering) door de seizoenen en belevenissen op het bedrijf is er sprake van 
meer betrokkenheid dan bij een geamuseerd uitstapje naar de boerderij (tabel 2.2 §2.2.3). Voor de 
consumenten van bestaande regiogeoriënteerde bedrijven zijn onderbreking en de interesse de belang-
rijkste redenen voor contact met de boerderij. Deze belevingsintensiteiten kunnen leiden tot een be-
paalde waarde die vervolgens aan het landbouwbedrijf wordt toegekend. Van de verschillende waar-
den die de consument aan het platteland kunnen hechten (zie §2.2.1) is vooral de belevingswaarde be-
palend voor de mate waarin consumenten zich betrokkenheid voelen. De belevingswaarde is vooral 
gebaseerd op het gevoelsmatig waarnemen en hieruit kan een gevoel van betrokkenheid voort komen. 

De volgende drie bedrijfseigenschappen zijn direct gerelateerd aan de mate waarin consumenten be-
trokken zijn bij een bedrijf: afstand tot de consument, doorzichtigheid van de bedrijfsvoering en mate 
van klanten binding (deze zijn de orde zijn gekomen in paragraaf 4.2.2 van de resultaten). De verschil-
lende Wageningse regiogeoriënteerde landbouwbedrijven die in het kader van dit onderzoek benaderd 
zijn laten een grote variatie zien in de mate waarin er sprake is van betrokkenheid tussen de boer of 
tuinder en haar consumenten. De toegankelijkheid (omvat zowel de fysieke als sociale afstand) blijkt 
ook een belangrijke factor voor het gemak waarmee consumenten betrokkenheid tot stand komt.  

5.4.3 Wensen Almeerse stadbewoners 
De Almeerse bewoners benaderd in dit onderzoek vinden het veelal belangrijk dat er ruimte blijft voor 
landbouw in de omgeving van Almere. Daarnaast vindt meer dan twee-derde het aantrekkelijk om 
boerderijen vrij te bezoeken. Hieruit blijkt dat de Almeerse bewoners best meer bij de regionale land-
bouw betrokken willen worden. Wel zijn vooral boerderijactiviteiten die weinig betrokkenheid en con-
tact met het bedrijf vragen (een grotere sociale afstand hebben) zoals bijv. een boerderijwinkel, vooral 
gewild. Een lusthof of belevingstuin is een bedrijfsstrategie uit tabel 4.1 (§ 4.2.3) die hierbij het beste 
aansluit, en is gericht op het aanbieden van een gezellig uitstapje met belevingswaarde. Voor andere 
activiteiten waarbij er meer verbondenheid en betrokkenheid bij het landbouwbedrijf is (zoals bijv. 
zelfoogsten) blijkt een beperktere doelgroep te bestaan. 

Het contact met de boer, een maat voor sociale afstand, werd van de zeven eigenschappen ook het 
minst belangrijk gevonden. Hieruit blijkt dat van de vijf belevingsmodaliteiten vooral amusement en 
onderbreking passen bij de wensen die de Almeerse bewoners voor het platteland hebben. Belevings-
waarden als gezelligheid, vermaak, afleiding, rust ruimte en ontspanning sluiten hierbij aan (tabel 2.2 
§2.2.3).  

Activiteiten die intensief contact en betrokkenheid bij het bedrijf en ondernemer vragen zijn wel 
gewild door mensen die zich al verbonden voelen met landbouw en die bij voorbaat positief zijn over 
regionale landbouw. Deze mensen zien ook eerder een combinatie van de verschillende activiteiten als 
waardevol, alles wordt toegejuicht.  

5.4.4 Conclusie deelvraag 3: Wederzijdse betrokkenheid tussen stedelingen en boeren heeft tijd no-
dig 
De mate waarin de stadsbewoner betrokken wil worden bij een regionaal landbouwbedrijf is vooral 
afhankelijk van de mate waarin men zich verbonden voelt met landbouw en er affiniteit mee heeft. 
Wanneer mensen werkelijk geïnteresseerd zijn in een landbouwbedrijf ontstaat er eerder betrokken-
heid bij de bedrijfsvoering en contact met de boer of tuinder. De fysieke en sociale afstand van het be-
drijf naar de consumenten kan als maat genomen worden voor het gemak waarmee betrokkenheid tot 
stand komt. Betrokkenheid ervaren bij de landbouw(bedrijf) is een proces dat tijd nodig heeft. Van een 
stadsbewoner die op grote afstand van het landbouwgebied woont en daarbij weinig besef heeft van 
wat er zich op deze bedrijven afspeelt voelt zich niet snel betrokken, en heeft waarschijnlijk ook niet 
direct de behoefte om zeer betrokken te worden bij deze landbouwbedrijven. 

Uit te resultaten van de enquête blijkt wel dat over het algemeen mensen graag een boerderij willen 
gaan bezoeken, zonder dat er direct actieve betrokkenheid is bij het bedrijf.  amusement en onderbre-
king is daarbij de belangrijkste betekenis die het platteland voor de Almeerse bewoner kan gaan ver-
vullen, een lusthof of belevingstuin sluit hier als bedrijfsstrategie het beste bij aan. De Almeerse be-
woner lijkt er dus voor open te staan kennis te maken met de landbouw in de regio, dit kan best een 
opstapje zijn naar meer betrokkenheid bij de landbouw in de toekomst. 
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5.5 Deelvraag 4: Welke landbouwvorm (regionaal, bio logisch, multifunctioneel, 
kleinschalig, duurzaam) kan bijdragen aan een posit ieve landbouwbeleving 
voor stadsbewoners? 

Bij de inventarisatie van de bestaande regiogeoriënteerde landbouwbedrijven zijn eigenschappen ge-
richt op de bedrijfsvorm naar voren gekomen die voor het goed functioneren belangrijk zijn. Daarnaast 
kunnen uit de resultaten uit de interviews en de enquête met (potentiële) consumenten belangrijke pun-
ten gehaald worden over de stijl (bijv. biologisch of multifunctioneel) die een regionaal gericht bedrijf 
het best kan kiezen. In deze paragraaf wordt in het kader van het beantwoorden van deelvraag 4 hier 
aandacht aan besteed.  

5.5.1 De landbouwbeleving van een regiogeoriënteerde bedrijfsvoering 
In dit onderzoek wordt steeds gewerkt met het begrip regiogeoriënteerde landbouw terwijl PPO met 
het project ‘De Smaak van Morgen’, waar dit onderzoek een bijdrage aan wil leveren, zich richt op de 
term belevingslandbouw (zie §2.4.4.4). Er bestaat een duidelijk verband tussen regiogeoriënteerde 
landbouw en de beleving van landbouw.  

Een landbouw die beleefd wordt, wordt door de consument of burger bewust ervaren en gewaar-
deerd. Het beleven kan worden ingevuld als het waarnemen, ervaren en tot slot waarderen van een be-
paalde landbouwfunctie. Voor deze waarnemingen, ervaringen en waardering is contact en betrokken-
heid bij het landbouwbedrijf nodig. Een bedrijf zal zich bij het voorzien in een beleving direct op de 
consument/ de regio moeten richten. Dus net als belevingslandbouw (Eck et al., 2002) is een regiogeo-
riënteerde landbouw ook met name gericht op het vermarkten van elementen die met de beleving van 
landbouw samenhangen. Wanneer je als landbouwbedrijf bij het leveren van producten en diensten je 
zoveel mogelijk op de regio wilt richten zul je de consument ook iets moeten bieden dat positief be-
leefd wordt. Consumenten komen er speciaal voor naar de boerderij en wensen dan ook een bijzonder 
product of gevoel te ontvangen. 
 

5.5.2 De waarde van een biologische bedrijfsvoering voor regionale afzet 
Biologische landbouw beoogt een goede relatie tussen producent en consument en daarnaast lokale en 
regionale productie en distributie te stimuleren. Hierbij past het beeld van een landbouw die midden in 
de samenleving staat: “Biologisch produceren dient niet alleen ons voedsel, maar ook de kwaliteit van 
onze samenleving. Het gaat om de instandhouding van schone lucht, water en bodem en een mens-
waardig bestaan voor dieren en boeren”(Wageningse consument). ‘Biologische landbouw kiest bewust 
voor een taal die aansluit bij de belevingswereld van de consument. Voor maatschappelijk draagvlak is 
het belangrijk de achterliggende bedrijfsfilosofie zo vorm te geven en te verwoorden dat die aansluit 
bij wat er in de maatschappij leeft’ (Teenstra, 2004). Onbespoten past in de beleving van de volgende 
generatie (Jansma, 2004). Het vermarkten van deze beleving is gekoppeld aan de meerwaarde van 
producten en het agrarische gebied (grotere variëteit aan planten zonder inzet chemische bestrijdings-
middelen).  

‘Dit type landbouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ecologische kwaliteit van het stads-
landschap.’ Naast landbouwproducten kan het, meer dan andere landbouwvormen, natuur en een vol-
waardig landschap produceren (Croonen et al., 1995).  

Alle benaderde regiogeoriënteerde landbouwbedrijven hebben een biologische bedrijfsvoering. 
Daarnaast zijn de consumenten van de regiogeoriënteerde landbouwbedrijven frequente kopers van 
biologische producten. Uit de interviews met ondernemers en consumenten van regiogeoriënteerde 
initiatieven blijkt dat de biologische bedrijfsvoering mede bepalend is voor de waardering (belevings-
waarde) van het bedrijf en perfect aansluit bij de regio-oriëntatie. Vooral de biologische landbouw 
heeft de mogelijkheid bij te dragen aan de ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde. Deze land-
bouwvorm heeft de bedrijfsvoering aangepast aan de natuurlijke omstandigheden en de landschappe-
lijke verscheidenheid. Een biologische teelt staat dichter bij het natuurlijke systeem, en juist deze na-
tuurlijke uitstraling van bedrijven wordt door de consumenten zeer gewaardeerd. 

De biologische bedrijfsvoering geeft voor de consumenten meerwaarde aan het bedrijf. ‘Sommige 
consumenten komen bewust voor biologisch, anderen nemen het op de koop toe. Maar de consumen-
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ten gaan het in de loop van de tijd allemaal waarderen’ (Wageningse tuinder). Het gaat vooral om ver-
trouwen, in de teler en in zijn product. Het EKO-keurmerk doet er niet zo toe, consumenten kunnen 
zelf zien hoe hun producten tot stand komen. Het productieproces is beter te volgen bij de biologische 
teeltwijze, het straalt een gevoel van eerlijkheid uit (je kunt maar beperkt ingrijpen). ‘Het rijden met 
een spuitmachine kun je niet verkopen, dan krijg je geheid commentaar.’ Er zijn ook duidelijk veran-
deringen zichtbaar in de wensen van de biologische consument. Vroeger waren gezondheid en milieu 
belangrijk, nu gaat het meer om smaak en levensgevoel. Ook het regionale landbouwbedrijf moet bij 
deze consument aansluiting vinden. 

Uit de enquête blijkt dat dierenwelzijn door bijna alle respondenten belangrijk wordt gevonden. Een 
biologische bedrijfsvoering zou aan deze voorwaarde voldoen. Ruim een derde vindt het daarnaast 
belangrijk dat er op een boerderij alleen biologische producten worden verbouwd. Voor de boeren-
markt consumenten (frequente biologische kopers) is een biologische bedrijfsvoering absoluut een 
must voor een aantrekkelijk regiogeoriënteerd landbouwbedrijf. In hoofdstuk 2 zijn verschillende as-
pecten uit de afzonderlijke landbouwstromen naar voren gekomen wat leidde tot een lijst van eigen-
schappen voor een theoretische ideale regiogeoriënteerde landbouw (zie kader 2.2 §2.4.5).  Een be-
langrijk aspect daaruit is de aandacht voor milieu, dierenwelzijn, voedselveiligheid en de omgeving. 
De biologische bedrijfsvoering kan aan deze voorwaarde tegemoet komen.  

5.5.3 Regiogeoriënteerde bedrijven en een multifunctionele bedrijfsvoering (verbreding).  
Uit de ervaringen van bestaande initiatieven blijkt dat een landbouwbedrijf die zich volledig op de re-
gio richt een extra (neven)functie nodig heeft om het bedrijf rendabel (economisch duurzaam) te ma-
ken. Dit extra’s maakt dat het bedrijf zich niet meer alleen op de productie richt en hierdoor al multi-
functioneel genoemd kan worden. Dit sluit aan bij de theoretische voorwaarde dat de mogelijkheden 
van de multifunctionele groene ruimte worden benut (zie kader 2.2 §2.4.5). 

 Daarnaast zijn er ook veel landbouwbedrijven die wel voor de industrie (ketenafzet) produceren, 
maar ook een regiogeoriënteerde functie hebben (bijv. een boerderijwinkel of publieksdienst). Dit 
maakt dat ook deze bedrijven een multifunctionele bedrijfsvoering hebben. Een mooi voorbeeld uit dit 
onderzoek is de stadsboerderij in Almere. Het bedrijf is zeer grootschalig en heeft daarnaast een pu-
blieksfunctie, dit gaat zeer goed samen. De grootschalige productie geeft een economische basis, zodat 
het bedrijf niet afhankelijk wordt van het contact met de consument. De publieksfunctie is een soort 
service naar de stad toe, het is prettig daar niet financieel afhankelijk van te zijn. 

Ook voor de consumenten van regionale landbouwbedrijven is een multifunctionele bedrijfsvoering 
vaak gewenst, een bedrijf heeft dan meer te bieden dan alleen regionale voedselvoorziening. Consu-
menten willen een bijzonder product of gevoel ontvangen, alleen met het produceren van voedsel 
(monofunctioneel) is moeilijk een klantenkring op te bouwen. Dit sluit aan de theoretische ideale regi-
onale landbouw die bewust ervaren en gewaardeerd wordt (zie kader 2.2 §2.4.5). 

 
Daarbij blijkt uit de interviews met bezoekers van de boerenmarkt in Almere dat bij de keuze voor de 
meest gewenste boerderijactiviteit een kwart van de ondervraagden (zonder dat de vraag daarop speci-
fiek inspeelt) een combinatie van activiteiten het meest ideaal vindt. 

Ook blijkt uit de enquête bij de keuze tussen de verschillende activiteiten dat veel verschillende ac-
tiviteiten waardering krijgen. Wandel en fietsroutes bijvoorbeeld gecombineerd met een boerderijwin-
kel of boerderijcafé/ restaurant heeft een grotere kans van slagen.  

5.5.4 Regiogeoriënteerde bedrijven en een kleinschalige bedrijfsvoering  
Bijna de helft van de respondenten van de enquête vindt de kleinschaligheid een belangrijke eigen-
schap van een vrij te bezoeken boerderij. Ook een gezellige, mooie uitstraling wordt belangrijk gevon-
den. 
Bestaande bedrijven die hun producten en diensten volledig in de regio afzetten zijn ook vaak klein-
schalig. Dit komt doordat de regio niet gebaat is bij bulkproductie, maar bij een continue variatie aan 
kwaliteitsproducten. Consumenten die op een tuinderij groenten kopen willen bijvoorbeeld niet alleen 
tomaten, maar ook komkommers, sla en andere producten. Daarbij worden kleinschaligere bedrijven 
door consumenten over het algemeen overzichtelijker, sfeervoller en knusser gevonden. Een klein-
schalig karakter wordt daarom gewaardeerd, zeker wanneer er betrokkenheid is bij de bedrijfsvoering 
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door meewerken, zelfoogsten, zorg- of educatieve functies. Zeer kleinschalige bedrijven van enkele 
hectares met veel verschillende kleinschalige teelten maken het doorgaans niet lonend om specifieke 
machines aan te schaffen. Veel handmatige arbeid is dan nodig om een gevarieerd assortiment te kun-
nen aanbieden.  

Kleinschalige tuinderijen zoals bijv. ‘de Nieuwe Ronde’(1,5ha) en ‘de Ommuurde tuin’ (0,6ha) zijn 
moeilijk vergelijkbaar met doorsnee agrarische bedrijven in Nederland, hoewel ze wel degelijk een 
deel van de lokale bevolking van agrarische producten voorzien. De ondernemers hebben ook niet het 
gevoel dan hun bedrijf iets met de Nederlandse landbouw temaken heeft, ze staat op zichzelf en zijn 
sterk verankerd in de regionale samenleving. “De geslotenheid van de Ommuurde Tuin maakt het tot 
een veilige, gezellige en controleerbare plek waar je je even aan de drukte kunt onttrek-
ken”(Ondernemer Ommuurde Tuin). De Nieuwe Ronde wil langzaam iets groeien, maar de omvang 
van de zelfoogstgroep mag niet te snel veranderen, het vertrouwen tussen de consumenten moet ge-
handhaafd blijven: “Het bedrijf moet niet te grootschalig worden, dan wordt het te anoniem. Het is 
belangrijk dat je de mensen kent die op het bedrijf rondlopen. ‘De Nieuwe Ronde’ is een soort ver-
lengde van je eigen tuin of anderen zien het als vervanger voor de moestuin”(Ondernemer Nieuwe 
Ronde).  

Het kleinschalige, vraaggerichte en persoonlijke van de Nieuwe Ronde sluit aan bij belangrijke the-
oretische voorwaarden van een ideale regiogeoriënteerde landbouw (zie kader 2.2 §2.4.5), het bedrijf 
heeft een vraaggerichte benadering en wordt maatschappelijk gedragen. Daarbij is er sprake van een 
samenwerkingsverband tussen bedrijf en consumenten (leden). 

Wanneer een bedrijf een grotere fysieke en sociale afstand heeft tot de consument en vooral de pro-
ductie centraal staat is de kleinschaligheid minder relevant. Het bedrijf zal zich bij een regionaal geo-
riënteerde bedrijfsvoering vooral richten op het afzetten van producten, direct bij het bedrijf via een 
boerderijwinkel, of anders via abonnementen, een afhaalsysteem of lokale tussenhandel. Naarmate de 
afstand tussen producent en consument groter wordt spelen de kwaliteiten van de streek een grotere 
rol. De kwaliteit van het product wordt gecombineerd met het gezicht van het bedrijf of de streek 
(Hendriks et al., 2004). Het productimago (de kwaliteit) met een eventuele sterke merknaam zijn dan 
bepalend voor een succesvolle afzet.  

