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Voorwoord 
 
Dit onderzoek vormt het eind van de bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 
aan de Academie Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouw van de hogeschool Saxion. Hiermee 
bewijst de student bekwaam te zijn voor de beroepspraktijk. De onderzoeksopdracht is 
afkomstig van onderzoeksinstelling de Hof van Twello, Centrum voor de Lokale Economie. 
De begeleiding vindt plaats vanuit de opleiding. 
  
Met dit onderzoek wordt getracht een beeld te schetsen van streekproductie voor voedsel. In 
het kader van duurzaamheid zijn streekproducten belangrijke bouwstenen voor de uitvoering 
van het rijksbeleid. Door streekproductie wordt kwalitatief hoogwaardige voeding voor de 
bevolking gerealiseerd. In dit onderzoek vindt u een wetenschappelijke onderbouwing van de 
potentie van streekproducten. In het verlengde van dit onderzoek zal vanuit de Hof van 
Twello een inventarisatie van streekproducenten in Deventer en omgeving worden gedaan. De 
streekproducenten die hiervoor interesse tonen zullen in een gids over lokale voeding 
gepresenteerd worden aan het publiek met het doel de streek IJsselvalei te promoten. Uitgave 
van deze gids zal bekendgemaakt worden via de website www.hofvantwello.nl 
 
Ik bedank de winkels C1000 Hans Kok, De natuurwinkel en Streekcoöperatie de Oorsprong 
voor de mogelijkheid om instore te interviewen en voor hun interesse in dit onderzoek. Ook 
wil ik de Hof van Twello bedanken, voor de ervaring die ik dankzij hen opgedaan heb met 
streekproductie in de praktijk. 
 
In het bijzonder bedank ik: Gert Jan Jansen, als initiator, voor zijn kennis over streekproductie 
en voor zijn netwerkfunctie met betrekking tot producenten van lokaal voedsel, Goos Lier 
voor zijn begeleiding en stimulans in de opstartfase en als opdrachtgever vanuit Salland plus, 
Gerhard Bos, als procesbegeleider, voor zijn positivisme en inzicht in de begeleiding en 
Ricardo Cronie voor het begeleiden van mijn onderzoek vanuit de opleiding. Verder heb ik 
steun en aanmoediging gevonden bij mijn ouders, familie en vrienden.  
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Samenvatting 
 
 
 
 
Streekproducten zijn landbouwproducten die aan de consument worden verkocht en expliciet 
met de landbouw in een gebied verbonden zijn. Onderzocht is wat de potentiële marktvraag 
voor streekproducten is en welke omvang het landbouwareaal moet hebben om aan de 
marktvraag naar streekproducten te voldoen. Consumenten interesse, aankoopmotieven en 
barrières zijn onderzocht door middel van twee enquêtes. De benodigde landbouwgrond voor 
streekproductie in de Stedendriehoek is berekend op basis van statistische gegevens van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek en andere bronnen. 
 
 
 

Probleemstelling: 
Welke omvang zou het grondareaal voor de productie van streekproducten binnen 
de Stedendriehoek moeten hebben om de potentiële marktvraag naar 
streekproducten binnen de Stedendriehoek het hoofd te kunnen bieden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijkste conclusies en aanbevelingen 
 
 
Consumenten interesse 
57% Van de respondenten spreekt het kopen en eten van streekproducten aan. Deze mensen 
hebben ook vaker streekproducten aangekocht het afgelopen jaar (82%). Echter volgens 
eerder onderzoek geeft slechts 30% van de mensen voorkeur aan streekproducten. Mogelijk 
moet er na het wekken van de interesse een extra stap gezet worden zodat interesse overgaat 
in voorkeur voor streekproducten. Door de interesse van de consument te voeden met 
promotie en informatie en gelijktijdig de beschikbaarheid te verhogen, kunnen 
streekproducten zich sterker profileren.  
 
De prijs kan op een later tijdstip een barrière vormen om streekproducten frequent aan te 
kopen. Consumenten die aangeven enigszins geïnteresseerd te zijn in streekproducten vinden 
het aanpassen van de prijs het belangrijkste om de interesse naar streekproducten te verhogen. 
Wanneer streekproducten tegen een concurrerende prijs beschikbaar komen, kunnen de 
consumenten die enigszins interesse voor streekproducten hebben en de prijs belangrijk 
vinden geïnteresseerden in streekproducten worden. De potentie van de marktvraag zal dan 
met 9% toenemen tot 66% van de consumenten. Een lagere prijs kan er tevens voor zorgen 
dat mensen met interesse voor streekproducten deze meer of vaker kopen. 
 
Streekproducenten dienen streekproducten meer te promoten en persoonlijke informatie te 
geven. Streekproducten worden op dit moment door veel mensen als niet dagelijks product in 
beperkte frequentie aangekocht. De interesse voor streekproducten is bij veel mensen 
aanwezig, om consumentengedrag te veranderen is echter meer nodig. Productsampling of 
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uitproberen is belangrijk om de aspecten van streekproducten bekendheid te geven: de smaak 
van het product behorend bij de streek en de versheid. Deze punten zijn samen met 
milieuvriendelijkheid van de productie cruciaal. Streekproducenten dienen bij toekomstige 
ontwikkelingen concurrerende prijzen te blijven hanteren. Hierdoor kunnen ze mensen met 
enige interesse voor streekproductie in de producten interesseren en kunnen geïnteresseerden 
in streekproducten het aandeel dat streekproducten in het voedingsmiddelenbudget innemen 
verhogen. 
 
 
Verkooppunten 
Hoewel thuisverkoop zorgt voor een hogere productbeleving willen mensen ‘haast niet’ tot 
‘niet’ reizen voor streekproducten. Verkoop van streekproducten op locatie, moet worden 
gecombineerd met activiteiten of producten waarvoor mensen wel specifiek willen reizen. De 
geringe afstand die mensen bereid zijn af te leggen voor streekproducten, maakt 
beschikbaarheid van streekproducten bij de huidige aankooppunten van voedsel erg belangrijk 
om in de marktvraag te voorzien. Ontwikkelingen die consumenten het meest belangrijk 
vinden zijn: een kraam met streekproducten op de plaatselijke markt, een 
streekproductenwinkel in de stad, streekproducten in de wijk bij de natuurwinkel, 
streekproducten binnen de supermarkt. 
 
 
Marktaandeel 
Mensen die streekproducten aankopen zijn bereid 10 tot 20% meer voor streekproducten te 
betalen. De prijs van streekproducten vormt wanneer deze met de supermarkt kan concurreren 
geen barrière. Wanneer aan voorwaarden van de consumenten wordt voldaan, kan het aandeel 
in het voedingsmiddelenbudget dat aan streekproducten wordt besteed 222% van de huidige 
uitgaven bedragen. 
 
 
Benodigd grondareaal 
Wanneer alle landbouwgrond van streekproducenten voor de productie van aardappels, 
groente en fruit en tarwe voor brood gebruikt worden, moet er om aan de potentiële 
marktvraag naar aardappels, groente en fruit en tarwe voor brood te voldoen 148 hectare extra 
landbouwgrond voor streekproductie beschikbaar worden gemaakt. Om de hele bevolking van 
de Stedendriehoek van aardappelen, groente, fruit en brood te voorzien dient er 1532 hectare 
extra voor streekproductie beschikbaar te worden gemaakt. Het landbouwareaal voor 
streekproductie, inclusief vlees en zuivelproductie, zal wanneer gebruikt om aardappelen, 
groente, fruit en tarwe voor brood te produceren moeten verdubbelen om de bevolking van de 
Stedendriehoek te voorzien. 
 
De beschikbare hoeveelheid landbouwgrond voor streekproducten is niet toereikend om in de 
marktvraag te voorzien. Nieuwe landbouwgrond en overschakeling van reguliere landbouw 
naar streekproductie zijn gewenste ontwikkelingen om streekproductie binnen de 
Stedendriehoek verder vorm te kunnen geven. Streekproducenten moeten ondersteuning 
bieden, zodat samenwerking met nieuwe producenten van streekproducten soepel zal 
verlopen.  



 

 7

1 Inleiding 
 
 
 
 
Dit inleidende hoofdstuk bestaat uit de situatieschets en de onderzoeksopzet. In de 
situatieschets wordt aangegeven waarom streekproductie belangrijk is, wat publieke 
verwachtingen zijn betreffende de consumentenbehoefte naar streekproducten en wat het 
rijksbeleid voor streekproducten is. In de onderzoeksopzet worden de onderzoeksopdracht en 
opdrachtgevende organisatie, de doelstelling, de probleemstelling en de onderzoeksmethodiek 
toegelicht. De leeswijzer geeft per hoofdstuk aan wat er beschreven wordt. 
 