Toch bestaan er zeker ook grootschalige bedrijven zoals bijv. De Zonnehoeve en de Warmonderhof 
die een belangrijke zorg- of educatieve functie vervullen en waar veel wordt meegewerkt door de 
scholieren en/of zorgbehoevenden. Op grootschalige bedrijven kan de betrokkenheid en inzet van veel 
mensen een biologische (dynamische) bedrijfsvoering juist haalbaar maken door te voorzien in de no-
dige arbeid. Er is bij deze bedrijven sprake van een gemengde bedrijfsvoering, wat ook zeker kan bij-
dragen aan een prettig dynamisch aansprekend geheel voor de betrokkenen.  

5.5.5 Duurzaamheid en een regiogeoriënteerde bedrijfsvoering  
De ideale theoretische regiogeoriënteerde landbouw is economische efficiënt, ecologisch en sociaal 
aanvaardbaar (zie kader 2.2 §2.4.5). Een duurzame landbouw betekent een landbouw in overeenstem-
ming met de wensen van de samenleving. Landbouw heeft naast het produceren van volwaardig voed-
sel voor de samenleving een functie als beeldbepaler voor het landschap, drager van culturele identi-
teit, bij de stad-land interactie en recreatie. Meer aandacht voor deze functies gericht op de omgeving 
waarin een bedrijf is gevestigd sluit aan bij een regionale bedrijfsvoering en geeft een bedrijf maat-
schappelijk draagvlak. Door het directe contact met de consument is het bedrijf beter in staat aan te 
sluiten bij de wensen van deze consument. Omdat bij de keuze van de bedrijfsstrategie rekening wordt 
gehouden met de eisen van de samenleving en met factoren als de locatie van het bedrijf en de behoef-
te aan groene diensten in zijn directe omgeving ontstaat een onderneming die in sociale zin duurzaam 
is.  

 Bij een regionale bedrijfsvoering past een vraaggestuurde benadering die ook de economische 
duurzaamheid versterkt. Daarnaast is er bij een regionale bedrijfsvoering minder snel sprake van een 
verdringingsmarkt door concurrentie, maar eerder van samenwerking en synergie. Elk bedrijf heeft 
een unieke bedrijfsstrategie en richt zich op een aparte niche-markt en consumentenkring. “Het leuke 
van regionale voedselvoorziening is dat de verschillende regio’s ontzettend veel van elkaar kunnen 
leren, je bent namelijk niet elkaars concurrent”(Wageningse akkerbouwer). Door samenwerkingsver-
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banden van verschillende boeren in een regio kunnen de kwaliteiten gebundeld worden. Wel is het een 
voorwaarde dat een nieuw bedrijfsinitiatief die zich op de regio wil richten met iets nieuws komt t.o.v. 
de al bestaande initiatieven in de regio. Elk nieuw bedrijf moet evenwicht vinden tussen de al bestaan-
de regiogeoriënteerde landbouwbedrijven. “Wanneer bedrijven zich binnen een zelfde regio op een 
overeenkomstige markt willen richten is samenwerking verstandig, als je de plannen niet op elkaar 
afstemt wordt het een onbegonnen concurrentiestrijd”(Wageningse tuinder). Gesubsidieerde bedrijven 
(veel zorgboerderijen e.d.) geven ook een oneerlijke concurrentiestrijd t.o.v. vrije ondernemers die 
voor hun inkomen wel volledig afhankelijk zijn van een rendabele bedrijfsvoering. Succesvolle regio-
georiënteerde landbouwbedrijven moeten zelf in staat zijn een volwaardig inkomen te verdienden zon-
der teveel afhankelijkheid van subsidies of stichtingen. 

Daarnaast zijn bedrijven die hun producten en diensten volledig in eigen regio afzetten voor econo-
mische duurzaamheid vaak aangewezen op een multifunctionele bedrijfsvoering. “Je kunt als klein-
schalig regiogeoriënteerd bedrijf het hoofd alleen boven water houden als je ondernemend bent en be-
reidt tot een multifunctionele bedrijfsvoering.” “Als je als kleinschalig bedrijf in je regio wilt overle-
ven heb je een bijzondere strategie nodig, je moet met iets speciaals komen waarmee je de aandacht 
trekt”(Wageningse tuinder). Bij kleinschalige bedrijven die zich op de regio oriënteren is er vaak een 
grote variatie in kleinschalige gewassen. Dit leidt tot een weinig (kwantitatief) efficiënte bedrijfsvoe-
ring, machines voor specifieke gewassen bijvoorbeeld zijn niet snel rendabel. Eventueel kunnen boe-
ren en tuinders hier op inspelen door onderling producten uit te wisselen en zo een completer assorti-
ment samen te stellen dan ze zelf produceren. “Je moet een continue variatie aan producten kunnen 
garanderen, dit is alleen met je eigen bedrijf niet haalbaar.” Ze kunnen ook besluiten om gezamenlijk 
een verkooppunt in te richten waar al hun producten worden verkocht, om de efficiëntie van verkoop 
te bevorderen. 

De ecologische duurzaamheid is bij veel bestaande regiogeoriënteerde landbouwbedrijven al een be-
langrijk aandachtspunt door de biologische bedrijfsvoering. Daarbij wordt van bedrijven die zich op de 
regio willen richten verlangd dat ze zich zoveel mogelijk aanpassen aan de bestaande omgeving en het 
landschap, dit zal de ecologische duurzaamheid ten goede komen. Consumenten waarderen de natuur-
lijke uitstraling van een bedrijf als onderdeel van het natuurlijke systeem, waarin maar beperkt inge-
grepen kan worden. Een grote variatie aan gewassen, kruiden en bloemen dragen bij aan deze natuur-
lijke uitstraling.  

5.5.6 Conclusie deelvraag 4: Biologisch en regionaal gaat goed samen 
Een landbouwbedrijf die zich op de regio wil gaan richten moet aan veel eisen en wensen tegemoet 
komen. Een continue dialoog met (potentiële) consumenten is noodzakelijk om voldoende klanten 
naar je bedrijf te (blijven) trekken. Uit de bovenstaande afwegingen tussen de verschillende bedrijfsty-
pen blijkt dat een biologische bedrijfsvoering goed te combineren is met veel andere belangrijke ei-
genschappen voor een regiogeoriënteerd landbouwbedrijf.  

Een biologische bedrijfsvoering is namelijk niet slechts als een economisch draaiend landbouwsys-
teem ontworpen. De biologische bedrijfsvoering heeft naast het produceren van volwaardig voedsel 
als belangrijk streven het instandhouden en versterken van natuur en landschap en beoogd daarnaast 
een goede relatie tussen producent en consument. Alle benaderde regiogeoriënteerde landbouwbedrij-
ven hebben een biologische bedrijfsvoering en uit de resultaten blijkt dat dit zeer belangrijk is voor het 
succes van het bedrijf. Regionale afzet vraagt om een grote variatie aan kleinschalige gewassen en 
eventuele een gemengde bedrijfsvoering. Bij zowel de regiogeoriënteerde als biologische bedrijfsvoe-
ring is de noodzaak tot specialisatie, efficiëntie en schaalvergroting minder aanwezig en gewenst. Bio-
logische landbouw wil bijdragen aan de regionale identiteit, ook regionale productie en distributie 
worden daarbij gestimuleerd. De biologische landbouw is beter dan een gangbare of geïntegreerde be-
drijfvoering instaat om aan het duurzaamheidprincipe tegemoet te komen, door meer aandacht te heb-
ben voor de omgeving en de wensen vanuit de samenleving. Consumenten willen het regionale land-
bouwbedrijf waarbij ze betrokken zijn ook graag zien als onderdeel van een natuurlijk systeem. De 
biologische landbouw staat dichter bij het natuurlijke systeem. Grootschalige onkruidarme monocultu-
ren waar bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden ingezet zullen weinig sympathie krijgen. Mensen 
worden zich ervan bewust dat de boeren een belangrijke landschaps- en natuurbeherende functie ver-
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vullen in het landelijk gebied. Aspecten die stedelingen belangrijk vinden voor een vrij te bezoeken 
boerderij, zoals dierenwelzijn, kleinschaligheid en een mooie en gevarieerde omgeving komen het bes-
te in een biologische landbouw tot zijn recht.  

5.6 SWOT-analyse regionale landbouw 

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag moet er met behulp van de antwoorden van de deelvragen 
afgewogen worden wat de kansen en mogelijkheden zijn voor verschillende regionale landbouwinitia-
tieven in de stadsrand van Almere. De afweging van kansen en mogelijkheden is gemaakt doormiddel 
van een SWOT-analyse. Vooral de kansen en bedreigingen (waaronder ook de wensen van de stads-
bewoners behoren) zullen in deze analyse centraal staan. 

Sterke punten (Strengths) 
• De ondernemer kan een strategie kiezen die aansluit bij zijn/haar eigen kwaliteiten. Een regio-

georiënteerde landbouwbedrijf kan namelijk een scala van vormen aannemen. 
• De bestaansbasis van een regiogeoriënteerd bedrijf is zekerder, door het draagvlak van de di-

recte omgeving. 
• Een biologische bedrijfsvoering is een goede basis voor de ontwikkeling van meer regionale 

oriëntatie, omdat de biologische landbouw streeft naar een goede relatie tussen producent en 
consument en daarnaast lokale productie en distributie wil stimuleren.  

Zwakke punten (Weaknesses) 
• Vaste fysieke bedrijfseigenschappen (gebiedskenmerken, locatie e.d.) bepalen het kader waar-

binnen een bepaalde bedrijfsstrategie mogelijk is. 
• Een klantenkring opbouwen is in de beginfase als individueel agrarisch bedrijf lastig. Uit de 

enquête blijkt dat de doelgroep voor deze landbouw moeilijk te specificeren is, met publiciteit 
is het daarom moeilijk effectief je consumenten te bereiken. Er is inlevingsvermogen in de 
consument nodig.  

• Een regiogeoriënteerde bedrijfsvoering vraagt andere kwaliteiten/ eigenschappen van de on-
dernemer dan een bedrijf die eenzijdig gericht is op het produceren van voedsel. Het kan voor 
ondernemers moeilijk zijn deze standaard bedrijfsvoering, waar het hele bedrijf op staat en je 
ervaringen en kennis op gebaseerd zijn te doorbreken.  

• Als ondernemer van een regiogeoriënteerd bedrijf lever je een deel van je vrije onderne-
merschap in doordat de consument een belangrijke inspraak krijgt in de bedrijfsvoering.  

Kansen (Opportunities) 
• Over het algemeen wordt het huidige landbouwgebied in de omgeving van Almere belangrijk 

en aantrekkelijk gevonden en gezien als een bron van rust, ruimte en natuur. Er liggen voor dit 
gebied dus kansen om een toerisme- en recreatiefunctie te gaan vervullen.  

• Bewoners van de stadrand van Almere zijn over het algemeen zeer positief over vrij te bezoe-
ken boerderijen. 

• Bewoners geven aan te verwachten van bepaalde activiteiten werkelijk gebruik te zullen gaan 
maken, er is een handelings perspectief. 

• Meer dan drie kwart van alle respondenten verwachten van wandel en fietsroutes door het 
landbouwgebied (in een mooie omgeving) eventueel gecombineerd met een bezoek aan een 
boerderijwinkel of horecagelegenheid gebruik te gaan maken. 

• Ook voor andere boerderijactiviteiten, die meer betrokkenheid en interesse vragen zoals in-
formatieve rondleidingen en meewerken en zelfoogsten bestaan een potentiële doelgroep. 

• De doelgroep voor deze regiogeoriënteerde landbouw is heel breed, en bevindt zich onder alle 
segmenten van de bevolking. 

• Belangrijke eigenschappen van de biologische bedrijfsvoering sluiten goed aan bij de wensen 
van consumenten voor een regiogeoriënteerde landbouw. 

• Wanneer verschillende bedrijven zich op vernieuwende activiteiten gaan richten kan samen-
werking versterkend weken. 
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Bedreigingen (Threats) 
• Regionale landbouw moet zich richten op nichemarkten die snel verzadiging kennen, elk 

nieuw bedrijf moet een plek verwerven tussen de bestaande bedrijven.  
• Veel Almeerse stadsbewoners hebben over het algemeen weinig affiniteit met de landbouw, 

doordat ze er in hun werk en omgeving vaak niet mee te maken hebben.  
• Er is altijd een groot verschil in wat mensen zeggen in principe belangrijk of aantrekkelijk te 

vinden en wat ze in de praktijk doen. 
• Tal van andere factoren (bijv. beleid en regelgeving, ondernemerschap, groene financiering en 

ruimtelijke ordening) kunnen het slagen van een meer regiogeoriënteerde landbouw in de weg 
staan. 
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Hoofdstuk 6: Conclusie 
In het voorgaande synthese hoofdstuk zijn met de resultaten uit de subonderzoekjes de deelvragen be-
antwoord. Daarna zijn in een SWOT-analyse de kansen, bedreigingen, sterke en zwakke punten voor 
regiogeoriënteerde landbouw in de Almeeerse stadsrand afgewogen. In dit hoofdstuk worden conclu-
sies getrokken. Deze conclusies bestaat uit het beantwoorden van de hoofdvraag en een reflectie op het 
onderzoeksdoel. De hoofdvraag gaat in op de voorwaarden voor een regiogeoriënteerd landbouwbe-
drijf (§6.1). De reflectie op de doelstelling (§6.2) richt zich op de bijdrage die regiogeoriënteerde 
landbouw kan leveren in de transitie naar duurzame landbouw. 

6.1 Hoofdvraag: Wat zijn de voorwaarden voor het sl agen van een regiogeori-
enteerd bedrijf, gelet op de wensen van stadsbewone rs? 

In de regiogeoriënteerde landbouw bestaat een grote variatie in bedrijfsstrategieën. Verschillen tussen 
situaties met betrekking tot kansen en bedreigingen in de omgeving, sterke en zwakke punten van het 
bedrijf en verschil in vaardigheden tussen ondernemers, kunnen tot vergelijkbare strategieën leiden. 
Ieder bedrijf wil zijn eigen gezicht laten zien en geeft op eigen manier invulling aan de relatie boer-
consument. De boer, boerin of tuinder wil een bepaald product neerzetten en heeft daar bepaalde kwa-
liteiten voor. ‘Het gaat om de plek, de mensen op die plek en het totale product van die mensen op die 
plek.’ In de onderstaande figuur (6.1) worden de belangrijkste factoren van invloed op een bepaalde 
regiogeoriënteerde bedrijfstrategie in relatie tot elkaar weergegeven. 
 

 
 
Figuur 6.1 Schematische weergave van invloeden op de  bedrijfsstrategie en de sociale afstand 
die daaruit voortkomt  

 
De belangrijkste factoren in de keuze voor een bepaalde bedrijfsstrategie zijn:  

De fysieke bedrijfseigenschappen 

De locatie en omgeving zijn twee belangrijke fysieke eigenschappen van het bedrijf die van invloed 
zijn op het slagen van een bepaalde bedrijfsstrategie. De fysieke bedrijfseigenschappen zijn belangrijk 
voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het bedrijf en bepalen daarmee de fysieke afstand tus-
sen boer en consument. Directe afzet bij het bedrijf is alleen mogelijk wanneer de afstand van de 
woonomgeving van de consument naar het bedrijf makkelijk te overbruggen is (de fysieke afstand is 
klein). Daarbij zal een mooi landschap en omgeving consumenten eerder naar landbouwgebied lokken 
en het gebied als recreatiegebied beschouwd worden.  
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Het type ondernemer  

De ondernemer zal de ontwikkelingsrichting van zijn bedrijf baseren op gebiedskenmerken, de vraag 
vanuit de samenleving en de kwaliteiten, interesses en ambities van de ondernemer. Ondernemerschap 
is daarbij erg belangrijk, alleen als er voldoende creativiteit en inzet is om het contact met de stedeling 
aan te gaan kan er optimaal worden ingespeeld op de wensen van de consument. De ondernemer moet 
daarom heel goed weten wie zijn klanten zijn, wat ze willen en hoe ze het beste te  bereiken zijn. De 
ondernemer gaat met zijn bedrijfsstrategie een bepaalde relatie met de consument. Deze relatie heeft 
belangrijke invloed op de sociale afstand, een maat voor betrokkenheid en verbondenheid met het be-
drijf. 

De vraag van consumenten 

Belangrijk is dat wanneer consumenten speciaal voor een product of aangeboden dienst naar de boer-
derij komen ze een bijzonder product of gevoel willen ontvangen. De aantrekkingskracht op de con-
sument wordt uiteindelijk bepaald door de kwaliteit van het product en de mate waarin het product bij 
de consument past. Het platteland kan voor verschillende consumenten verschillende betekenissen 
hebben. Mensen kunnen het platteland zien als een plek voor amusement of een bron van rust en ruim-
te (onderbreking), anderen willen echt betrokken worden bij de landbouw. Afhankelijk van deze bete-
kenis gaan mensen er een bepaalde waarde aan hechten. De landbouw moet aan deze waarden probe-
ren tegemoet te komen, en keuzes maken welke waarde prioriteit krijgt. Bij een kleinere fysieke en 
sociale afstand tussen bedrijf en consument is er vaak sprake van een kleinschaligere en doorzichtigere 
bedrijfsvoering met een duidelijke interactie tussen boer en consument. Terwijl er bij een grote fysieke 
en sociale afstand tussen bedrijf en consument er weinig betrokkenheid is bij de bedrijfsvoering, vaak 
staat vooral het product centraal en is er geen directe relatie tussen boer en consument. 

De Almeerse stedeling geeft via de enquête aan open te staan voor meer betrokken bij het platte-
land, er is behoefte om boerderijen te bezoeken. Deze vraag van consumenten is een belangrijke 
voorwaarde voor het slagen van regiogeoriënteerde landbouw. Uit de interviews en de enquête onder 
Almeerse stadsbewoners blijkt dat er is vanuit de stedelingen een duidelijk handelingsperspectief om 
van bepaalde activiteiten op de boerderij gebruik te gaan maken. De doelgroep voor regiogeoriënteer-
de landbouw is breed en bevindt zich onder alle segmenten van de bevolking. De verschillende con-
sumenten typen (§2.3.1) hebben vergelijkbare meningen en wensen t.o.v. regiogeoriënteerde land-
bouw. Visueel contact met de landbouw, de afstandelijke beleving (zoals bij toerisme en recreatie) 
krijgt de meeste positieve reacties vanuit de stadsbewoners en moet daarom eerst de aandacht krijgen. 
Hierbij is de betrokkenheid tussen boeren en stedelingen nog gering. Belangrijk is dat het landbouw-
gebied aantrekkelijk en toegankelijk wordt als toerisme- en recreatiegebied. Voor wandel- en fietsrou-
tes door het landbouwgebied blijkt namelijk een hele grote doelgroep te bestaan. Deze mensen willen 
wandel- en fietstochten wel combineren met een bezoek aan een boerderijwinkel of aan een horecage-
legenheid op de boerderij. Dit sluit aan bij de modaliteiten amusement en onderbreking. Deze bele-
vingsintensiteiten kunnen vervolgens leiden tot een bepaalde waarde die aan het platteland wordt toe-
gekend, bijvoorbeeld waarden als rust, gezelligheid of vermaak. De Almeerse regiogeoriënteerde 
landbouw zal moeten proberen tegemoet te komen aan deze waarden.  

Wanneer de stedelingen de landbouw en het platteland als waardevolle omgeving gebruiken om te 
recreëren ontstaat er waarschijnlijk meer draagvlak voor deze landbouw. Informatieve activiteiten zo-
als rondleidingen en educatie kunnen de betrokkenheid met de landbouw in de regio versterken, ook 
hiervoor blijkt uit de enquête een behoorlijke doelgroep te bestaan. Andere activiteiten waarbij stede-
lingen intensiever bij de landbouw worden betrokken kunnen daarnaast ook vorm krijgen. Want ook 
voor meewerken en zelfoogsten en het contact hebben met de boer of tuinder blijkt een behoorlijke 
vraag te bestaan. Voor dergelijke initiatieven is het zeer belangrijk dat ze goed toegankelijk zijn (een 
kleine sociale en fysieke afstand hebben). Een locatie in de stadsrand biedt hiervoor mogelijkheden, 
waarbij het bedrijf gemakkelijk wandelend of fietsend bereikbaar is. 

De sociale afstand 
De bedrijfsstrategie die een regiogeoriënteerd bedrijf aanneemt leidt tot een bepaalde sociale afstand. 
De sociale afstand is een maat van betrokkenheid tussen bedrijf en consument en komt voort uit een 
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bepaalde relatie tussen boer en consument. Zowel de fysieke bedrijfseigenschappen, het type onder-
nemer als de vraag van consumenten hebben belangrijke invloed op de bedrijfsstrategie en dus op de 
sociale afstand die hier uit voort komt (zie figuur 6.1). 

De belangrijkste bedrijfseigenschappen (§4.2.2) van invloed op de sociale afstand zijn: de afstand 
tot de consument, de doorzichtigheid van de bedrijfsvoering en de mate van klantbinding. De sociale 
afstand is bruikbaar om verschillende regiogeoriënteerde bedrijfsstrategieën van elkaar te kunnen on-
derscheiden. Daarnaast is deze sociale afstand een goed instrument om de wensen van de consument te 
koppelen aan een bepaalde regiogeoriënteerde bedrijfsstrategie.  

6.2 Onderzoeksdoel: Kan regiogeoriënteerde landbouw  bijdragen aan de transi-
tie naar duurzame landbouw? 

In het algemeen is het voor het slagen regiogeoriënteerde landbouwbedrijf belangrijk dat aan het duur-
zaamheidprincipe tegemoet gekomen wordt. Dit betekend dat er zowel economisch, sociaal als ecolo-
gisch voldoende draagvlak is. Als de invloeden van de fysieke bedrijfseigenschappen, het type onder-
nemer en de vraag van consumenten gezamenlijk tot een passende regiogeoriënteerde bedrijfsstrategie 
komen is de basis voor een duurzame bedrijfsvoering gelegd. Door de vraaggestuurde benadering en 
de directere relatie tussen boer en consument sluit een regiogeoriënteerd bedrijf beter aan bij de wen-
sen van de consument, waardoor een maatschappelijk gedragen en sociaal duurzaam bedrijf ontstaat. 
Daarnaast wordt door de vraaggerichte benadering en de korte regionale keten de economische duur-
zaamheid versterkt. Ook wordt een regiogeoriënteerd bedrijf gestimuleerd tot een ecologisch duurza-
me bedrijfsvoering, omdat de consument het belangrijk vindt dat het bedrijf een natuurlijke uitstraling 
heeft met aandacht voor het milieu en omgeving. 

Een biologische bedrijfsvoering blijkt goed aan te sluiten bij de belangrijke waarden van een duur-
zame en regiogeoriënteerde landbouw. De Biologische landbouw is beter dan een gangbare of geïnte-
greerde bedrijfsvoering instaat om aan het duurzaamheidprincipe tegemoet te komen, door meer aan-
dacht te hebben voor de omgeving en wensen vanuit de samenleving. Daarbij beoogt de biologische 
landbouw een goede relatie tussen producent en consument waarbij lokale productie en distributie ge-
stimuleerd wordt. 

 
Kortom regiogeoriënteerde landbouw kan slagen in Almere wanneer de boer/ tuinder goed aansluit bij 
wat de consument wil, en daarbij rekening houdt met de fysieke bedrijfseigenschappen en zijn eigen 
ondernemerskwaliteiten. Voor een grote variatie aan bedrijfsactiviteiten bestaat er in Almere een po-
tentiële doelgroep. Visueel contact met de landbouw, waarbij de landbouw afstandelijk beleefd wordt 
is vooral gewenst. Het is daarom allereerst belangrijk dat het Almeerse landbouwgebied aantrekkelijk 
wordt als toerisme- en recreatiegebied.  
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Hoofdstuk 7: Discussie en aanbevelingen 
7.1 Bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de resulta ten 

Dit onderzoek is voorzover bekend het eerste onderzoek dat zich heeft gericht op de specifieke wensen 
van consumenten voor een regiogeoriënteerde landbouw. De Almeerse consumenten zijn zeer positief 
over de ontwikkeling van regiogeoriënteerde landbouw en geven aan voor verschillende boerderijacti-
viteiten interesse te hebben. Deze resultaten geven aanwijzingen dat er perspectief is voor regiogeori-
enteerde landbouw in de Almeerse stadsrand. Daarnaast vragen deze resultaten om verder verbredend 
en verdiepend onderzoek naar de kansen voor specifieke regiogeoriënteerde bedrijfsstrategieën.  

Er zijn in dit onderzoek verschillende succesvolle regiogeoriënteerde landbouwbedrijfsstrategieën in 
Wageningen geanalyseerd om daaruit te leren voor de ontwikkeling van deze landbouw in de omge-
ving van Almere. De vraag is of deze kleinschalige bedrijven gelegen in het kleinschalige, besloten en 
gevarieerde landelijk gebied van Wageningen wel als voorbeeldfunctie kunnen dienen voor het groot-
schalige, eenzijdig open karakter van het Almeerse landbouwgebied. Door grote verschillen in onder-
nemers en de fysieke bedrijfseigenschappen (gebiedskenmerken) zal een bedrijfstrategie nooit precies 
gekopieerd kunnen worden. Toch kan er van elke succesvolle regiogeoriënteerde bedrijfsstrategie ge-
leerd worden. Per locatie zal gericht gekeken moeten worden wat de kansen zijn voor een bepaalde 
regiogeoriënteerde bedrijfsstrategie. De kleinschalige regiogeoriënteerde bedrijvenvoorbeelden in 
Wageningen zullen in Almere alleen kans van slagen hebben in de stadsrand, waarbij er voldoende 
aandacht is voor de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van bedrijf en omgeving.  

Daarnaast hebben de consumenten van de regiogeoriënteerde bedrijven in Wageningen, meegeno-
men in dit onderzoek, over het algemeen veel affiniteit met landbouw. Wageningen heeft door de ves-
tiging van de landbouw georiënteerde Universiteit een bevolking die veel meer dan gemiddeld betrok-
ken is bij de landbouw. Uit het contact met de boerenmarkt consument in Almere is er de indruk dat 
deze mensen over het algemeen minder affiniteit met de landbouw hebben dan de consumenten van 
regiogeoriënteerde Wageningse landbouwbedrijven. De waarden en motieven van de Wageningse 
consumenten om betrokken te zijn bij een landbouwbedrijf zullen anders en vanzelfsprekender aanwe-
zig zijn dan voor de stadse Almeerse bevolking. Toch blijkt uit de enquête resultaten dat ook de Al-
meerse respondenten open staan voor meer betrokkenheid bij de landbouw. Belangrijk is dat de regio-
georiënteerde bedrijfsstrategie goed wordt afgestemd op de gewenste betrokkenheid van deze Almeer-
se bevolking.  

 Doordat er voor afname van de enquête een selecte steekproef is genomen mogen de resultaten niet 
zomaar gegeneraliseerd worden naar de Almeerse bevolking. Toch is het zeer aannemelijke dat de en-
quête resultaten wel representatief zijn voor de hele Almeerse bevolking. De wijken in Almere-Hout 
en Almere-Stad zijn namelijk uitermate verschillend gelet op inkomensklassen, leeftijden, huishou-
dens e.d. terwijl de enquête resultaten wel zeer vergelijkbare resultaten laten zien.  

Er is gestreefd naar een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid in het onderzoek. Zo zijn de responden-
ten allemaal telefonisch benaderd. Iedere respondent kreeg hetzelfde inleidend verhaal. De vragen 
werden kort en bondig gesteld. Hierdoor is getracht om een eenduidige interpretatie te verkrijgen. Ook 
is er regelmatig een reeks vragen met betrekking op hetzelfde onderwerp gesteld (dit is bevorderlijk 
voor de betrouwbaarheid). Verder gaven verschillende segmenten van de Almeerse bevolking allemaal 
gelijksoortige antwoorden waardoor ook de betrouwbaarheid hoger wordt.  

7.2 Onderzoeksmethode en validiteit (geldigheid) 

Validiteit gaat over de vraag of werkelijk gemeten wordt wat je wilt meten, of de resultaten de werke-
lijkheid weergeven. Allereerst hebben risico’s voor de validiteit betrekking op een bevooroordeelde 
selectie van respondenten. In het steekproefkader zijn sommige eenheden systematisch buitengesloten, 
er is sprake van een selectieve non-respons. De huishoudens zonder vaste aansluiting of met een ge-
heim telefoonnummer zijn op deze manier van de steekproef uitgesloten (selectieve non-respons). 
Verwacht wordt dat dit de validiteit van het onderzoek weinig heeft beïnvloed.  
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Daarnaast berust het al dan niet mee kunnen meedoen aan een enquête onder de Almeerse bevolking 
waarschijnlijk niet alleen op toeval, mogelijk wordt ook hier de validiteit enigszins aangetast. Door de 
informatieve brief zijn mensen namelijk kort inhoudelijk op de hoogte gebracht van dit onderzoek. 
Mensen die niet geïnteresseerd zijn en niks met regionale landbouw willen, hebben mogelijk vooraf al 
besloten niet aan de telefonische enquête mee te doen. Hoeveel invloed dit op de resultaten heeft ge-
had is onduidelijk. Misschien is het ook minder relevant omdat dit onderzoek vooral wil bijdragen aan 
de praktische doelstelling van PPO, het realiseren van regiogeoriënteerde landbouw in Almere. Dus 
deze enquête wil aantonen of er een potentiële doelgroep onder de inwoners van de stadsrand van Al-
mere bestaat en wat deze potentiële consumenten willen. Als deze doelgroep groot genoeg is liggen er 
in principe kansen, ongeacht de grote groep ongeïnteresseerden.  

Ook kan de vraagstellingen in de enquête de validiteit van de resultaten hebben beïnvloed. Door 
korte vragen met gesloten antwoorden is er weinig ruimte voor nuance zowel in de vragenlijst als in de 
antwoordmogelijkheden. Er wordt in een soort ‘eenheidstaal’ of ‘vragenlijstjargon’ een aantal vragen 
aan respondenten gesteld om een positie in te nemen t.o.v. wensen voor regiogeoriënteerde landbouw. 
Het kan zijn dat de respondent nog nooit over dit onderwerp heeft nagedacht of dat hij nog nooit in de 
terminologie die in de vragenlijst gebruikt is heeft nagedacht. Doormiddel van de informatieve brief 
ter aankondiging van de enquête is geprobeerd mensen alvast kort met het onderwerp in aanraking te 
brengen. Daarnaast is geprobeerd de enquête vragen zoveel mogelijk eenvoudig te formuleren en is de 
antwoordkeuze zoveel mogelijk eenduidig van betekenis.  

Een belangrijke controle is of er consistentie in de antwoorden is. In de enquête zijn geen specifieke 
vragen opgenomen om dit te controleren. Toch zijn er wel inconsequente antwoorden zichtbaar in de 
vergelijking tussen de twee vragen over algemeen boerderijbezoek en bezoek van de Almeerse stads-
boerderij. Verder zijn de zeer positieve reacties over het huidige landbouwgebied rond Almere opval-
lend. Is dit een beeld dat men heeft gebaseerd op eigen ervaringen of is het alleen een positieve ver-
wachting of gevoel? Het kan zijn dat het Almeerse landbouwgebied gezien wordt als dat grootse open 
gebied dat ooit nog ontdekt moet worden, met de belofte een bron te zijn van rust, ruimte en natuur.  
Achteraf had er in de enquête een vraag opgenomen moeten worden over hoe vaak het huidige Al-
meerse landbouwgebied door de respondenten bezocht wordt, dit is meerzeggend dan de vraag over 
algemeen boerderijbezoek. 

Momenteel blijken er in het landbouwgebied nauwelijks recreanten te komen. Mogelijk zien men-
sen het als een wenselijke antwoord om positief te zijn over het huidige landbouwgebied, terwijl ei-
genlijk het open, grootschalige, eenzijdige karakter mensen ervan weerhoudt het landbouwgebied als 
waardevol recreatiegebied te beschouwen. Daarnaast kan ook de toegankelijkheid mensen ervan weer-
houden het gebied momenteel te bezoeken, hoewel dit ook weer tegenstrijdig is met de enquête resul-
taten. Meer dan 70% van de respondenten vindt namelijk het Almeerse landbouwgebied goed toegan-
kelijk.   

7.3 Validiteit (geldigheid) van enquête resultaten 

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de respondenten opvallend positief zijn over vrij te bezoe-
ken boerderijen en de verschillende activiteiten die ze kunnen bieden. Om zoveel mogelijk betrouwba-
re antwoorden te krijgen is geprobeerd de vragen zoveel mogelijk te richten op het handelingsperspec-
tief om aan boerderijactiviteiten deel te nemen. Toch blijft het de vraag of deze mensen in de praktijk 
werkelijk boerderijen zullen gaan bezoeken, mogelijk geven mensen wenselijke antwoorden. Er is 
namelijk vaak een groot verschil in wat mensen zeggen in principe belangrijk of aantrekkelijk te vin-
den en wat ze in de praktijk doen. De enquêtes resultaten zijn ook in tegenstelling met de verwachtin-
gen van het leefstijlenonderzoek van Motivaction (§2.3.2), daarin wordt verondersteld dat de Almeer-
se bevolking weinig behoefte zal hebben aan meer betrokkenheid bij landbouw en een veelzijdig plat-
teland. Het resultaat van de enquête is gebaseerd op direct contact met de consument (wat verwacht de 
consument zelf te gaan doen), terwijl de verwachtingen n.a.v. de leefstijlen van Motivaction meer the-
oretisch van karakter zijn (wat kan verwacht worden van een consument met een dergelijke leefstijl). 
Wel wordt de consument door de leefstijlen benadering in een breder perspectief geplaatst. Er wordt 
namelijk gekeken of het bezoeken van boerderijen of het beleven van landbouw wel in de leefstijl van 
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de consument past.  Mogelijk geven de resultaten van Motivaction beter weer hoe de consument in de 
praktijk handelt en de enquête meer wat ze eigenlijk zouden willen.  

Het is logisch dat activiteiten die weinig inzet en betrokkenheid van de consument verwachten (bijv. 
wandel en fietsroutes) door de grootste groep mensen wordt gewaardeerd. Deze activiteiten zullen re-
giogeoriënteerde bedrijven weinig inkomenszekerheid bieden. Boerderijactiviteiten die veel betrok-
kenheid en inzet van consumenten vragen zoals zelfoogsten en meewerken komen daarmee vergeleken 
minder kansrijk uit de enquête. Maar ook deze activiteiten hebben na aanleiding van de enquête resul-
taten zeker potentiële kans van slagen. Bedrijven kunnen dan werken met een vaste gebonden kleinere 
klantenkring waarbij de toegankelijkheid van het bedrijf van groot belang is.  

Ook opvallend is dat er in de enquêteresultaten helemaal geen onderscheid is te maken in antwoor-
den van verschillende typen consumenten volgens de segmentatiecriteria (§2.3.1). Terwijl de verwach-
ting is dat bijv. leeftijd, woongeschiedenis en professionele betrokkenheid van mensen van belangrijke 
invloed is op het beeld dat zij van het platteland hebben (Haartsen, 2002). Doordat een specifieke 
doelgroep voor een bepaalde boerderijactiviteit moeilijk is te definiëren kan de regiogeoriënteerde 
landbouw zich op alle segmenten van de bevolking richting. Wanneer blijkt dat een regiogeoriënteerde 
bedrijfsstrategie bepaalde typen mensen juist aantrekt kan hier op ingespeeld worden door de publici-
teit op deze potentiële klantenkring te richten.   

In het theoretische hoofdstuk van dit verslag komen verschillen aspecten uit de literatuur naar voren 
die belangrijk zijn voor een succesvolle regiogeoriënteerde landbouw (§2.4.5).  Uit de theorie blijkt 
dat de biologische landbouw de potentie heeft om deze belangrijke eigenschappen voor een regiogeo-
riënteerde landbouw tegemoet te komen. Deze bevindingen uit de theorie komen overeen met de resul-
taten uit dit praktijk gerichte onderzoek. Alle benaderde regiogeoriënteerde landbouwbedrijven heb-
ben namelijk een biologische bedrijfsvoering, en uit de resultaten blijkt dat dit zeer belangrijk is voor 
het succes van het bedrijf. Aspecten die stedelingen belangrijk vinden voor een vrij te bezoeken boer-
derij komen in een biologische bedrijfsvoering het beste tot zijn recht. 

7.4 Aanbevelingen voor de ontwikkeling van regiogeo riënteerde landbouw 

7.4.1 Algemene aanbevelingen gericht op de ondernemers: 
• De ondernemer moet heel goed weten wie zijn klanten zijn, wat ze willen en hoe ze het beste 

te bereiken zijn. Kortom, doen waar de klant om vraagt. Daarnaast moet de bedrijfsstrategie 
aansluiten bij de kwaliteiten, interesses en ambities van de ondernemer. Kortom, doen waar je 
goed in bent. 

• Lever producten en diensten met hoge kwaliteit en belevingswaarde. Wanneer consumenten 
speciaal voor een product of aangeboden dienst naar de boerderij komen wensen zij een bij-
zonder product of gevoel te ontvangen. De aantrekkingskracht op de consument wordt uitein-
delijk bepaald door de kwaliteit van het product of dienst.  