 
 
1.1 Situatieschets 
 
 
1.1.1 Belang van streekproductie 
Streekproducten zijn landbouwproducten die expliciet met de landbouw in een gebied 
verbonden zijn en verkocht worden aan de consument. (Ecorys, 2009) Streekproducten 
winnen aan populariteit en de initiatieven hiermee nemen toe in Nederland (bijvoorbeeld 
nieuwe streekproductenwinkels en boerenmarkten). Dat de streek meer in de belangstelling 
van het publiek komt, vloeit voort uit een toenemende bewustwording van de eigen omgeving 
als tegenhanger van de opkomende globalisering (Carola Simon, 2004). Consumenten worden 
met streekproducten meer betrokken bij de productie van hun voeding, doordat ze de 
producent en het bedrijf kennen (pers.comm. Gert Jan Jansen, 2009). Een groter marktaandeel 
van streekproducten komt ten goede aan de duurzame relatie tussen het platteland en de 
betrokken steden. Door het aantrekken van consumenten naar het buitengebied wordt de 
leefbaarheid en het voorzieningen niveau van dit gebied versterkt. Streekproductie is het 
verbouwen tot aan het verkopen van streekproducten en draagt bij aan een vitale plaatselijke 
economie, dit komt doordat arbeid en kapitaal in de regio behouden blijven. Streekproductie 
is goed voor het milieu, door de kleinere transportafstand kan CO2 worden gereduceerd en 
voor de consument is het beter controleerbaar. 
 
Het aantal bedrijven in de agrarische sector neemt af. Streekproductie kan kleinschalige 
bedrijven perspectief bieden (Internet. Gert Jan Jansen, 2010). Traditioneel biedt 
streekproductie een uitweg voor producenten die kampen met lage prijzen voor hun 
producten. Door het verkopen van landbouwproducten aan de consument kan de omzet van 
het bedrijf vergroten. Hoewel het aantal bedrijven dat streekproducten verkoopt afneemt, 
neemt de totale omzet van streekproducten toe dankzij professionalisering, meer 
streekproductenwinkels (Ecorys, 2009). 
 
 
1.1.2 Verwachte consumentenbehoefte 
Streekproducten staan dicht bij de consument doordat zij in de regio geproduceerd worden. 
Steeds meer partijen zien in dat de streekidentiteit van producten een bijzondere meerwaarde 
heeft. De toenemende consumentenvraag naar streekproducten betekend marktpotentieel. Dit 
marktpotentieel wordt door verschillende partijen opgemerkt. Nieuwe marktconcepten en 
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supermarktketens zien steeds meer kansen om streekproducten binnen hun assortiment aan te 
bieden (Internet Willem-Paul de Mooij, 2010). Om de toenemende vraag naar streekproducten 
om te zetten in marktomvang moeten barrières geïdentificeerd en opgelost worden. Enkele 
barrières kunnen zijn: 
-  De spreiding van verkooppunten van streekproducten is op dit moment nog erg gering 

in vergelijking met de supermarkten. Het gemak wat de supermarkt biedt, moet 
onderdeel worden van het vermarkten van streekproducten om een groot publiek aan 
te kunnen trekken (pers.comm. Goos Lier, 2010). 

-  Veel versproducten zijn seizoensgebonden, terwijl consumenten gewend zijn dat 
producten het gehele jaar beschikbaar zijn in de supermarkt (pers.comm. Gert Jan 
Jansen, 2009). 

-  Het stimuleren van de marktvraag van biologische producten is uitgebreid onderzocht 
en toegepast. Biologische producten zijn in de supermarkt beschikbaar, maar hebben 
doordat ze duurder zijn dan de andere producten toch slechts een klein marktaandeel 
binnen dit afzetkanaal. Een concurrerende prijs van de producten is een belangrijke 
voorwaarde om een groot marktaandeel in de supermarkten te kunnen realiseren 
(Internet. Gert Jan Jansen, 2008). 

 
Het tegemoetkomen aan deze voorwaarden van consumenten kan een oplossing vormen voor 
het huidige relatief geringe marktaandeel van streekproducten. In dit onderzoek zal naar voren 
komen wat de consumenten in de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer en Zutphen) het 
meest belangrijk vinden.  
 
Voor het vervullen van de marktvraag naar streekproducten is grond voor de productie nodig. 
Dit noemen we grondareaal. Hoe meer lokaal grondareaal, hoe beter aan de marktvraag kan 
worden voldaan. 
 
 
1.1.3 Rijksbeleid 
Vanuit het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (ELI), is er een Taskforce 
Multifunctionele Landbouw (hierna te noemen Taskforce), opgericht voor de periode 2008-
2012. Onder multifunctionele landbouw vallen bedrijven die gekoppeld aan de primaire 
landbouw, andere bedrijfsactiviteiten uitoefenen. De multifunctionele landbouwactiviteiten 
waar de Taskforce aan bijdraagt zijn: zorglandbouw, recreatie, agrarische kinderopvang, 
boerderijeducatie, agrarisch natuur- en landschapsbeheer en/of de productie en verkoop van 
streekproducten. De Taskforce zoekt naar samenwerking om de volgende doelstellingen te 
kunnen bereiken:  
-  Verdubbeling van de economische waarde van multifunctionele landbouw, door het 

opzetten van nieuwe ketens, het versterken van bestaande initiatieven en het 
wegnemen van belemmeringen. 

-  Ruimte creëren voor een veelzijdig platteland binnen het beleid, door middel van 
ondernemers die bijdragen aan: een mooier, functioneler en herkenbaarder 
buitengebied, een bloeiende plattelandseconomie en behoud van werkgelegenheid op 
het platteland. 

-  Versterking van ondernemerschap binnen de multifunctionele landbouw door het 
opzetten van projecten en activiteiten.  

-  Een nieuw kennisnetwerk over multifunctionele landbouw dat aanhaakt bij bestaande 
kennisnetwerken, onder andere bij dat van het ministerie van ELI. 

(Internet. Taskforce Multifunctionele Landbouw, 2008) 
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1.1.4 Stedendriehoek 
De regio Stedendriehoek (figuur 1.) bestaat uit zeven gemeenten (Apeldoorn, Zutphen, 
Deventer, Brummen, Lochem, Voorst en Epe) die hun plannen onderling afstemmen en 
gezamenlijk optrekken richting het rijk en Europa. De gezamenlijke gemeenten van de 
Stedendriehoek hebben een inwoneraantal van meer dan 400.000 mensen. Dit inwoneraantal 
groeit jaarlijks licht. De gezamenlijke oppervlakte bedraagt meer dan 110.000 hectare. 
Hiervan is ongeveer 46.000 hectare (42%) landbouwgebied. (Regio Stedendriehoek, 2009) De 
Regio Stedendriehoek, de gemeenten samen met ondernemers hebben in 2009 de ambitie 
afgesproken in 2030 energieneutraal te willen zijn. (Regio Stedendriehoek, 2010) 
Streekproductie is nog niet in dit beleid opgenomen maar kan bijdragen aan de doelstellingen, 
zoals vermindering van de CO2 uitstoot, voor streekproducten is de vervoersafstand voor 
voeding kleiner. 
 
 De drie stedelijke kernen in de Stedendriehoek zorgen dat er veel ruimteclaims (wanneer een 
gebied wordt opgenomen in overheidsplannen), op het aanliggend landelijk gebied worden 
gelegd. (Internet. De nieuwe kaart van Nederland, 2010) Voor de landbouw biedt de nabijheid 
van de stedelijke kernen mogelijkheden in de vorm van lokale afzet voor hun producten. 
Binnen de Stedendriehoek bieden 63 landbouwbedrijven boerderijverkoop en 17 bedrijven 
verwerken landbouwproducten op het bedrijf. (Roest en Schouten, 2010) 
 
Afbeelding 1. Schets ligging Stedendriehoek (gebruikte kaart als ondergrond  
 internet Google Maps, 2011) 
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1.2 Onderzoeksopzet 
 