• Voor een goede aansluiting bij de consument is participatie van burgers in de landbouwbedrij-
ven van belang. Het platteland heeft voor verschillende consumenten verschillende betekenis-
sen, voor de ene is amusement belangrijker terwijl een ander op dat moment onderbreking in 
rust en ruimte zoekt.  

• Verschillende activiteiten kunnen elkaar versterken en kansen bieden voor nieuwe initiatieven 
waardoor weer andere consumenten worden aangetrokken.  

• Samenwerkingsverbanden van boeren (verengingen, stichtingen en coöperaties) kunnen een 
nuttige functie vervullen door het aanbod van producten en diensten gebiedsgewijs te bunde-
len. Door samenwerkingsverbanden kunnen nuttige (ervarings) kennis en vaardigheden wor-
den uitgewisseld en concurrentie worden beperkt. Ook kan publiciteit mogelijk worden opge-
zet in een samenwerkingsverband van boeren. 

• De biologische bedrijfsvoering sluit goed aan bij regionale oriëntatie. De biologische bedrijfs-
voering is mede bepalend voor de waardering (belevingswaarde) van het bedrijf. Aandacht 
voor dierenwelzijn, het milieu en de omgeving horen bij een biologische bedrijfsvoering en 
zijn ook van belang voor een succesvol regiogeoriënteerde bedrijfsvoering.   
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7.4.2 Aandachtpunten voor ondernemers bij de vier richtingen in bedrijfsstrategieën:   
 
1. Grote fysieke afstand en kleine sociale afstand ( vb. Lusthof/ Belevingstuin, tabel 4.1) 
Bij een grote fysieke en een kleine sociale afstand is de bedrijfstrategie gericht op het aanbieden van 
een dermate bijzonder product of gevoel dat de consument bereid is een grote afstand naar de boerderij 
af te leggen. Voor deze regiogeoriënteerde bedrijfsrichting bestaat in Almeerse de grootste vraag. Het 
sluit aan bij de belevingsmodaliteiten amusement en onderbreking. Het bedrijf is afhankelijk van de 
niet gebonden passieve consument die op een zonnige dag wel een uitstapje wil maken naar de boerde-
rij. 

Aandachtspunten: 
• Probeer vernieuwend en bijzonder te zijn (bijv. bijzondere gewassen, oogstfeesten, workshops, 

sfeer en gezelligheid). 
• Een natuurlijke en consumentvriendelijke uitstraling van het bedrijf is van groot belang. 
• De belevingswaarde moet hoog zijn. 
• De bedrijfsvoering moet doorzichtig zijn waarbij contact met de boer/tuinder mogelijk is. 
• De omgeving moet aantrekkelijk zijn als onderdeel van het uitstapje naar het bedrijf. 
• Toegankelijkheid is belangrijk, waardevol zijn wandel en fietsroutes langs het bedrijf om men-

sen aan te trekken. 
• Mond op mond reclame moet van de grond komen. 
• Gericht op een grote ongebonden klantenkring. 
• Zorg dat het bedrijf bijzonder genoeg is voor regelmatige publiciteit (of zoek zelf de publiciteit 

op). Denk aan de lokale pers, zoals regionale huis aan huis bladen en/of aanplakbiljetten in re-
gionale winkels en bibliotheken. 

2. Grote fysieke afstand en grote sociale afstand ( vb. Het Extensieve regionale productiebedrijf, tabel 
4.1) 

Bij een minder aantrekkelijke omgeving en een grote fysieke afstand is het bedrijf niet instaat de con-
sument voldoende aan te trekken. De boer/tuinder zal dus met zijn product of dienst naar de consu-
ment toe moeten komen. Regiogeoriënteerde bedrijfsstrategieën waarbij de beleving en de kwaliteit 
van het product centraal staat hebben in Almere potentiële kans van slagen, of het werkelijk zo is moet 
vervolgonderzoek uitwijzen. Bedrijven met een grote fysieke afstand kunnen hun regionale (streek) 
producten via huislevering, (zelfbedienings) abonnementen of met tussenhandel via de regionale win-
kel naar de consument brengen.  

Aandachtpunten: 
• Duidelijk marketingplan 
• Een bekende merknaam kan versterkend werken, een goed imago is essentieel.  
• De kwaliteit (smaak en versheid) van het product moet optimaal zijn en zich voldoende onder-

scheiden. 
• Probeer te werken met een gebonden afzet zodat er afzetzekerheid is (abonnementensysteem, 

vaste keten afzet regionaal of landelijk). 
• Stel bedrijf jaarlijks open om kennis te kunnen maken met het bedrijf achter het product. 
• Publiceer met een sterke merknaam, landelijke reclame in natuurwinkels en in tijdschriften 

over biologische voeding of natuur en milieuorganisaties zodat de potentiële klantenring ge-
richt benaderd wordt. 

3. Kleine fysieke afstand en kleine sociale afstand ( vb. Het Community Shared Agriculture bedrijf,  
tabel 4.1) 

Door de kleine fysieke afstand en een bedrijfsstrategie waarbij er sprake is van een intensieve betrok-
kenheid tussen bedrijf en consument is er een kleine sociale afstand.  Ook voor deze bedrijven liggen 
na aanleiding van de enquête in Almere kansen. 

Aandachtspunten: 
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• Het bedrijf moet goed toegankelijk en overzichtelijk zijn, een locatie in de stadsrand op wan-
del- of fietsafstand is ideaal. 

• Werk met een kleine gebonden klantenkring, die zorgt voor voldoende afzet- en inkomensze-
kerheid. 

• Aandacht voor de interactie tussen de boer/ tuinder en de klantenkring, overleg over bedrijfs-
voering. 

• Een vertrouwelijke sfeer, klanten moeten zich verbonden kunnen voelen met het bedrijf.  
• Scholen kunnen landbouweducatie als een waardevol element in het lesprogramma opnemen.  
• Rondleidingen en informatie kunnen mensen meer landbouwbesef geven waardoor mogelijk 

ook het draagvlak voor deze landbouw wordt vergroot. 
• Om een vertrouwde klantenkring op te bouwen is een persoonlijke individuele benadering 

voor nieuwe potentiële klanten waardevol. Ook kan mond op mond reclame succesvol zijn. 
 
4. Kleine fysieke afstand en grote sociale afstand (vb. Het Intensieve lokale productiebedrijf, tabel 4.1) 
Het bedrijf is vooral gericht op productie, maar moet door de locatie wel veel rekening houden met de 
wensen van de omgeving.  Deze bedrijfsstrategie komt in dit onderzoek weinig aanbod, omdat hier de 
regio-oriëntatie niet gebruikt wordt ter versterking van de bestaansbasis maar door de locatie een 
noodzakelijk aandachtspunt is.  

Aandachtspunten: 
• Probeer het bedrijf in te passen in de omgeving. 
• Stel het bedrijf wanneer gewenst open voor bezoek. 
• Probeer personeel uit de omgeving aan te trekken, voor vergroting van het draagvlak.  

7.4.3 Aanbeveling voor Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) 

Aandachtspunten voor de inrichting en locatie 

• Regiogeoriënteerde landbouw wil bijdragen aan de transitie naar een duurzame landbouw. 
Voor een duurzame regiogeoriënteerde bedrijfsvoering is het belangrijk dat de fysieke be-
drijfseigenschappen, het type ondernemer en de vraag van consumenten gezamenlijk tot een 
passende regiogeoriënteerde bedrijfsstrategie komen. Een duurzame bedrijfsvoering betekend 
een integratie van de verschillende dimensies op economisch, ecologisch en sociaal-cultureel 
vlak.  

• De biologische landbouw is een belangrijke voortrekker van de regio-oriëntatie. Vooral de 
biologische landbouw heeft de mogelijkheid bij te dragen aan de ruimtelijke kwaliteit en de 
belevingswaarde. De positieve eigenschappen van de biologische en de regiogeoriënteerde 
landbouw moeten zoveel mogelijk gecombineerd worden en kunnen elkaar versterken. 

• Het Almeerse landbouwgebied moet aantrekkelijker en toegankelijker worden gemaakt als 
toerisme- en recreatiegebied, want momenteel doet dit gebied maar zelden dienst als wandel- 
of fietsomgeving. Er is een gebiedsgerichte aanpak nodig waarbij de fysieke bedrijfseigen-
schappen centraal staan. Per gebied is een inventarisatie nodig van de wensen, verwachtingen 
en mogelijkheden voor de agrarische sector.  

• Stadslandgoed de Kemphaan en omgeving gelegen in de landelijke stadsrand van Almere, is 
een goede mogelijke locatie voor de ontwikkeling van regionale landbouw. De Kemphaan ligt 
voor veel Almeerse stadsbewoners op fietsafstand, en de omgeving is al redelijk aantrekkelijk.  

Aanbevelingen voor samenwerkingsverbanden en netwerken 

• De biologische landbouw is veel sterker vertegenwoordigd dan de regiogeoriënteerde land-
bouw. Door samenwerking met organisaties die de biologische landbouw steunen en verte-
genwoordigen kan ook de regiogeoriënteerde landbouw gestimuleerd worden. Belangrijke or-
ganisaties zijn bijvoorbeeld Platform Biologica en het Centrum voor Biologische Landbouw.  

• Er is aandacht nodig voor de regelgeving die regiogeoriënteerde bedrijfsstrategieën mogelijk 
maken of belemmeren. Wordt er in ruimtelijke ordening van Almere en omgeving ruimte be-
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schikbaar gesteld voor de regiogeoriënteerde landbouw om zich daar te ontwikkelen? Krijgen 
vernieuwende boerderijactiviteiten de kans om hun bestaanrecht te bewijzen en worden deze 
gestimuleerd door gemeente en provincie? Doormiddel van doordachte kansrijke concepten 
kan er mogelijk gelobbyd worden voor een plek voor regiogeoriënteerde landbouw in de ruim-
telijke ordening van Almere.  

• Maatschappelijke netwerken moeten worden opgezet om regiogeoriënteerde landbouw te be-
vorderen, regiogeoriënteerde landbouw dient namelijk de kwaliteit van de samenleving. Be-
langenbehartiging vanuit natuur en milieuorganisaties voor regiogeoriënteerde landbouw moet 
gestimuleerd worden. Regiogeoriënteerde landbouw heeft namelijk een reeks van positieve ef-
fecten in het belang van de maatschappij (en de overheid). Naast de binding en betrokkenheid 
tussen producenten en consumenten zorgt een regiogeoriënteerde landbouw o.a. voor korte lij-
nen (minder transport, minder energie), een aantrekkelijke omgeving (zorg voor natuur en 
landschap), een positief effect op de regionale economie, overlevingsmogelijkheden voor klei-
ne producten en mogelijkheden voor educatie. Deze landbouw kent een wisselwerking tussen 
economische, ecologische en sociale aspecten van regionale en lokale voedselproductie en 
sluit daarbij optimaal aan bij het duurzaamheidprincipe.  

• Het is belangrijk dat kennisnetwerken op het gebied van regiogeoriënteerde landbouw gesti-
muleerd worden. Van groot belang is dat hetgeen op de ene plek geleerd is en is ontwikkeld, 
ook op andere plekken beschikbaar komt. Samenwerkingsverbanden tussen regiogeoriënteerde 
boeren en tuinders kunnen versterkend werken, door kwaliteiten te bundelen en kennis en er-
varingen uit te wisselen. Door de opzet van verenigingen, stichtingen en coöperaties, informa-
tie-uitwisseling via internet of voorlichtingsorganisaties kunnen kennis en ervaringen over re-
giogeoriënteerde bedrijfsstrategieën worden uitgewisseld.  

Advies voor vervolgonderzoek 

• Vervolgonderzoek is nodig naar de wijze waarop de Almeerse stedeling naar het landelijk ge-
bied getrokken kan worden, zodat de latente vraag gemobiliseerd wordt. Volgens Motivaction 
past belevingslandbouw niet in de leefstijl van veel Almeerse consumenten, terwijl dit onder-
zoek wel degelijk handelingsperspectief laat zien om boerderijen vrije te gaan bezoeken. On-
derzoek waar deze verschillen uit voort komen. Wat weerhoudt de Almeerse consument er on-
danks de positieve reacties er momenteel van om het landbouwgebied te bezoeken? Hoe ziet 
het plaatje van het ideale landbouwgebied er volgens de consument uit, en welke bedrijfsstra-
tegieën sluiten hierbij aan?  

• Daarnaast is het waardevol dat met vervolgonderzoek getracht wordt de specifieke doelgroep 
voor bepaalde regiogeoriënteerde bedrijfsstrategieën te definiëren. Opvallend is dat de resulta-
ten van dit onderzoek geen onderscheid laat zien in antwoorden van verschillende typen con-
sumenten volgens de segmentatiecriteria. Mogelijk hebben mensen wenselijke antwoorden ge-
geven. Andere (praktijkgerichte) onderzoeken zijn nodig om de specifieke wensen van ver-
schillende typen consumenten te achterhalen zodat deze doelgroep gericht benaderd kan wor-
den. 

• Het is zeer waardevol om een regiogeoriënteerde proefbedrijf op locatie op te zetten om kennis 
en ervaring op te doen. In theoretische onderzoeken worden altijd factoren buiten beschou-
wing gelaten. Door een praktijkvoorbeeld komen belangrijke sterke en zwakke punten naar 
voren en kan doelgericht gewerkt worden aan verbetering van de bedrijfsstrategie. Ook kun-
nen concrete boerderijactiviteiten een betere typering geven van de potentiële klantenkring 
voor bepaalde bedrijfsstrategieën.  

• Regiogeoriënteerde bedrijven kunnen zich ook concentreren op het rechtstreeks leveren van 
producten aan de consument, zonder dat daarbij sprake is van betrokkenheid bij boer en be-
drijf. Vervolgonderzoek is nodig voor het inventariseren van een potentiële doelgroep voor 
deze vorm van regiogeoriënteerde landbouw. De positieve reacties voor een boerderijwinkel 
en het succes van de Almeerse Boerenmarkt doen vermoeden dat hiervoor een belangrijke 
doelgroep bestaat. Naarmate de afstand tussen producent en consument groter wordt gaan de 
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kwaliteiten van de streek een grotere rol spelen. De kwaliteit van het product wordt dan ge-
combineerd met het gezicht van de streek.  

• Er bestaan weliswaar voorbeelden van economische levensvatbare regiogeoriënteerde bedrij-
ven. Toch is specifiek onderzoek nodig naar de economische levensvatbaarheid van bepaalde 
regiogeoriënteerde bedrijfsstrategieën in de omgeving van Almere. De mogelijkheden voor 
groene financiering, subsidies en/of overheidssteun bij het opstarten van bepaalde bedrijfsacti-
viteiten moeten geïnventariseerd worden.  Daarbij moeten kostenbaten analyses gemaakt wor-
den voor verschillende bedrijfsstrategieën met behulp van uitgewerkte marketingplannen. 
Daarnaast is aandacht nodig voor de versterkende werking van gecombineerde (verbredende) 
bedrijfsactiviteiten. Een regiogeoriënteerde bedrijfsvoering kan bijvoorbeeld goed gecombi-
neerd worden met natuurbeheer.  
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Bijlage 1a: Brief aan ondernemers van bestaande ini tiatieven 

 

         

Wageningen,  2 December 2004 

       

 

Geachte mevrouw / mijnheer, 

 

Ik ben een student Biologische Landbouw aan Wageningen Universiteit. Ik wil mij met mijn afstudeeropdracht 

richten op de mogelijkheden voor wederzijdse betrokkenheid van boeren en consumenten in de stadsrand van 

Almere. Deze afstudeeropdracht sluit aan bij de maatschappelijke lijn van het project ‘de smaak van morgen’ van 

Plant Praktijk Onderzoek. Deze maatschappelijke lijn moet antwoord geven op praktische vragen over de behoef-

te van toekomstige consumenten om betrokken te worden bij de landbouw. Het uitgangspunt is hierbij  belevings-

landbouw, waarbij de landbouw door de consument bewust ervaren en gewaardeerd wordt.   

 

Wageningen is rijk aan regionaal georiënteerde biologische initiatieven die tot doel hebben mensen te betrekken 

bij de landbouw. In veel andere plaatsen komen soortgelijke initiatieven maar moeizaam van de grond. Dit is een 

reden om de initiatieven in Wageningen als basis te nemen om de kansen van een regiogeoriënteerde landbouw 

rond Almere te inventariseren. 

 

U bent eigenaar(es) van een regiogeiënteerd bedrijf, waarbij betrokkenheid en beleving van consumenten een 

belangrijke rol spelen in de bedrijfsvoering. Wellicht zijn de ervaringen en kennis van uw bedrijf bruikbaar voor de 

opzet en ontwikkeling van belevingslandbouw in de stadsrand van Almere.  

 

Graag wil ik u een aantal vragen voorleggen die mij meer inzicht kunnen geven in de tactiek die u in de bedrijfs-

voering hanteert, gelet op de betrokkenheid en beleving van consumenten. De vragen zullen zich met name rich-

ten op de bedrijfsontwikkeling, de consument en de kansen voor regiogeoriënteerde landbouw. 

Een interview zal afhankelijk van uw antwoorden ongeveer drie kwartier duren. Ik hoop dat u deze tijd in de ko-

mende weken een keer voor mij kunt vrijmaken.. Ik zal binnenkort contact met u opnemen om wellicht een af-

spraak te kunnen maken.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marleen Warnaar 

Julianastraat 147 

6707DD Wageningen 

Marleen.Warnaar@wur.nl 

 

Begeleider: dr. Ir. D.J. Stobbelaar  



 

 

Bijlage 1b: Vragenlijst (1-19) aan ondernemers van bestaande initiatieven in 
Wageningen: 

 
Het bedrijf  
 
1. Wanneer bent u uw bedrijf gestart, en wat was do orslaggevend om juist op dat moment uw be-

drijf te beginnen? 
-Niche/ gat in  de markt 
-Invloed van succes al bestaande initiatieven/ infrastructuur 
 
2. Wat was de hoofdmotivatie om uw bedrijf te begin nen? 
 
3. Wat is voor u de waarde van een regiogeoriënteer de bedrijfsvoering? 
-Direct consumenten contact 
-Creëren van direct maatschappelijk draagvlak 
-Korter afzetkanaal (groter winstmarge mogelijk) 
 
4. Wat is de waarde van een biologische bedrijfsvoe ring voor regionale afzet? 
-Kleinschalig en biologisch gaan gemakkelijk samen  
-Biologisch streeft naar korte keten 
-Product krijgt meerwaarde 
-Kritische consument wil beide 
 
5. Hoe heeft u de afzet (in beginfase) kunnen realiser en? 
 
6. Hoe verloopt de publiciteit? 
-Welke kanalen 
-Hoe vaak 
-Doelgroep 
-Wat is van belang 
 
7. Hoeveel mensen kunnen er leven van uw bedrijf? 
 
8. Hoeveel hectare is het? Welke gewassen teelt u?  

Waarom deze gewassen/ rassen in relatie tot consumenten betrokkenheid en beleving? 