 
1.2.1 Onderzoeksopdracht 
Het initiatief voor een rapport over streekproductie komt van onderzoeksinstelling de Hof van 
Twello, Centrum voor de Lokale Economie. De Hof van Twello doet onderzoek naar 
verschillende landbouwproducten die voor kleinschalige en lokale landbouw succesvol 
kunnen zijn bij verkoop aan de consument. Of producten aan de doelstellingen voldoen, wordt 
beproefd door de eigen productie in een streekproductenwinkel af te zetten. Zowel door het 
verkopen, als de reacties van klanten op de productbeleving, wordt bepaald of een product 
binnen lokale productie succesvol kan zijn. De onderzoeksactiviteiten worden 
gecommuniceerd door onder andere educatie en dagrecreatie activiteiten. De Hof van Twello 
heeft voor deze doeleinden 18 ha grond waarop voedsel wordt geproduceerd, een 
streekwinkel en een vergaderruimte. Een onderzoek naar het benodigde grondareaal en de 
potentiële vraag naar streekproducten in de Stedendriehoek sluit aan op de andere activiteiten 
van de Hof van Twello.  
 
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de waarden, stimulansen en barrières 
voor de aankoop van streekproducten. Hiermee wordt het mogelijk het marktaandeel voor 
streekproducten een impuls te geven. Door middel van een enquête onder consumenten wordt 
inzicht gegeven in het marktaandeel dat streekproductie in de toekomst binnen de 
Stedendriehoek kan hebben. De marktvraag van consumenten wordt aan de hand van 
aankoopmotieven en barrières onderzocht. Het onderzoek spitst zich toe op de groeipotentie 
voor afzet van streekproducten onder een groter publiek. Aan de hand van de marktvraag van 
consumenten wordt een koppeling gemaakt naar het grondareaal voor de productie. 
 
 
1.2.2 Doelstelling 
 Doelstelling:  Inzicht krijgen in de omvang van de potentiële markt en het benodigde 

grondareaal voor streekproducten binnen de Stedendriehoek.  
 
 
 
 
1.2.3 Probleemstelling 
 

Probleemstelling:  
Welke omvang zou het grondareaal voor de productie van streekproducten binnen 
de Stedendriehoek moeten hebben om de potentiële marktvraag naar 
streekproducten binnen de Stedendriehoek het hoofd te kunnen bieden? 

 
 
 
 
 
 
1.2.4 Definitie 
- Marktvraag:   Mate waarin consumenten bereid zijn om streekproducten te  
   consumeren. 
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- Streekproducten:  Voeding die aan de consument wordt verkocht en expliciet met de 
landbouw in een streek verbonden is. In dit onderzoek gaat het om de 
producten: aardappelen, brood en groenten en fruit. 

 
 
1.2.5 Vraagstelling van het onderzoek 
Onderstaande vragen vormen een verdere uitwerking van de probleemstelling.  
 
Inleiding 
1.  Wat is streekproductie en wat zijn de potentiële voordelen? 
 
Consumenten waarden en beleving 
2.  Welke houding en waarden hebben de consument naar streekproducten? 
3.  Welk afzetkanaal is het meest geschikt om de doelgroepen voor streekproducten te 
 bereiken? 
4.  Op welke manier worden streekproducten gewoonteaankopen? 
 
Consumenten enquête 
5.  Wat is de interesse voor streekproducten in de Stedendriehoek? 
6.  Welk belang hechten consumenten aan de verschillende koopmotieven en barrières 

voor de aankoop van streekproducten? 
7.  Wat is de potentiële marktvraag naar streekproducten binnen de Stedendriehoek? 
 
Grondareaal voor streekproductie 
8.  Wat zijn de trends en ontwikkelingen met betrekking tot de omzet en het grondareaal 
 voor streekproducten? 
9.  Wat is de totale benodigde grond voor de productie van streekproducten in de 
 Stedendriehoek? 
 
 
1.2.6 Onderzoeksstrategie 
De kwaliteiten van product, prijs, plaats en promotie zijn onafhankelijke factoren. De 
aankoopmotieven of consumentenwaarden worden als afhankelijke variabelen door deze 
factoren beïnvloed. Op het gebied van barrières voor aankoop moet de consument worden 
tegemoetgekomen, zodat de aankoopmotieven de potentiële marktvraag bepalen. Dit wordt 
schematisch weergegeven op afbeelding 2. 
 
Om een beter inzicht te krijgen in de gedragingen en denkwijzen van de consument is het 
nodig dat die enigszins op de hoogte is met streekproductie. Het is ook de bedoeling om de 
mogelijkheid van uitbreiding van verkoop van streekproducten aan supermarkt publiek te 
onderzoeken. Verwacht wordt dat slechts een gedeelte van het supermarktpubliek enigszins 
op de hoogte is met streekproducten. Door directe benadering van de consument zal deze het 
best tot zijn recht komen. Gekozen is de twee onderzoeksgedeelten uit te voeren door middel 
van vragenlijsten. Voor het supermarktpubliek een korte mondeling afgenomen vragenlijst. 
Hiermee kunnen ook de mensen die weinig tijd voor een enquête willen nemen onderzocht 
worden. Om de gedragingen en denkwijze van degenen die al vertrouwd zijn met 
streekproducten te onderzoeken een uitgebreide vragenlijst opgesteld. Afname van deze 
vragenlijst kan gezien de omvang het best schriftelijk. De vragenlijsten worden instore bij 
verkooppunten van streekproducten afgenomen met na-controle op de volledigheid. De 
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schriftelijke vragenlijst bestaat voor het grootste gedeelte uit kwantitatieve vragen waardoor 
respondenten in een korte tijd veel informatie kunnen overdragen. 
 
De potentiële marktvraag naar streekproducten zal op basis van de enquêteresultaten en de 
statistiek worden omgezet naar benodigd grondoppervlak voor productie. Dit maakt dat het 
benodigd grondareaal om aan de potentiële afzet van streekproducten te kunnen voldoen 
inzichtelijk wordt voor de streekproducenten. In onderstaand model staan de te onderzoeken 
variabelen en hun onderlinge relatie. 
 

Afbeelding 2. Onderzoeksmodel streekproducten 
 

Aankoopmotieven en 
consumentenwaarden 

 
 
 
1.2.4. Onderzoeksmethodiek en -verantwoording 
Bestaande kennis over consumenten waarden en gedragingen worden door een theorie 
onderzoek uitgewerkt. Er is op basis van onderzoeken van de Taskforce Multifunctionele 
Landbouw en onderzoeken van Wageningen Universiteit (WUR) een kader voor het eigen 
onderzoek naar streekproductie gevormd. Voor de enquêtes is gebruikgemaakt van 
veldonderzoek wat in april en mei 2010 is uitgevoerd in Deventer en omgeving. Bijbehorende 
vragenlijsten en antwoordtabellen zijn opgenomen in de bijlage. 
 
Mondelinge enquête 

- Omgevingskwaliteit 
- Productkwaliteit Kwaliteitsaspecten 

product - Proceskwaliteit 
- Product 

Barrières voor 
aankoop 

- Prijs 
- Plaats 

- Te duur - Promotie 
- Claim onduidelijk 
- Niet beschikbaar 
- Niet lekker 
- Imago 
- Niet alledaags 

Potentie van de marktvraag naar 
streekproducten 

Benodigd grondareaal voor 
streekproducten: 
- Functie van het grondareaal 
- Kwaliteit van de grond 
- Opbrengst van het grondareaal 
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De mondelinge enquête is afgenomen onder 101 respondenten. De enquêteurs hebben 
mondeling personen binnen winkelcentrum Flora uitgenodigd het onderzoek deel te nemen 
aan. Onderzoeksvragen die met de enquête beantwoordt worden, zijn: 

- Welke associatie roept de naamgeving ‘streekproducten’ op? 
- Welke interesse voor streekproducten is er? 
- Op welke wijze kan de interesse naar streekproducten groeien? 

De vragenlijst bestaat uit zowel kwantitatieve als kwalitatieve vragen. Eerst wordt de 
respondent gevraagd om algemene informatie als leeftijd, grote van het huishouden en 
woonplaats. Hierdoor kan de representativiteit van de enquête worden aangetoond. Daarna 
wordt een kwalitatieve vraag gesteld over de associatie bij streekproducten. De beleving van 
de respondent staat bij deze vraag centraal. Kwalitatieve vragen doen het meest recht aan de 
respondent zijn overtuigingen. De interesse wordt kwantitatief uitgewerkt en er wordt met een 
kwalitatieve vraag over de mogelijkheden voor een hogere interesse naar streekproducten 
afgesloten. 
 