De Consument  
 
9. Wat heeft u de consument allemaal te bieden?  
Passieve beleving van landbouw: toerisme, recreatie, alleen visueel contact met landbouw. 
Directe actieve beleving van landbouwproductie:  zelfoogst, zorg, meewerken, excursie/ educatie. 
Beleving van landbouwproducten: streekproducten, biologische groentepakketen, boerderijverkoop. 
10. Hoe groot is vaste consumenten kring? 

-Welk aandeel van totale consumptie wordt verzorgd?  
-Wat is de frequentie van bezoek? 
 

11. Wat is volgens u de hoofdreden van consumenten om uw bedrijf te bezoeken?  (Zie indeling) 
1. Amusement = Gezellige drukte (sociale contacten van belang), afleiding en vermaak. Zitten, praten en consu-
meren.  
2. Onderbreking = Rustgevend, ruimte ontspanning. Frisse lucht, het buitenleven. Mooie omgeving. 
3. Interesse = Directe landbouw beleving/ betrokkenheid, meewerken, informatie opdoen. 
4. Vervoering = Spannend, Avontuur en uitdaging. Kennismaken met het onbekende. 
5. Toewijding = Landbouw wordt onderdeel van je eigen leven, mede eigenaar van bedrijf. 
 
-Wat zoekt de consument, is er werkelijk bedrijfsinteresse? Is consument idealistisch t.o.v. milieu, landbouw?  
-Zoeken mensen naar oude vertrouwde landbouwbeeld van vroeger? Belevingswaarde? 
 
12. Hoe omschrijft u de consument?   
Opleiding 
Inkomensklasse 
Sociale leefsituatie: alleenstaanden, stellen, gezinnen 



 

 

Leeftijd 
Landbouwbeeld/ betrokkenheid 
Idealistisch/ maatschappijkritisch 
 
13. Welke tactiek hanteert u om consumenten te bind en?   
-Cursussen 
-Abonnementen 
-Betrokkenheid/ inspraak/ meewerken 
-Mede-eigenaar worden 
-Onvergetelijke beleving/ herinnering  
 
14. In hoeverre zijn consumenten bij u betrokken do or uw biologische bedrijfsvoering? 

 

Kansen en toekomst regiogeoriënteerde bedrijven 

 
15. Wat zijn volgens u hoofdfactoren om een regioge oriënteerd bedrijf te doen slagen?   
-Ondernemerschap 
-Maatschappelijke netwerken 
-Mobiliseren latente vraag/ afzet creatie 
-Geschikte locatie 
-Authentiek, uniek 
-Inspraak/ betrokkenheid consumenten 
-Organisatie en marketing 
 
16. Is Wageningen volgens u uitzonderlijk of zijn i nitiatieven overal met goede opzet te realiseren? 
Waarom? 
-soort consument in Wageningen 
-Belang omgeving/ landschap 
-Aanwezige infrastructuur (boerenmarkt, andere afzetkanalen, netwerken)  
 
17. Wat is uw relatie met de andere regionaal georiënte erde bedrijven in de omgeving?  (samenwer-
king, concurrentie, ervaringskennis)  
 
18. Is er in Wageningen/ALmere ruimte voor nog meer  regio georienteerde bedrijven? Wat voor 
soort?  
-Samenwerking 
-Elkaar versterken (synergie) 
 
19. Hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf? Heeft u plannen voor veranderingen van de bedrijfsvoe-
ring en wat zijn toekomstdromen?   
-activiteiten toevoegen of afbouwen 
-andere vermarketing 
-samenwerking 
-meer publiciteit 
-afzet realisatie 
-vergroten 
-meer activiteiten andere initiatieven opzetten 
-samenwerking met andere initiatieven 
 
20. Hoe ziet u de positie van uw bedrijf in de Nede rlandse landbouw? 
-Voorloper 
-Is dit nog landbouw? 
-Voelt u zich aangesproken wanneer men zegt “landbouw moet uit Nederland verdwijnen” 
-Gevoeligheid strenge landbouwregelgeving en discussies 
-Voldoende maatschappelijk draagvlak  



 

 

 

Bijlage 1c:  Beschrijving bestaande initiatieven, v erslag van interviews 

 

Overzicht initiatieven in Wageningen: 

1. De Nieuwe Ronde (sinds 1998)  

 

Bedrijfsopzet: Groentekwekerij De Nieuwe Ronde levert biologische producten aan consumenten op basis van 

’Community Supported Agriculture’ (CSA). Het bedrijf is in 1998 gestart door twee tuinders die eerder betrokken 

zijn geweest bij stadstuinderij De Kring in Wageningen. Consumenten kunnen lid worden van De Nieuwe Ronde 

en tegen betaling van een vast bedrag per jaar zelf hun groente, fruit, kruiden en bloemen oogsten. Er is een 

maximum aantal leden, zodat geen tekort aan producten ontstaat. Niet-leden kunnen op bepaalde dagen groente, 

fruit, kruiden en bloemen bij de tuin kopen. De Nieuwe Ronde bestaat uit een maatschap van tuinders en een 

verenging van leden. Naast een bestuur heeft de vereniging ook enkele werkgroepen die activiteiten organiseren. 

De leden ontvangen regelmatig informatie over de Nieuwe Ronde in ’Het Groene Blaadje’. 

 

1,5 hectare, 140 huishoudens hebben zelfoogstabonnement, kosten 133,- voor een volwassene 

 

Interviewverslag ondernemer De Nieuwe Ronde:  

De tuinder is afgestudeerd aan Wageningen Universiteit en is gestart met de Nieuwe Ronde omdat hij houdt van 

tuinieren. De combinatie van het praktische tuinwerk en het hoofd en denkwerk van de bedrijfsvoering spreken 

hem aan. 

De regiogeoriënteerde bedrijfsvoering is noodzakelijk voor een dergelijk kleinschalig bedrijf van 1,5 hectare. Het 

vereningingsverband van het bedrijf is zeer waardevol omdat het bedrijf op deze manier gedragen wordt door de 

consumenten. Consumenten brengen hun eigen ideeën, ervaringen, kennis en netwerken in. Sommige klanten 

komen eens keer per week, anderen vaker. Consumenten die meer betrokkenheid willen kunnen vrijwillig mee-

werken op het bedrijf. Onderling vertrouwen en eerlijkheid zijn belangrijk bij dit zelfoogstsyteem. 

Bij de opzet was het nodig om massaal te publiceren in huis aan huis bladen, daarna komt de mond op mond 

reclame vanzelf op gang.   

Naast de regiogeoriënteerde bedrijfsvoering is het bedrijf biologisch, dit maakt het voor consumenten doorzichtig. 

Een biologische bedrijfsvoering staat dichter bij het natuurlijke systeem, alle handelingen zijn te volgen. Het 

straalt een gevoel van eerlijkheid uit, de afhankelijkheid van natuurlijke processen. 

Onderbreking en interesse zijn de belangrijkste redenen voor consumenten om lid te worden. De Nieuwe Ronde 

is rustgevend, er is ruimte voor ontspanning. Het is een mooie plek om even buiten te zijn. Daarnaast is er door 

het zelf oogsten en vrijwillig meewerken betrokkenheid bij de teelten. Consumenten (waaronder ook veel kinde-

ren) kunnen informatie opdoen over de verschillende gewassen en groei-eigenschappen, er ontstaat seizoens-

verbondenheid. 

Door het vereningsverband wordt de betrokkenheid van de leden vergroot, er is een volledige doorzichtigheid in 

de bedrijfsvoering. De prijs wordt door de vereniging in overleg met de klanten vastgesteld, en ook het bedrijfsri-

sico wordt gedragen door de consumenten. Als tuinder moet je bereid zijn de besluitvorming deels aan anderen 

over te laten, de vrijheid van het ondernemerschap wordt hierdoor ingeperkt. Het inkomen van de tuinder is mini-

maal, maar acceptabel.  



 

 

Als je als kleinschalig bedrijf in je regio wilt overleven heb je een bijzondere strategie nodig, je moet met iets spe-

ciaals komen waarmee je de aandacht van een consumentenkring trekt. 

 

 

 2. De Ommuurde tuin (sinds 1999)  

 

Bedrijfsopzet: De Ommuurde tuin op Oranje Nassau’s Oord ligt in een prachtige omgeving. De tuin is omgeven 

door een 300 jaar oude muur die voor warmte en beschutting zorgt. Sinds 1999 heeft de tuin haar oorspronkelijk 

functie als lusthof en landgoedtuin weer terug gekregen. De tuin is zo ingericht dat bezoekers kunnen genieten 

van de kleuren, geuren en smaken van het seizoen. De tuinder teelt zo’n 40 soorten seizoensgroenten, daarnaast 

organiseren zij kook- en kruidenworkshops en een aantal markten in de tuin. De groente worden verkocht via een 

abonnementen systeem en daarnaast is er directe verkoop bij de tuin (op woensdag en zaterdag). Verder heeft 

de Ommuurde tuin een zorgfunctie in een combinatie van buitenwerk en coaching. Mensen met behoefte aan rust 

en aandacht, met werkgerelateerde stress kunnen onder begeleiding in de tuin werken om tot rust te komen. 

 

0,6 hectare, 50 abonnementen en 50-100 vaste klanten voor directe verkoop. 

 

Interviewverslag ondernemer De Ommuurde tuin:  

Het aantrekkelijke van het bedrijf voor de ondernemer is het werken met grond in de buitenlucht, het eigen baas 

zijn. De regiogeoriënteerde bedrijfsvoering bepaalt voor honderd procent de waarde van zijn bedrijf. Je kunt je 

verhaal bij je product kwijt. Consumenten zien het unieke van je producten, hiervoor hebben ze een eerlijke prijs 

over. Klanten komen voor versheid, smaak en variatie, de biologische bedrijfsvoering is bijzaak. Het bekende en 

de betrokkenheid is veel belangrijker, er is vertrouwen in de bedrijfsvoering. “ Mensen denken niet we kopen een 

biologisch product, maar een product uit de Ommuurde tuin van Taco en Ester.” Het is nog dichterbij. 

Om voldoende consumenten te trekken is publiciteit in kranten en bladen van belang, zorgen dat je iets nieuws te 

vertellen hebt dat de aandacht trekt. 

De onderbreking en interesse zijn belangrijk voor consumenten om het bedrijf te bezoeken. De tuin is een mooie 

plek om tot rust te komen. Het ligt in een mooie omgeving, aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers. Actieve be-

leving van de tuin d.m.v. workshops en informatie tijdens rondleiding geeft kennis over de gewassen en produc-

ten. Maar ook amusement speelt in deze tuin zeker een rol, mensen komen voor gezelligheid, een praatje en een 

kop koffie in de tuin.  

De tuinder ziet wel toekomst in tuinen omgeven door een muur zeker middenin steden. De geslotenheid maakt 

het tot een veilige, gezellige en controleerbare plek waar je je even aan de drukte kunt onttrekken. 

Om een regiogeoriënteerd landbouw bedrijf op poten te zetten moet je een goede ondernemer zijn, met veel 

creativiteit, lef en goede communicatieve eigenschappen. “Je moet de andere maatschappij, buiten alleen het 

standaard boeren bedrijf hebben leren kennen.” 

 

3. Natuurboerderij Veld en Beek  (info via www.veldenbeek.nl )  

Bedrijfsopzet: De biologische boerderij heeft grond in verschillende natuurgebieden. De koeien zijn van oud Hol-

landse rassen, de dieren krijgen de ruimte en tijd om rustig te groeien. Het vlees wordt gewaardeerd vanwege zijn 

malse structuur en goede smaak. Via een uniek zelfbedieningssysteem kunnen klanten vlees en zuivel ophalen 

wanneer het hun uitkomt, gemakkelijk en flexibel. In een vijftal plaatsen in Wageningen en omgeving staat een 

koelwagen. Vaste klanten krijgen een eigen sleutel, en kunnen hun boodschappen er zelf uit halen. Vlees en kaas 



 

 

hoeven niet besteld te worden, op een lijst vult ieder in wat hij/ zij meeneemt. Melk, yoghurt en karnemelk worden 

op bestelling klaar gezet. Het Varkensvlees en de zuivel komen van andere Biologische bedrijven. De meeste 

klanten hebben een vaste wekelijkse bestelling, maar deze kan iedere keer gewijzigd worden. De betaling ge-

schiedt maandelijks achteraf via automatische incasso.  

Ieder jaar houdt Natuurboerderij Veld en Beek een aantal open dagen voor belangstellenden en klanten. Daar-

naast worden op afspraken excursies voor speciale groepen verzorgd.  

Ook heeft Veld en Beek een aantal trekossen waarmee tijdens gelegenheden een rondritje met de ossenkar ge-

maakt kan worden. Ten slotte is er nog de mogelijkheid tot het adopteren van een koe. Voor 50 euro kunnen bur-

gers een jaar lang een koe adopteren, en het bedrijf daarmee steunen in het streven naar duurzame veehouderij. 

 

400 vaste klanten voor zelfbedieningssysteem 

 

4. Wijngaard Wageningse Berg (sinds 1998)  

Bedrijfsopzet:  Op de Wageningse berg ligt sinds 1998 een biologische wijngaard, het is de eerste biologische 

wijngaard van Nederland. Biologische druiventeelt is pas sinds kort mogelijk, omdat er meeldauwresistente ras-

sen zijn ontdekt waar zelfs in het Nederlandse klimaat lekkere wijn van te maken is. De verkoop van de wijn gaat 

volgens het wijnabonnement. De deelnemers verstrekken de teler een lening en ontvangen in ruil daarvoor vijf 

jaar lang een doos Wageningse wijn. Het geld wordt geïnvesteerd in de uitbereiding van de wijngaard en de in-

richting van de wijnkelder. Sinds 2004 is er naast het wijn abonnement ook ruimte voor losse verkoop. Er is ver-

koop tijdens rondleidingen en open dagen, daarnaast kunt u losse flessen kopen bij Wageningse wijnwinkels. 

Voor groepen van minstens 15 personen verzorgt het bedrijf op afspraak een rondleiding met wijnproeverij. Bui-

ten het groeiseizoen kan een wijnproeverij in de wijnkelder of evt. op eigen locatie worden verzorgd.  

Individueel bezoek kan op open dagen, er zijn dan doorlopend rondleidingen en wijnproeverijen. 

Daarnaast is er de mogelijkheid tijdens de oogst een dagje mee te werken in de Wijngaard.  

 

In 2004 oppervlak Wijngaard is 2,3 ha, doorgroei tot 3 ha in komende jaren. 

In 2003 afzet van 7000 flessen wijn. Ongeveer 3000 aan wijnabonnementen (5 jaar lang 6 flessen per jaar voor in 

totaal 240 euro of 12 flessen per jaar voor 440 euro), 1000 flessen via lokale wijnwinkels. Rest van de wijnver-

koop op open dagen, proeverijen (verkoop per glas) e.d.  

 

Interviewverslag ondernemer Wijngaard:  

De teler is een echte wijnliefhebber. In buitenlandse wijngaarden zag hij dat er zowel in de gangbare als biologi-

sche (met zwavel en koper) teelt veel gespoten werd. De teler was vast besloten het anders te gaan doen. Na 

lang experimenteren zijn er rassen gevonden die de eigenschappen meeldauwresistentie en vroegrijpheid heb-

ben.  

De regionale bedrijfsvoering is wegens economische redenen noodzaak, in de praktijk blijkt de Nederlandse wijn-

bouw alleen rendabel bij een hoge wijnkwaliteit en rechtstreekse verkoop, vooral in combinatie met agro-

toeristische activiteiten. Dit vraagt veel kennis, inzet en creativiteit van de wijnboer. Daarnaast is het bij directe 

afzet aantrekkelijk dat je uitleg kan geven bij je product , hierdoor ontstaat betrokkenheid en waardering van de 

consument.   

Alle soorten consumenten komen op de wijngaard af, een wijngaard in eigen land is iets bijzonders en dat willen 

mensen graag aanschouwen (visueel contact). Het nieuwe en onbekende is belangrijk, daarnaast is het een 

mooie plek om te zijn (in de bossen van de Wageningse berg). De abonnees zijn vaak hoog opgeleide wijndrin-



 

 

kers, mensen die geld over hebben voor een kwaliteitswijn. De biologische bedrijfsvoering is waardevol voor con-

sumenten, maar de kwaliteit van de wijn staat ongeacht de teeltwijze voorop. Er bestaat een vooroordeel over 

Nederlandse wijn, het zal wel zuur zijn. Dit moet overwonnen worden door kwaliteit te leveren.  

Door de nieuwe vroegrijpe rassen kunnen druiven door heel Nederland geteeld worden. Wijnbouw is een goede 

kans voor de opzet van een regiogeoriënteerd initiatief elders in Nederland. Het is een bijzondere teelt, die door 

consumenten zeer gewaardeerd word. De opzet van een wijngaard vraagt enorme investeringen, maar door 

vooruitbetaling van het abonnementensysteem wordt dit risico verlicht. Daarnaast is erg veel kennis nodig over de 

druiventeelt en het kelderproces, alleen wanneer een echte kwaliteitswijn wordt geleverd is er kans van overle-

ven. Voor het slagen van het bedrijf heb je echte wijnliefhebbers nodig, vaak te vinden in de hoge inkomensklas-

se. Voor een bezoek aan de wijngaard zijn alle soorten consumenten potentiële klanten, maar er moet wel even 

tijd en interesse zijn.  

In het algemeen geldt voor regiogeoriënteerde landbouwinitiatieven dat ze zich blijvend moeten vernieuwen, het 

zijn allemaal kleine niches die ook verzadiging kennen. Degene die erg creatief is en wat nieuws verzint heeft 

kans van overleven. 

 

5. Kwekerij Valentijn (sinds 2001)  

Bedrijfsopzet: De planten van kwekerij Valentijn worden op biologische wijze geteeld. Naast kweker van sierplan-

ten is de tuinder tuinontwerper. Tuinen worden geheel naar wens ingericht, de tuinder draagt tuinen waarin wat te 

beleven valt een warm hart toe.  

De teelt van sierplanten is in Nederland een bedrijfstak waar vele miljoenen in omgaan. De bedrijfstak heeft een 

groen imago, hoewel er veel gebruik wordt gemaakt van bestrijdingsmiddelen. De teelt van biologische sierplan-

ten staat nog in de kinderschoenen, Kwekerij Valentijn wil laten zien dat de teelt prima zonder bestrijdingsmidde-

len kan.  De kwekerij ligt in een mooi stukje cultuurlandschap op de Wageningse Eng. 

Het assortiment bestaat uit bodembedekkers, voorjaarsbloeiers, najaarsbloeiers, meerjarige groenten, siergras-

sen en keukenkruiden. De planten kunnen van april tot juli bij de kwekerij gekocht worden, buiten het seizoen is 

er verkoop op telefonische afspraak. Daarnaast wordt een deel van de planten bij de Natuurwinkels in de regio 

verkocht. Ook voor tuinontwerp en aanleg kan een afspraak worden gemaakt. 

 

0,5 hectare, De gemiddelde prijs per plant is niet hoger dan in een gangbaar tuincentrum. 

 

Interviewverslag ondernemer Kwekerij Valentijn:  

De tuinder is in 2001 gestart, wegens zijn interesse in tuinontwerp. Hij wilde de planten voor de aanleg  van tui-

nen graag zelf kweken. De teler heeft de opleiding biologisch-dynamische landbouw aan de Warmonderhof ge-

daan, vandaar de interesse om een biologische teeltwijze te hanteren. 

De regionale bedrijfsvoering heeft altijd de voorkeur, geen gesleep met producten. Klanten staan dichter bij de 

afkomst van het product. Het is er belangrijk dat mensen nog gevoel met het aardse behouden. Daarnaast geld 

voor sierplanten, dat de planten die het op zijn bedrijf goed doen ook de beste kans van slagen hebben in de na-

bije omgeving (zelfde bodem en klimaat).  

De biologische teeltwijze is voor sierplanten erg goed haalbaar, het stimuleert tot zoeken naar sterke soorten die 

minimaal gevoelig zijn voor ziekten. Consumenten komen voor mooie en sterke planten, maar dit gaat goed sa-

men met het biologische. In Wageningen is een zeer groenbewust publiek, de biologische teeltwijze wordt daar-

om ook sneller gewaardeerd. Voor de aanleg van tuinen willen consumenten vooral tuinen waar planten de 

hoofdrol spelen, met een natuurlijke uitstraling. 



 

 

De publiciteit voor de kwekerij ging eerst vooral via natuurwinkels en vermelding in kranten, na verloop van tijd is 

de mond op mond reclame gaan werken.   

De locatie van het bedrijf is zeer belangrijk, het moet een mooi plekje zijn. Mensen moeten er tijd en energie in 

steken om naar het bedrijf toe te komen. Het assortiment moet aantrekkelijk zijn, kwaliteit en bijzondere variëtei-

ten worden zeer gewaardeerd. 

 

6. Tuinderij Backvries (sinds 2002)  

Deze tuinder op de Wageningse Eng teelt op 2 hectare biologische vollegrondsgroenten en aardappels voor afzet 

in lokale natuurvoedingswinkels, de natuurslager en restaurants.  De gewaskeuze is afhankelijk van de beschik-

bare arbeid en de vraag naar producten. Afzet naar grotere kanalen (Odin e.d.) is niet mogelijk, hiervoor zijn de 

teelten te kleinschalig. 

 

Interviewverslag ondernemer Tuinderij Backvries:  

Teler is in 2002 met het bedrijf gestart, eerst twee jaar een omschakelingsperiode naar de biologische teeltwijze. 

Hij heeft eerst wat ervaringen bij andere tuinbouwbedrijven opgedaan en daarnaast in de horeca gewerkt, maar 

de drang naar de buitenlucht en het vrije ondernemerschap trokken hem over de streep zelf met een bedrijf te 

starten.  

De waarde van de regionale bedrijfsvoering is voor hem het inkorten van de keten. Zodat de consument weet 

waar hun product vandaan komt, maar bovenal dat het product goedkoper kan worden doordat schakels uit de 

keten verdwijnen. Het probleem is dat regionale bedrijven vaak kleinschalig zijn en daarom minder efficiënt. Door 

de grote variatie aan kleinschalige teelten vraagt het bedrijf veel handmatige arbeid, het aantrekken van machi-

nes en personeel is zeer beperkt mogelijk. Het is moeilijk om zijn bedrijf rendabel te krijgen, winkels willen een 

behoorlijke marge hebben. Voor afzet naar winkels en restaurants zijn kwaliteit, continuïteit en variatie belangrijke 

voorwaarden. In de beginfase van de afzet kost het  tijd om vertrouwen te kweken mij winkels en restaurant, is dit 

overwonnen dan is er een redelijke afzetgarantie. De toegankelijkheid van zijn bedrijf is beperkt (zeker met de 

auto), daarom is directe afzet aan bedrijf moeilijker. De teler wil wel echt tuinder blijven, wanneer je voor inkom-

sten te afhankelijk wordt van alle toeters en bellen er omheen kun je het geen landbouw meer noemen.  

De biologische bedrijfsvoering is voor hem belangrijk omdat je dichter bij het natuurlijke systeem staat. “Het spel 

met de bodem spreekt mij aan, als je deze goed verzorgt krijg je er gezonde producten voor terug.” 

Daarnaast is de biologische bedrijfsvoering een voorwaarde om op deze kleine schaal je bedrijf te voeren en lo-

kaal te kunnen afzetten.  

Wageningen heeft wat betreft de nauwe verbondenheid met de Universiteit en de daardoor hoog opgeleide be-

volking een uitermate uitzonderlijk publiek. Daarnaast heeft de aantrekkelijke omgeving zijn waarde. Maar uitein-

delijk draait het om geld. Regionaal georiënteerde landbouw kan efficiënt en goedkoop zijn, en heeft in die zin ook 

elders kans van slagen. 

 

7. Akkerbouwer Mr. Nigten (sinds 2000)  

Teler van onbespoten aardappels en gerst voor bier op de Wageningse Eng. In 2000 kwam er een stuk grond van 

een hectare om de Wageningse Eng beschikbaar waar akkerbouwgewassen geteeld kunnen worden. De grond is 

namelijk droogtegevoelig en vrij arm. De teler teelt hier nu samen met een collega biologische gerst (3/4) en 

aardappels (1/4).  De aardappels worden in het groentestalletje van de regionale natuurslager afgezet. Het Wa-

geningse bier wordt tot heden nog gebrouwen in Antwerpen (wegens de kleine hoeveelheden is een zeer kleine 



 

 

mouterij nodig). Het Wageningse bier wordt vervolgens afgezet in de regionale natuurwinkels en regionale kroe-

gen.  

 

Interviewverslag ondernemer akkerbouwbedrijf Nigten : 

Deze parttime akkerbouwer is in zijn dagelijks leven bezig met de vraag hoe duurzame landbouw in Nederland 

kan doorbreken. Hij heeft deze hectare akkerbouw vooral om een nog betere en sterkere vorm van biologische 

landbouw in de vingers te krijgen (er is aandacht voor minimale bodembewerking en een methode om de bodem-

vruchtbaarheid te verbeteren). Qua inkomstenbron is het eigenlijk niet interessant. Hij ziet regiogeoriënteerde 

landbouw als een grote kans, het is erg belangrijk dat telers de keten in eigen handen krijgen. Een volledige af-

hankelijkheidspositie is niet vol te houden. Wanneer je een goede prijs voor je landbouwproducten wil garande-

ren, zul je consumenten iets moeten bieden dat dermate interessant is dat betrokkenheid ontstaan. Dit kan door 

het aanbieden van een aantrekkelijk landschap (natuur) en/of door het aanbieden van (duurzame) kwaliteits pro-

ducten en diensten. 

De teler ziet een doorbraak voor regionale landbouw door de kans om volwaardig gezond voedsel voort te bren-

gen, een gezonde landbouw kan zelfs ziektepreventief werken. De huidige landbouw produceert zieke planten en 

zieke dieren. Daarnaast haalt ook nog eens de voedselverwerkende industrie de levenskracht uit ons voedsel. 

Een herbezinning is nodig over hoe belangrijk de kwaliteit van hoogwaardig voedsel is, pas dan zal duurzame 

landbouw in de regio de waardering van burgers krijgen die het verdient. Er moeten nieuwe vormen van samen-

werking en betrokkenheid tussen boeren en burgers ontstaan.  

Ook het fileprobleem kan gedeeltelijk worden opgelost door het zoveel mogelijk regionaliseren van de landbouw. 

Er moet een breed concept van regionale economie worden opgezet, om de voordelen van de eigen regio te 

kunnen benutten. 

Van zijn eigen producten krijgt het bier vooral de waardering van streekproduct, hoewel het brouwproces in Ant-

werpen plaats vindt. Er lopen onderhandelingen voor een kleine mouterij in deze regio, zodat de transport naar 

België wegvalt en er een echt streekproduct ontstaat. Meer boeren in de omgeving kunnen dan gerst voor regio-

nale bierproductie gaan telen. Voor zijn aardappels komen de consumenten vooral voor het biologische. 

Om regionale landbouw een doorbraak te geven is het nodig betrokkenheid te creëren en te organiseren. Voor 

een goede opkomst zullen financiële prikkels voor boeren en consumenten nodig zijn. Regionaal kan efficiënt en 

goedkoop worden. Maar allereerst is een herbezinning nodig op de waarde van hoogwaardig voedsel met le-

venskracht voort te brengen door een duurzame doorzichtige landbouw in eigen regio. 

 

Overzicht initiatieven in Flevoland: 

8.  Stadsboerderij De Kemphaan in Almere (sinds 199 6) 

De kemphaan is een gemengd BD-bedrijf van 120 ha akkerbouw (tarwe, luzerne, uien) en grootschalige 

groenteteelt, (sperziebonen, conservenerwten, rode biet, suikermaïs, witte kool, broccoli, bloemkool) en met 35 

zoogkoeien met jongvee, dekstieren en afmest stieren (125 dieren in totaal). De meeste teelten zijn bestemd voor 

'industriële verwerking' (diepvries of conserven). De akkers liggen verspreid rond/tussen de stadskernen, relatief 

ver van het erf. 

De zoogkoeien zijn er in eerste instantie voor de mest. Het bedrijf is daarmee verzekerd van goede mest. Pas 

achteraf hebben ze zich gerealiseerd hoe belangrijk de dieren zijn voor de bezoekers. De koeien hebben een 

grote belevingswaarde.  

Het vlees wordt direct afgezet in de boerderijwinkel en op de biologische markt op het stadslandgoed. Ze 

brengen de koe zelf naar het slachthuis en verpakken het vlees ook zelf en vriezen het in. De prijs is vergelijkbaar 



 

 

met gangbaar vlees in de AH. De vleestak is rendabel op zichzelf (los van de waarde van de mest).  De akker-

bouw en groenteteelt is grootschalig en de producten worden afgezet via  de coöperatie Nautilus. Dit gedeelte 

van het bedrijf vraagt het meeste tijd en brengt ook het meeste op. Het loont zich niet om die groenten aan de 

klanten te verkopen, omdat ze maar eenmalig beschikbaar zijn.  

De verkoop van vlees levert direct inkomsten op voor het bedrijf. Daarnaast levert het indirect ook inkomsten op 

omdat de mensen die op het bedrijf komen een prikkel krijgen om in de supermarkt voor biologische producten te 

kiezen. 

De stadsboerderij is ingericht voor de publieksfunctie met een educatieve erf tuin (ingericht en onder-

houden door natuur en milieu-educatiecentrum het  Eksternest), een boomgaard en een koevriendelijke en pu-

blieksvriendelijke stal met een verbrede voergang, een leslokaal en een kijkraampje. De stadsboerderij werkt 

nauw samen met het Eksternest. Zij organiseren alles voor de schoolklassen, de boerin heeft er dus geen werk 

aan. Het bezoek is een les onder schooltijd. De publieksfunctie wordt financieel niet uitgemolken. Er wordt huur 

betaald voor het leslokaaltje en er wordt 50 Euro gevraagd voor een excursie. De erkenning van de publieksfunc-

tie door de gemeente levert de stadsboerderij indirect wel geld op want daardoor zijn ze verzekerd van voldoende 

pachtgrond.  

 

Akkers verspreid in en rond Almere 120 hectare 

Vleeskoeien begrazen 500 hectare natuurgebied, ongeveer 400 vlees klanten 

 

Interviewverslag onderneemster Stadsboerderij Almere  

Dat ze acht jaar geleden met het bedrijf zijn gestart was niet zozeer een keuze maar een kans die ze 

genomen hebben. Voorheen boerden ze zonder vaste bedrijfslocatie. Beide ondernemers zijn maatschappelijk 

zeer betrokken, de betrokkenheid bij de stad (door de locatie) sprak hen beide aan. Met de huidige ontwikkelin-

gen in de Nederlandse landbouw kun je eigenlijk niet om deze betrokkenheid heen. Een bedrijf met toekomst zal 

zich op de wensen van de maatschappij moeten richten. 

Het bedrijf is zeer grootschalig en heeft daarnaast een publieksfunctie, dit gaat zeer goed samen. Het 

geschetste beeld van Stads- en belevingslandbouw (kleinschalig, lokaal, etc.) versus Productielandbouw (groot-

schalig, mondiaal, etc.) is verkeerd. ‘ Wij spelen hier geen Ot en Sien, ons bedrijf is grootschalig, gericht op de 

industrie.’ De grootschalige productie geeft een economische basis, zodat je niet afhankelijk wordt van het con-

tact met de consument. De publieksfunctie is een soort service naar de stad toe, het is prettig daar niet financieel 

afhankelijk van te zijn. Ze gaat niet pushen om mensen meer bij het bedrijf te betrekken, het is een erg open be-

drijf. Mensen kunnen best zelf aangeven als ze meer betrokkenheid willen. 

Onder de biologische bedrijfsvoering kun je niet uit, het bedrijf heeft zijn akkers tussen natuurgebieden en nieuw-

bouwwijken van Almere liggen. Als je daar met je spuitmachine rond gaat reiden krijg je geheid commentaar, dat 

kun je niet verkopen. De biologische teeltwijze vinden mensen mooi en aantrekkelijk, het vindt zijn aansluiting bij 

de natuur.  

Consumenten zijn altijd welkom om het bedrijf te bezoeken, in het weekend is het ‘s winters vol mensen die een 

kijkje in de stal komen nemen. Er is directe actieve beleving door educatie en excursies. Daarnaast wordt vlees 

van eigen koeien op vrijdagen en zaterdagen aan huis verkocht. Maar ook voor het visuele contact met landbouw 

(toerisme en recreatie) heeft het bedrijf een belangrijke functie. De koeien en hun akkers zijn onderdeel van de 

omgeving en het landschap van Almere. De bewoners van Almere hebben een band met de koeien, ze staan in 

wandel- en recreatiegebied. Er liggen twee wandelroutes langs de akkers. Doordat het bedrijf door de hele stad 

ligt kan ieder het op z’n eigen manier beleven.  



 

 

De onderbreking, er even uit zijn is de belangrijkste reden dat mensen hun bedrijf bezoeken. De vlees-

klanten zijn meer betrokken, ze zijn vaak echt geïnteresseerd in het bedrijf. Daarnaast is er nog een klein groepje 

die een zeer betrokken band hebben met het bedrijf, ze doen vrijwilligerswerk en komen vaak langs. 

Alle soorten consumenten komen op het bedrijf af, daar is geen lijn door te trekken. Het kwaliteit van je product is 

heel belangrijk, daarnaast het directe contact met de consument. De boerin staat zelf altijd achter de kraam op de 

boerenmarkt, dan kan ze alle vragen persoonlijk beantwoorden. ‘Dit zal ik nooit aan een ander over laten.’  

Belangrijk voor een regiogeoriënteerd landbouwbedrijf is een ondernemer die hier echt voor kiest. Je 

moet sociaal zijn en enthousiast over je bedrijf, en dit ook nog over kunnen brengen op mensen. Enige afstand 

van de stad is waardevol, bezoekers moeten het gevoel hebben dat ze er echt even uit zijn. In een stad als Alme-

re, volop in groei en ontwikkeling is maar weinig ruimte gepland voor landbouw met toekomst. Voor kleinschalige 

belevingslandbouw is niet veel ruimte nodig, alleen is een economische basis dan een probleem. Het lijkt haar 

zeer aantrekkelijk dat verdere ontwikkelingen voor deze landbouw in een soort samenwerkingsverband gaat. Je 

kunt dan elkaars kwaliteiten bundelen. Voor hun eigen bedrijfsvoering zal de publieksfunctie nooit de hoogste 

prioriteit krijgen. Misschien gaan ze in de toekomst wel nieuwe uitdagingen aan om zich meer op de regio te rich-

ten. Maar ze moet er niet aan denken elke dag een mandje aardbeien te plukken en die dan te verkopen. Ze kan 

zich voorstellen dat andere mensen dat binnen hun bedrijf wel gaan doen. 

 

9.  Boerderij De Zonnehoeve in Zeewolde (sinds 1981 ) 

Boerderij de Zonnehoeve is in 1981 gestart en daarmee een van de oudste biologisch-dynamische bedrijven in 

Flevoland. De bedrijfsvoering is erop gericht om de landbouwkundige kringloop zo gesloten mogelijk te houden. 

De Zonnehoeve is dan ook een gemengd bedrijf met melkvee, akkerbouw en natuurbeheer. De Zonnehoeve is 50 

hectare groot en heeft daarnaast natuurland in beheer voor extensieve akkerbouw en begrazing. Vlees van de 

koeien kan men kopen op de Zonnehoeve zelf. Regelmatig worden koeien geslacht in Nijkerk. Dit vlees wordt 

verpakt in porties en diepgevroren. Er zijn geen vaste openingstijden, er kan gebeld worden voor een afspraak. 

Boerderij de Zonnehoeve is nauw verbonden met de naastgelegen Bakkerij het Zonnelied. Het graan van het 

bedrijf wordt op de Zonnehoeve gemalen en gebruikt in de Bakkerij. Bakkerij het Zonnelied is een ambachtelijke 

bakkerij: een groot deel van het brood wordt met de hand gekneed en gevormd en heeft dus zijn eigen specifieke 

kwaliteit. Het brood is te koop bij natuurvoedingswinkels en bij een aantal ‘gewone’ bakkers. Daarnaast voorziet 

Het Zonnelied ook een aantal restaurants en cateraars van brood. Ook staat broodkraam het Zonnelied elke za-

terdag op de boerenmarkt bij de Kemphaan in Almere. 