Schriftelijke enquête 
De schriftelijke enquête is afgenomen onder 33 respondenten. Voor dit onderzoek is 
geïnterviewd bij de Natuurwinkel Deventer Centrum, Streekcoöperatie De Oorsprong en de 
C1000 Hans Kok, al deze winkels verkopen streekproducten. De enquêtes zijn instore 
gehouden (binnen in de winkel). Bij de C1000 is er voor gekozen alleen mensen te enquêteren 
wanneer ze daadwerkelijk streekproducten uit het supermarktschap nemen. Door het brede 
publiek van de supermarkt was het nodig mensen specifiek op hun interesse voor 
streekproducten te selecteren. Bij de andere aankooppunten wordt er vanuit gegaan dat het 
publiek uit geïnteresseerden in streekproducten bestaat. Hier is geen selectie onder de 
populatie uitgevoerd. De vragenlijst bestaat uit kwantitatieve vragen, mensen kunnen 
aangeven in welke mate ze belang hechten aan verschillende onderwerpen. Onderzoeksvragen 
die met de enquête beantwoordt worden, zijn:  

- Hoeveel meerwaarde hebben streekproducten voor de respondenten, uitgedrukt in de 
prijs en het aandeel van streekproducten binnen het voedingsmiddelenbudget? 

- Welke eisen stellen respondenten aan de plaats van verkoop? 
- Verhogen keurmerken, merken en logo’s de geloofwaardigheid van streekproducten 

naar de respondenten? 
- Wat is de invloed van zichtbaarheid, presentatie, verpakking, personeel en andere 

factoren op het aankoopgedrag van de respondenten? 
 
 
 
1.3 Leeswijzer 
 
 
Dit onderzoeksrapport bevat informatie over streekproductie op twee verschillende niveaus, 
onderzocht wordt zowel de consumptie als de productie van streekproducten. In hoofdstuk 2 
wordt bestaande theorie over streekproductie en vermarkten besproken. Wie goed op de 
hoogte is van de onderzoeksrapportage over Multifunctionele Landbouw, van de Taskforce en 
WUR kan het onderdeel ‘Theorie’ overslaan of kan alleen de resultaten uit het 
theorieonderzoek lezen onder de kop 2.4 Overzicht resultaten van het theorieonderzoek. In 
hoofdstuk 3 staan de resultaten uit een mondelinge enquête onder supermarktpubliek in 
Deventer beschreven. Het gaat hierbij over interesse en definiëring van streekproductie. 
Supermarktpubliek wordt gevraagd hoe de interesse voor streekproducten vergroot kan 
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worden. In hoofdstuk 4 wordt dieper ingegaan op hoe streekproducten een groter aandeel 
binnen de totale voeding van consumenten kunnen krijgen. Hiervoor is op locatie bij 
verkooppunten van streekproducten geënquêteerd middels een schriftelijke vragenlijst. Er 
wordt dieper ingegaan op aspecten die met de aankoop van voeding te maken hebben en 
aspecten van voedselaankoop die voor streekproducten kunnen afwijken. In hoofdstuk 5 komt 
de haalbaarheid van de productie aan de orde met een voorbeeldberekening van het 
grondareaal voor 4 productgroepen. Aardappelen, Brood, Groente en Fruit wanneer deze 
binnen de streek worden geproduceerd. Conclusies en aanbevelingen vindt u in hoofdstuk 6. 
Hoe kunnen streekproducenten, organisaties en instellingen en consumenten streekproductie 
bevorderen? 
 
In de bijlage 1. vindt u een kaart met de landschapstypen binnen de Stedendriehoek. Bijlage 2. 
bestaat uit antwoordtabellen van de enquêtes en in bijlage 3. staan statistische gegevens voor 
de berekening van de benodigde landbouwgrond voor streekproductie. 
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2. Theorie 
 
 
 