In september 2004 is door een samenwerkingsverband van biologische boeren in Flevoland (de Coöperatieve 

Biologisch-Dynamische Productievereninging Flevoland) waar de Zonnehoeve onderdeel van is een internetwin-

kel (www.hofwebwinkel.nl) opgezet. Hier kunnen consumenten behalve de boerderijproducten, een uitgebreid 

assortiment aan biologische kruidenierswaren, schoonmaakartikelen en persoonlijke verzorgingsartikelen bestel-

len. Ze bezorgen in heel Flevoland en de randgemeenten daarom heen. Iedere vrijdag worden de boodschappen 

bij klanten thuis of op een afhaaladres in de buurt bezorgd. 

Daarbij heeft de Zonnehoeve een zorgfuctie, voor kinderen en jongeren die in een situatie terecht zijn gekomen 

dat zij (voorlopig) niet meer thuis kunnen wonen is er de mogelijkheid om op de Zonnehoeve te wonen: de Ge-

zinsboerderij. 

   

(Zonnehoeve innoveert met samenlevingslandbouw, EKOLAND 12-2004)  

“ Zonnehoeve heeft niet alleen een economisch doel, we willen midden in de samenleving staan. Uitein-

delijk hebben we een cultureel doel: niet alleen een duurzame economische landbouw, maar veel breder, een 



 

 

duurzame samenleving. Het is voor mij zoeken naar een vorm van landbouw die tot z’n recht komt in de huidige 

cultuur. Vroeger bepaalde de landbouw de culture ontwikkeling heel direct. Het is de vraag op welke wijze de 

landbouw nu haar rol kan spelen in de ontwikkeling van de samenleving. Volgens mij gaat het daarbij eerst om 

het zoeken naar nieuwe economische verbindingen tussen consument en landbouw. Er is nu een ontwikkeling 

waarbij steeds meer boerenbedrijven in Nederland stoppen door een gebrek aan rendement. Ook voor ons is er 

een noodzaak om een economische bedrijfsvoering te hebben en dat hebben we ook,  maar er is meer. De land-

bouw kan in haar zorg voor de bodem, dier en plant ook voor de mens een bijdrage leveren aan de manier waar-

op wij ons leven ervaren. Dat willen we laten zien op de Zonnehoeve. En dat zal tot meerwaarde gebracht moe-

ten worden.” “Landbouw is een onderdeel van de samenleving en ik wil vanuit mijn positie verantwoording afleg-

gen voor wat we hier doen. Alleen een economische verantwoording is niet voldoende. Ik vind het niks als boeren 

en boerenorganisaties bijvoorbeeld zeggen: ‘ Samenleving wat willen jullie van ons, een beter imago of veilig-

heidgaranties? Dan produceren wij dat! ‘ ‘Alsof boeren buiten of aan de rand van de samenleving staan. Ik wil dat 

de Zonnehoeve midden in de samenleving staat. Ik denk ook dat als de landbouw in balans en duurzaam is, zo-

als we dat hier op de Zonnehoeve uitproberen, de samenleving daar veel baat bij kan hebben en wellicht ook 

meer in balans raakt.” 

 

Interviewverslag onderneemster De Zonnehoeve:  

Ze zijn al in 1981 begonnen met het bedrijf, het was toen een uitdaging om te laten zien dat biologische 

landbouw mogelijk is onder vergelijkbare omstandigheden en technische inzet als de gangbare landbouw. Inmid-

dels 25 jaar later is ook de verbreding, de relatie landbouw-burger-consument belangrijker geworden. Het directe 

consumenten contact is een goede manier om voldoende draagvlak voor je bedrijf te krijgen, ook vanuit de ge-

meente/ politiek. Daarnaast is bij directe afzet aan de consument, door het verkorten van de keten een grotere 

winstmarge mogelijk. Regionale afzet biedt mogelijkheden tot een eigen identiteit, een eigen product. Het is ple-

zierig dit in eigen handen te hebben. 

Op kleine schaal wordt direct op het bedrijf hun vlees verkocht, het is een kleine consumenten kring (be-

drijf ligt afgelegen in de polder). Klanten van hun producten (vlees en brood van bakkerij het Zonnelied) weten 

wat ze kopen. Consumenten hebben vertrouwen in het product, het geeft ze een goed gevoel. Elke zaterdag 

staat de onderneemster van de Zonnehoeve op de broodkraam (het Zonnelied) op de boerenmarkt op stadsland-

goed de Kemphaan in Almere. De consumenten van deze markt zijn allereerst geïnteresseerd in de kwaliteit van 

het product. Het idee dat het goed is, is eigenlijk al voldoende. Echt betrokkenheid bij de landbouw, de afkomst 

van het product is er naar haar idee niet. De boerenmarkt is een bijzondere plek om je producten weg te halen, 

het is identiteitsondersteunend om op de boerenmarkt te komen, daar kun je mee voor de dag komen. De klanten 

zijn naar verwachting hoger opgeleid, en hebben gemiddeld een hoger inkomen. Idealistische mensen, waar-

schijnlijk zonder een realistisch landbouwbesef. 

Belangrijk voor het slagen van een regionaal gericht landbouwbedrijf is ondernemerschap, organisatie 

en marketing. Je moet voldoende afzet creëren, dit is alleen haalbaar wanneer je een uniek kwaliteitsproduct le-

vert. ‘Tuurlijk liggen er ook kansen in een grote groeiende stad als Almere.’ 

  

10.  De tuinbouwtak van biologisch-dynamisch bedrij f de Warmonderhof in Dronten  

Er zijn vier Warmonderhof bedrijven, een tuinbouwbedrijf, een akkerbouw-, een veeteelt- en een fruitteelt bedrijf. 

Daarnaast is er nog een natuurvoedingswinkel (de Hofwinkel) op het Warmonderhofterrein. De stichting de War-

monderhof is mede ondernemer in al deze Warmonderhofbedrijven. Zij stelt onder andere grond en gebouwen 



 

 

aan de bedrijven ter beschikking. Elk bedrijf wordt geleid door een zelfstandige ondernemer. Zij zijn weer verbon-

den met de Warmonderhofopleiding, waarmee ze een stageovereenkomst hebben. 

Het tuinbouwbedrijf beslaat 1 ha vollegronds en 0,5 ha met bloementeelt, een kruidentuin en intensieve fijne tuin-

bouw voor de afzet via abonnementen aan een eigen klantenkring, de Hofwinkel van de Warmonderhof en een 

eigen kraam op de boerenmarkt in Almere (200 klanten) en Amsterdam (300klanten). Op hun terrein liggen ook 

oefenakkers voor de eerstejaars studenten. Daarnaast hebben zij 3 ha groenteteelt voor Odinabonnementen. 

 

Interviewverslag ondernemer Tuinbouwtak De Warmonde rhof:  

De tuinder is binnen de stichting de Warmonderhof een vrije ondernemer. Voorheen (ruim 8 jaar gele-

den) had de tuinder een ander tuinbouwbedrijf. Hij wilde daar graag een gemengd bedrijf van maken, dat was zijn 

ideaal, maar op den duur toch niet rendabel. Toen gevraagd is of hij in de Warmonderhof wilde stappen heeft hij 

dit gedaan. Het werken met jongeren, kennis en ervaring overdragen spreekt hem erg aan. ‘De landbouw is voor 

mij de basis van het leven.‘ 

De regiogeoriënteerde bedrijfsvoering is voor een dergelijke bedrijfsschaal noodzaak om je bedrijf toe-

komst te kunnen geven. Het is erg belangrijk dat de consumenten weten wat ze eten. Ook leidt regionale afzet tot 

korte lijnen, minder vervoeren, verpakking een verser product en betrokkenheid. Bij een regionale product afzet 

past een biologische bedrijfsvoering, beiden streven ernaar draagvlak vanuit de maatschappij te krijgen. 

De afzet van de producten gaat via groentetassen, de internetwinkel en de boerenmarkten in Almere en 

Amsterdam. De product kwaliteit staat voor de mensen centraal. De consumenten van de boerenmarkt in Almere 

zijn naar verwachting wat hoger opgeleid en hebben een hoger inkomen. Veel gezinnen en mensen boven de 40 

jaar bezoeken de markt.  

In het algemeen is ondernemerschap erg belangrijk voor het slagen van een regiogeoriënteerd land-

bouwbedrijf. Daarnaast zijn sociale netwerken nodig die je bedrijf dragen. Ook een geschikte locatie kan een erg 

positieve bijdrage leveren. Kansen voor landbouwbeleving in Almere ziet hij voorlopig niet, er moet wel vraag zijn 

vanuit de lokale bevolking. 



 

 



 

 

Bijlage 2a: Brief aan consumenten van regiogeoriënt eerde bedrijven 

        

Wageningen, 15 december 2004 

 

Aan consumenten van regiogeoriënteerde 

landbouwbedrijven in Wageningen        

 

Geachte mevrouw / mijnheer, 

 

 

Ik ben een student Biologische Landbouw aan Wageningen Universiteit. Ik wil mij met mijn afstudeeropdracht 

richten op de mogelijkheden voor wederzijdse betrokkenheid van boeren en consumenten in de stadsrand van 

Almere. Deze afstudeeropdracht sluit aan bij de maatschappelijke lijn van het project ‘de smaak van morgen’ van 

Plant Praktijk Onderzoek. Deze maatschappelijke lijn moet antwoord geven op praktische vragen over de behoef-

te van toekomstige consumenten om betrokken te worden bij de landbouw. Het uitgangspunt is hierbij  belevings-

landbouw, waarbij de landbouw door de consument bewust ervaren en gewaardeerd wordt.   

 

Wageningen is rijk aan regionaal georiënteerde biologische initiatieven die tot doel hebben mensen te betrekken 

bij de landbouw. In veel andere plaatsen komen soortgelijke initiatieven maar moeizaam van de grond. Dit is een 

reden om de initiatieven in Wageningen als basis te nemen om de kansen van een regiogeoriënteerde landbouw 

rond Almere te inventariseren. 

 

U bent een consument van een regiogeoriënteerd bedrijf in Wageningen. Betrokkenheid en beleving van de con-

sument spelen een belangrijke rol in het succes van een regiogeoriënteerd bedrijf. 

Wellicht zijn uw belevingen en ervaringen van het bedrijf en haar producten interessant voor de opzet en ontwik-

keling van belevingslandbouw in de stadsrand van Almere.  

 

Graag wil ik u een aantal vragen voorleggen die mij meer inzicht kunnen geven in uw betrokkenheid en beleving 

van het bedrijf. De vragen zullen zich met name richten op het bedrijfscontact en uw ervaringen, daarnaast zal ik 

u vragen naar uw mening over de kansen voor regionale initiatieven. 

Een interview zal afhankelijk van uw antwoorden ongeveer een half uur duren. Ik hoop dat u deze tijd in de ko-

mende weken een keer voor mij kunt vrijmaken. Ik zal binnenkort contact met u opnemen om wellicht een af-

spraak te kunnen maken.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marleen Warnaar 

Julianastraat 147 

6707DD Wageningen 

Marleen.Warnaar@wur.nl 

 

Begeleider: Dr. Ir. D.J. Stobbelaar 



 

 

Bijlage 2b: Open (diepte) interview aan consumenten  van regiogeoriënteerde 
initiatieven in Wageningen 

 

Achtergrond van de consument  
1. Wat is u leeftijd 
2. Welk beroep heeft u? 
3. Welke opleiding heeft u voltooid? 
 
4. Hoe is uw huishouden samengesteld? 
 
5. Waar koopt u uw dagelijkse levensmiddelen, en me t evt. voorkeur voor biologisch en/of regio-

naal? 
 
6. Voelt u zich enigszins verbonden met de landbouw?  Waarom wel/ niet? 

 
Bedrijfscontact en beleving  
 
7. Hoe bent u met bedrijf in contact gekomen? 
 
8. Wat was de hoofdreden om contact met bedrijf op te nemen/ Wat u spreekt u zo aan aan het be-
drijf? 
 
9. Welke activiteiten onderneemt u / of welk contac t heeft u met het bedrijf? 
(incl. Frequentie van contact) 
 
10. Wat is de betekenis voor u van een regionaal ge oriënteerd landbouw bedrijf? 
 
11. Wat is voor u de waarde van de biologische bedr ijfsvoering? 
 
12. Bent u voldoende betrokken bij de bedrijfsvoeri ng? Wat is gewenst? 
 
13.  Welke drie begrippen (zie opsomming ect.) geef t het beste uw beleving van het bedrijf weer? 

Waarom?  (Doorvragen) 
 
• Rust     
• Mooie omgeving 
• Afleiding 
• Ontspanning 
• Gezondheid 
• Seizoensverbondenheid 
• Authenticiteit  
• Gezelligheid/ sfeer 
• Betrokkenheid 
• Vertrouwen 
• Kennis verrijking 
• Veiligheid 
• Uitdaging 
• Verassing 
• Vrijheid 
• Vredigheid 
• Buitenleven 
• Avontuur 
 
 



 

 

Landbouw en regionale initiatieven  
 
14. Is Wageningen uniek wat betreft regionale landb ouwinitiatieven? Zo ja waarom? 
15. Denkt u dat de regionale landbouwinitiatieven o ok elders kunnen slagen?  
16. Wat is naar uw mening doorslaggevend voor het s lagen van regionale landbouw?  
 
17. Welke functie moet de landbouw in het algemeen naar uw mening vervullen? 
 
18. Welke toekomst ziet u voor de Nederlandse landb ouw?  
 
19. Wat is de rol van regionale initiatieven in de landbouwontwikkeling? 



 

 



 

 

Bijlage 3: Vragen aan consumenten van de Boerenmark t (op zaterdag) op 
stadslandgoed de Kemphaan in Almere 

 

Vijf stellingen (mee eens/ oneens) 

• Ik ben bereid twee keer zoveel voor mijn vlees te betalen als ik weet dat het biologisch is. 

• Ik let bij de aanschaf van producten op schadelijkheid voor het milieu.  

• Een landbouwbedrijf moet veel rekening houden met de buurt\ omgeving waarin het gevestigd is. Ik ben be-

zorgd over intensieve landbouw (o.a. uitputting van grond, mestoverschot, grootschaligheid) als bedreiging 

voor natuur en milieu. 

• Het is belangrijk dat het huidige landelijke gebied in Nederland behouden blijft en dat hier in de toekomst zo 

min mogelijk gebouwd wordt.  

 

1. Wat is uw woonplaats (incl. stadskern voor Almer e)? 

 
2. Bezoekt u deze markt regelmatig? 
 
3.1 Wat spreekt u het meest aan aan de boerenmarkt? (de hoofdreden van bezoek) 

(biologisch/ regionaal/ gezelligheid/ kwaliteit) 
     3.2 Wat vindt u van de locatie  van de Boerenmarkt?  
 
 
4.Koopt u ook biologische producten buiten deze mar kt? 
  (zoveel mogelijk / regelmatig / zelden / nooit)  
 
5. Voelt u zich betrokken bij de bedrijven waarvan d e producten afkomstig zijn? 
 (Bekend met bedrijfslocatie, boer/tuinder, bedrijfsvoering) 
 
6. Heeft u de stadsboerderij wel eens bezocht?  
 
7. Voelt u zich verbonden met de landbouw in de regi o? Waarom wel/niet? 

Wat vindt u ervan dat de landbouw in de omgeving Al mere dreigt te verdwijnen? 
 
8.1 Vindt u dat er meer betrokkenheid tussen stad en  platteland moet komen?  

 
8.2 Zou u meer toegankelijke landbouw initiatieven in uw omgeving toejuichen?  
 

9. Welke onderstaande bedrijfsactiviteit(en) spreek t u van meest naar minst  aan? Waarom? 

1.meewerken of zelfoogsten 

2.zorg en educatie, informatie en rondleidingen 

3.toerisme en recreatie (wandel en fietsroutes, campings, koffie en thee) 

4.boerderijwinkel (producten uit eigen regio (streekproducten)/        groenteabonnementen 

 

10. Welk kenmerk is het meest  (of in volgorde? )bepalend om u meer bij de landbo uw te betrekken? 

1.Bedrijfslocatie in een mooi landschap en omgeving  

2.Doorzichtige en open bedrijfsvoering, betrokkenheid en contact met de boer/   tuinder  

3.De toegankelijkheid, de afstand af te leggen tot het bedrijf  

4. Een aantrekkelijke uitstraling en (kleine) schaal van het bedrijf   



 

 



 

 

Bijlage 4a: kaart van wijkindeling Almere en wijkpr ofielen 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 4b: Begeleidende brief bij enquête  

 



 

 

Wageningen, maart 2005 
 
 
Betreft: Onderzoek naar de consumentenwensen over de landbou w in de omgeving 

Almere  
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Almere is aangewezen tot groeistad. De landbouw in de omgeving van Almere zal daarin ook 
een nieuwe plek moeten verwerven. In de toekomst kan het landbouwgebied een nieuwe 
functie gaan vervullen in de behoefte aan rust, ruimte en recreatie onder de inwoners van 
Almere.  
 
Boerderijen in de omgeving van Almere kunnen de inwoners van Almere verschillende “pro-
ducten en diensten” aanbieden zoals: bloeiende akkerranden en kleurige bollenvelden langs 
fietsroutes. Ook kunnen dergelijke, vrij te bezoeken, boerderijen dienst doen als horecagele-
genheid, overnachtingplaats, of er kan een rondleiding gegeven worden aan schoolkinderen 
en belangstellenden. Daarnaast kunnen op een boerderij producten verkocht worden of kan 
men producten zelf oogsten. In Almere is de Stadsboerderij bij stadslandgoed de Kemphaan 
een mooi voorbeeld van een boerderij die al een belangrijke publieks- en educatiefunctie ver-
vuld.   
 
Om bovenstaande redenen is Wageningen Universiteit op dit moment bezig met een onder-
zoek om na te gaan hoe de landbouw in de omgeving van Almere het beste kan functioneren 
op een manier die ook aansluit bij de wensen van de inwoners van Almere. 
 
Binnenkort kunt u telefonisch benaderd worden door een medewerker van onderzoeksbu-
reau Geelen Consultancy uit Wageningen met het verzoek om mee te werken aan een tele-
fonisch interview. Dit interview vraagt hooguit 5 minuten van uw tijd. 
  
 
Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en danken u alvast voor uw tijd en moeite.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marleen Warnaar  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 4c: Enquête vragenlijst vrij te bezoeken bo erderijen 

5 april 2005 



 

 

Als het goed is, heeft u onlangs een brief ontvangen van de Universiteit Wageningen. In deze brief 
staat dat de Universiteit Wageningen bezig is met een onderzoek om na te gaan hoe de landbouw in de 
omgeving van Almere kan functioneren op een manier die 
ook aansluit bij de wensen van de inwoners van Almere.  
Mogen wij u hierover kort een aantal vragen stellen?  
1   Ja 
2   Nee, afspraak maken 
3   Nee, non respons 
 
 
Heeft u de brief gelezen? 
1   Ja 
2   Nee 
3   Weet niet 
 
Wanneer heeft u voor het laatst een boerderij bezocht? Hiermee bedoelen we ook boerderijbezoek van 
familie, vrienden of kennissen, maar geen bezoek aan een kinderboerderij. Is dat:  
1   Minder dan zes maanden geleden 
2   Half jaar tot een jaar geleden 
3   Eén jaar tot twee jaar geleden 
4   Langer dan twee jaar geleden 
5   NIET OPLEZEN : Ik heb nog nooit een boerderij bezocht 
6   NIET OPLEZEN : Weet niet 
 
Heeft u de afgelopen twee jaar wel eens de stadsboerderij bij stadslandgoed 'de Kemphaan' in Almere 
bezocht? 
1   Ja 
2   Nee 
3   Weet niet 
 
Hoe vaak heeft u de stadsboerderij bij stadslandgoed 'de Kemphaan' in Almere de afgelopen twee jaar 
bezocht? 
 
 
Kunt u op een schaal van 1 tot en met 5 aangeven hoe belangrijk u het vindt dat er in de omgeving van 
Almere ruimte blijft voor landbouw? Een 1 is HELEMAAL NIET BELANGRIJK, een 5 is ERG BE-
LANGRIJK.  
  
INT : HOE HOGER DE SCORE, HOE BELANGRIJKER  
INT : WEET NIET   
INT : NIET VAN TOEPASSING  
Kies een waarde tussen 1 en 5 



 

 

Nu volgt een drietal stellingen over het landbouwgebied rond Almere. Kunt u voor elke stelling aan-
geven in welke mate u het hiermee eens of oneens bent?  
 
De eerste stelling luidt. Het grootschalige open karakter maakt het landbouwgebied aantrekkelijk.  
  
Bent u het daar :  
1   Helemaal mee eens 
2   Gedeeltelijk mee eens 
3   NIET OPLEZEN : Neutraal 
4   Gedeeltelijk mee oneens 
5   Helemaal mee oneens 
6   NIET OPLEZEN : Weet niet 
 
Het landbouwgebied rond Almere is evenals de bossen en randmeren een bron van rust, ruimte en na-
tuur.  
  
Bent u het daar :  
1   Helemaal mee eens 
2   Gedeeltelijk mee eens 
3   NIET OPLEZEN : Neutraal 
4   Gedeeltelijk mee oneens 
5   Helemaal mee oneens 
6   NIET OPLEZEN : Weet niet 
 
De derde stelling luidt. Het landbouwgebied is goed toegankelijk voor de Almeerse stadsbewoner.  
  
Bent u het daar :  
1   Helemaal mee eens 
2   Gedeeltelijk mee eens 
3   NIET OPLEZEN : Neutraal 
4   Gedeeltelijk mee oneens 
5   Helemaal mee oneens 
6   NIET OPLEZEN : Weet niet 
 
Ik zal de brief nog eens kort samenvatten, waarna ik u daarover enkele vragen stel.  
  
In de brief staat dat boerderijen in de omgeving van Almere de inwoners van Almere verschillende 
'producten en diensten' kunnen aanbieden zoals: bloeiende akkerranden en kleurige bollenvelden langs 
fietsroutes. Ook kunnen dergelijke, vrij te bezoeken, 
boerderijen dienst doen als horecagelegenheid, overnachtingplaats, of er kan een rondleiding gegeven 
worden aan schoolkinderen en belangstellenden. Daarnaast kunnen op een boerderij producten ver-
kocht worden of kan men producten zelf oogsten.  
 
Kunt u op een schaal van 1 tot en met 5 aangeven hoe aantrekkelijk u het vindt om dergelijke boerde-
rijen vrij te bezoeken? Een 1 is HELEMAAL NIET AANTREKKELIJK en een 5 is HEEL ERG 
AANTREKKELIJK.  
  
INT : WEET NIET  
INT : NIET VAN TOEPASSING 
Kies een waarde tussen 1 en 5 
 
Ik noem u nu een aantal mogelijke activiteiten van vrij te bezoeken boederijen. Kunt u per activiteit 
aangeven hoe waarschijnlijk het is dat u hiervan wel eens gebruik zal gaan maken?  



 

 

Uw eigen fruit en groente plukken of oogsten. Hoe waarschijnlijk is het dat u hiervan wel eens gebruik 
zal gaan maken?  
  
Is dat: 
1   Vrijwel zeker 
2   Waarschijnlijk wel 
3   Waarschijnlijk niet 
4   Zeker niet 
5   NIET OPLEZEN : Weet niet 
 
Informatieve rondleidingen maken over de boerderij. Is dat: 
1   Vrijwel zeker 
2   Waarschijnlijk wel 
3   Waarschijnlijk niet 
4   Zeker niet 
5   NIET OPLEZEN : Weet niet 
 
Educatieve boerderij activiteiten voor kinderen. Is dat: 
1   Vrijwel zeker 
2   Waarschijnlijk wel 
3   Waarschijnlijk niet 
4   Zeker niet 
5   NIET OPLEZEN : Weet niet 
 
Wandel- en fietsroutes door het landbouwgebied. Is dat: 
1   Vrijwel zeker 
2   Waarschijnlijk wel 
3   Waarschijnlijk niet 
4   Zeker niet 
5   NIET OPLEZEN : Weet niet 
 
Overnachten op de boerderij. Is dat: 
1   Vrijwel zeker 
2   Waarschijnlijk wel 
3   Waarschijnlijk niet 
4   Zeker niet 
5   NIET OPLEZEN : Weet niet 
 
Café- en/of restaurantbezoek bij de boerderij. Is dat: 
1   Vrijwel zeker 
2   Waarschijnlijk wel 
3   Waarschijnlijk niet 
4   Zeker niet 
5   NIET OPLEZEN : Weet niet 
 
Een boerderijwinkel bezoeken. Is dat: 
1   Vrijwel zeker 
2   Waarschijnlijk wel 
3   Waarschijnlijk niet 
4   Zeker niet 
5   NIET OPLEZEN : Weet niet 
 
 



 

 

Vrijwillig meewerken op de boerderij. Is dat: 
1   Vrijwel zeker 
2   Waarschijnlijk wel 
3   Waarschijnlijk niet 
4   Zeker niet 
5   NIET OPLEZEN : Weet niet 
 
Heeft u nog andere ideeën die u op een vrij te bezoeken boerderij zou willen doen? 
1   Ja 
2   Nee 
3   Weet niet 
 
Welke ideeën? 
 
Ik noem u nu een aantal aspecten van vrij te bezoeken boerderijen. Kunt u per aspect aange-
ven hoe belangrijk u dit vindt. De schaal loopt van 1, HELEMAAL NIET BELANGRIJK tot 
en met 5, ERG BELANGRIJK.  
  
Hoe belangrijk vindt u dat de boerderij op fietsafstand van uw woning ligt?  
  
INT : SCHAAL 1..5  
INT : HOE HOGER DE SCORE, HOE BELANGRIJKER  
 
INT : WEET NIET = < F9 >  
INT : NIET VAN TOEPASSING = < F10 > 
Kies een waarde tussen 1 en 5 
 
Hoe belangrijk is het dat u persoonlijk contact heeft met de boer of tuinder?  
  
INT : SCHAAL 1..5  
INT : WEET NIET = < F9 >  
INT : NIET VAN TOEPASSING = < F10 > 
Kies een waarde tussen 1 en 5 
 
Dat u veel nieuwe dingen leert over de gewassen en dieren op de boerderij?  
  
INT : SCHAAL 1..5  
INT : WEET NIET = < F9 >  
INT : NIET VAN TOEPASSING = < F10 > 
Kies een waarde tussen 1 en 5 
 
Dat de boerderij kleinschalig en overzichtelijk is?  
  
INT : SCHAAL 1..5  
INT : WEET NIET = < F9 >  
INT : NIET VAN TOEPASSING = < F10 > 
Kies een waarde tussen 1 en 5 
 
Dat er alleen biologische producten op de boerderij zijn?  
  
INT : SCHAAL 1..5  
INT : WEET NIET = < F9 >  
INT : NIET VAN TOEPASSING = < F10 > 



 

 

Kies een waarde tussen 1 en 5 
 
Dat er aandacht moet zijn voor dierenwelzijn op de boerderij?  
  
INT : SCHAAL 1..5  
INT : WEET NIET = < F9 >  
INT : NIET VAN TOEPASSING = < F10 > 
Kies een waarde tussen 1 en 5 
 
Dat de boerderij in een mooie omgeving ligt?  
  
INT : SCHAAL 1..5  
INT : WEET NIET = < F9 >  
INT : NIET VAN TOEPASSING = < F10 > 
Kies een waarde tussen 1 en 5 
 
Zijn er nog andere aspecten die u belangrijk vindt? 
1   Ja 
2   Nee 
3   Weet niet 
 
Welke andere aspecten? 
 
 
Tot slot een paar algemene vragen.  
  
INT : DOORTIKKEN 
 
Worden in uw huishouden biologische producten gegeten?  
  
INT : Biologische producten zijn zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen of chemische dier-
geneesmiddelen 
1   Ja 
2   Nee 
3   Weet niet 
 
Hoe vaak worden in uw huishouden biologische producten gegeten? Is dat:  
  
INT : ANTWOORDEN OPLEZEN 
1   Gemiddeld meer dan drie keer per week 
2   Gemiddeld één tot drie keer per week 
3   Gemiddeld maandelijks 
4   Minder dan één keer per maand 
5   NIET OPLEZEN : Weet niet 
 
Mag ik vragen wat u leeftijd is? 
 
Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 
1   Geen opleiding 
2   Basisschool/lagere school 
3   Lager voortgezet onderwijs (VMBO, LBO, LTS, Mavo, Mulo, Huishoudschool) 
4   Hoger voortgezet onderijs (Havo, VWO, HBS, Atheneum, Gymnasium) 
5   Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MTS, Meao, enz) 



 

 

6   Hoger beroepsonderwijs (HBO, HTS, Heao, enz) 
7   Universiteit 
8   Anders 
9   Weet niet/geen mening, NIET OPLEZEN 
Anders? 
 
Hoe is uw huishouden samengesteld?  
INT : SPONTAAN 
1   Alleenstaand 
2   Eénoudergezin 
3   Samenwonend/gehuwd met kinderen 
4   Samenwonend/gehuwd zonder kinderen 
5   Anders 
6   Wil niet zeggen, NIET OPLEZEN 
Anders? 
 
Dit waren de vragen. Bedankt voor uw tijd en nog een prettige dag. 
 
Man of vrouw? 
1   Man 
2   Vrouw 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 4d: Tabel met activiteiten 

Via de volgende formule is de schattingsfout berekend en vermenigvuldigd met 2 weergegeven in de tabel: 
Schattingsfout ~ wortel( (p*q)/n) 
p = het percentage respondenten dat in de betreffende groep waarschijnlijk wel tot vrijwel zeker van de betreffende activiteit gebruik zullen maken. 
q = 100-p 
n = het aantal steekproefelementen  

    P (%)  P (%) P ( %) P (%) P (%) P (%) P (%) P (%) 

Indeling Groep n oogsten rondleiding educatie routes overnachten cafe winkel meewerken 

Totaal Gemiddeld        342 32 ± 5 59 ± 5 66 ± 5 90 ± 3 15 ± 4 65 ± 5 86 ± 4 13 ± 4 

Wijk Hout        204 35 ± 7 58 ± 7 63 ± 7 94 ± 3 10 ± 4 61 ± 7 89 ± 4 13 ± 5 

 Stad        138 28 ± 8 62 ± 8 72 ± 8 85 ± 6 22 ± 7 71 ± 8 81 ± 7 12 ± 6 

Opleiding Laag 47 32 ± 14 55 ± 15 57 ± 14 87 ± 10 19 ± 11 66 ± 14 85 ± 10 9 ± 8 

 Middel 101 35 ± 9 61 ± 10 77± 8 91 ± 6 18 ±  8 68 ± 9 87 ± 7 16 ± 7 

 Hoog 186 32 ± 7 61 ± 7 64 ± 7 90 ± 4 12 ± 5  62 ± 7 85 ± 5 11 ± 5 

Geslacht Man 171 29 ± 7 58 ± 8 68 ± 7 89 ± 5 12 ± 5 57± 8 84 ± 6 15 ± 5 

 Vrouw 171 36 ± 7 61 ± 7 64 ± 7 91 ± 4 18± 6 73 ± 7 88 ± 5 11 ± 5 

Leeftijd Tot 35 jaar 37 32 ± 15 65 ± 16 84 ± 12 92 ± 9 22 ± 14 68 ± 15 81 ± 13 14 ± 11 

 35-45 jaar 101 36 ± 10 62 ± 10  76 ± 8 90 ± 6 17 ± 7 66 ± 9 87 ± 7 16 ± 7 

 45-55 jaar 79 35 ± 11 52 ± 11 56 ± 11 92 ± 6 11 ± 7 70 ± 10 85 ± 8 8 ± 6 

 Vanaf 55jr. 121 28 ± 8 61 ± 9 61 ± 9 88 ± 6 13 ± 6 61 ± 9 87 ± 6 13 ± 6 

Huishouden Alleenstd. 36 14 ± 12 56 ± 17 39 ± 16 92 ± 9 11 ± 10 67 ± 16 83 ± 12 6 ± 8 

 1oudergezin* 9 44 ± 33 33 ± 31 67 ± 31 78 ± 28 22 ± 28 78 ± 28 67 ± 31 11 ± 21 

 Sw.met kind 143 37 ± 8  66 ± 8 86 ± 6 92 ± 4 19 ± 7 65 ± 8 85 ± 6 15 ± 6 

 Sw.zd.kind 152 32 ± 8 56 ± 8  55 ± 8 88 ± 5 12 ± 5 64 ± 8 88 ± 5 13 ± 5 

Bioconsument Ja 247 35 ± 6 61 ± 6 66 ± 6 90 ±  4 15 ± 5 70 ± 6 91 ± 4 12 ± 4 

 Nee 88 27 ± 9 56 ± 11 68 ± 10 93 ± 5 15 ± 8 53 ± 11 74 ± 9 15 ± 8 

Brief gelezen Ja 258 32 ± 6 59 ± 6 66 ± 6 89 ± 4 14 ± 4 62 ± 6 86 ± 4 12 ± 4 

 Nee         81 33 ± 10 60 ± 11 70 ± 10 93 ± 6 16 ± 8 72 ± 10 86 ± 8 16 ± 8 

 



 

 

Bijlage 4e: Tabel met eigenschappen 

   p (%)  p (%)  p (%) p (%)  p (%)  p (%)  p (%)  

  n Fietsafstand Leren Contact Kleinschalig Dierwelzijn Biologisch Omgeving 

Totaal Gemiddeld 343 51 ±  5 46 ± 5  33 ± 5  47 ± 5  89 ± 3  36 ± 5  70 ± 5  

Wijk Hout 204 53 ± 7 47 ± 7  37 ± 7  48 ± 7  89 ± 4  38 ± 7  75 ± 6  

 Stad 138  48 ± 9  45 ± 8  28 ± 8  46 ± 8  91± 5 33 ± 8  62 ± 8 

Opleiding Laag 47  51 ± 15  38 ± 14  30 ± 13  57 ± 14  89 ± 9 47 ± 15   79 ± 12 

 Middel 101  51 ± 10  52 ± 10  34 ± 9  51 ± 10  94 ± 5  33 ± 9   69 ± 9 

 Hoog 186  52 ± 7  45 ± 7  34 ± 7  42 ± 7  88 ± 5  35 ± 7   69 ± 7 

Geslacht Man 171 44 ± 8 40 ± 7  35 ± 7  40 ± 7 82 ± 6  28 ± 7 68 ± 7 

 Vrouw 171  58 ± 8  52 ± 8 32 ± 7  54 ± 8  96 ± 3  44 ± 8  71 ± 7 

Leeftijd Tot 35 jaar 37  38 ± 16  38 ± 16   24 ± 14   38 ± 16   95 ± 7   32 ± 15   62 ± 16  

 35-45 jaar 101 55 ± 10 53 ± 10  36 ± 10  50 ± 10  89 ± 6  39 ± 10  66 ± 9  

 45-55 jaar 79 54 ± 11  42 ± 11  29 ± 10  48 ± 11  90 ± 7  34 ± 11  76 ± 10 

 Vanaf 55jr. 121  49 ± 9  45 ± 9  36 ± 9  49 ± 9  89 ± 6  38 ± 9  71 ± 8 

Huishouden Alleenstd. 36 39 ± 16 50 ± 17  28 ± 15 53 ± 17 94 ± 8 39 ± 16  75 ± 14 

 1oudergezin 9  56 ± 33 44 ± 33  11 ± 21  33 ± 31  100 ± 0  11 ± 21  33 ± 31 

 Sw.met kind 143 52 ± 8  50 ± 8  32 ± 8  48 ± 8  90 ± 5 33 ± 8  69 ± 8 

 Sw.zd.kind 152  53 ± 8  41 ± 8  37 ± 8  46 ± 8  88 ± 5  41± 8  70 ± 7 

Bioconsument Ja 257 54 ± 6 50 ± 6 36 ± 6  53 ± 6  91 ± 4  43 ± 6  72 ± 6  

 Nee 88  43 ± 11  36 ± 10  26 ± 9  31 ± 10  86 ± 7  19 ± 8  63 ± 10 

Brief gelezen Ja 258 53 ± 6 44 ± 6  34 ± 6  45 ± 6  90 ± 4 36 ± 6  68 ± 6  

 Nee 81  44 ± 11  51 ± 11  28 ± 10  54 ± 11  88 ± 7  37 ± 11  75 ± 10 

Percentage van respondenten in betreffende groep dat aangeeft de betreffende eigenschap van een regiogeorienteerd landbouwbedrijf belangrijk  tot erg belangrijk  te 
vinden. +/- 2 maal de schattingsfout. Bij een bepaalde schattingsfout kun je met 95% zekerheid zeggen dat het percentage respondenten ± 2 maal de schattingsfout  ligt.  
 