 
Als basis voor het onderzoek wordt de bestaande theorie kort toegelicht. Het gaat hierbij om 
aankoop van voedsel, consumentenbeleving van streekproducten en landbouwgrond voor 
streekproductie. Eerst wordt in de paragraaf ‘Kwaliteitswaarden’ ingegaan op de totale 
aankoop van voedsel en het belang dat mensen aan voedselkwaliteit hechten. Aan de hand van 
door het voormalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het 
huidige ministerie ELI, opgestelde voedselkwaliteitswaarden is onderzocht hoeveel waarde 
mensen aan bepaalde kwaliteiten hechten. De perceptie van voedsel, het daadwerkelijk 
handelen en het verschil tussen perceptie en handelen zijn onderzocht. Daarna wordt in de 
paragraaf ‘Afzetmarkt voor streekproducten’ specifiek ingegaan op de aankoop van 
streekproducten. Onder de kop ‘Consumentenbeleving van streekproducten’ wordt de huidige 
perceptie van de doelgroepen verder toegelicht. Onder de kop ‘Landbouwgrond voor 
streekproductie’ wordt ingegaan op het grondgebruik binnen de Stedendriehoek. Verder wordt 
de bodemkwaliteit aangestipt. Aan de hand van de biologische landbouw wordt de 
mogelijkheid van natuurgronden voor voedselproductie uitgewerkt. De onderwerpen worden 
samengevat in het overzicht literatuurresultaten. 
 
 
 
2.1 Aankoop van voedsel 
 
 
2.1.1 Kwaliteitswaarden 
Als wetenschappelijke onderbouwing voor het beleid van het ministerie van ELI, het 
toenmalig LNV, heeft Wageningen Universiteit (WUR) een onderzoeksinstrument (Eten van 
waarde, 2009) uitgebracht om voedselconsumptie te meten. Hierin onderscheid WUR 
verschillende voedselkwaliteitswaarden die het beleid van het ministerie van LNV richting 
geven. De waarden die WUR heeft onderzocht zijn niet doorslaggevend als aankoopmotief. 
Juist andere motieven als betaalbaarheid, smaak en gemak blijken doorslaggevend bij de 
keuze een product al dan niet aan te kopen. 90% Van de mensen zegt gewoontegetrouw te zijn 
bij de aankoop van voedsel. Dit kan een verklaring zijn voor het verschil tussen denken 
(motief en belang) en doen (aankoop). Andere verklaringen van de verschillen tussen 
aankoopmotieven en de daadwerkelijke aankoop worden gevonden in de behoefte tot 
nadenken voordat men tot aankoop overgaat en het ontbreken van kennis over 
voedselkwaliteitswaarden. 
 
‘Gezondheid’ scoort het hoogst van de voedselkwaliteitswaarden van het ministerie van LNV. 
Na ‘smaak’ en ‘betaalbaarheid’, die niet onder de voedselkwaliteitswaarden van LNV vallen, 
is deze factor voor consumenten de belangrijkste waarde op het gebied van voedsel. Mensen 
die aangeven ‘gezondheid’ belangrijk te vinden kopen meer groente, fruit en vis. Het 
aankoopmotief gezondheid bij consumenten, leidt nauwelijks tot aankoop van producten met 
gezondheidskeurmerken.  
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Andere belangrijke consumentenwaarden zijn ‘voedselveiligheid’, ‘bekendheid’, ‘voel me er 
lekker bij’ en ‘gemak’. Bij de aankoop van vlees is de factor ‘dierenwelzijn’ belangrijk en bij 
groente en fruit de factor ‘natuurlijk’. Veiligheid als motief voor aankoop uit zich niet in een 
bepaald koopgedrag. Mogelijk acht men voedsel in Nederland veilig. “Een kwart van de 
bevolking is er van overtuigd dat Nederlandse producten veiliger zijn dan andere” 
(Spangenberg et al, 2009). (Bartels et al, 2009) 
 Het laagst scoren de waarden milieuvriendelijkheid, ambachtelijkheid en rechtvaardigheid. 
Ambachtelijkheid wordt door consumenten op twee manieren gedefinieerd:  
(1) Ambachtelijkheid productinhoudelijk, kleinschaligheid van de productie, specialisme van 
de producent, en een betere kwaliteit doordat er extra aandacht aan de producten is besteed. 
(2) Ambachtelijkheid als communicatie en marketing middel, waarmee de indruk wordt 
gewekt dat een bepaald product handmatig en/of volgens oud recept geproduceerd is, hoewel 
het eigenlijk om fabrieksmatige productieprocessen gaat. 
‘Een betere smaak’ is volgens consumenten de grootste factor die ambachtelijke producten 
onderscheid van andere producten. Mensen zijn sceptisch over de ambachtelijkheid van 
producten in de supermarkt. Wie ambachtelijk belangrijk vinden kopen vaker bij 
speciaalzaken. Een zeer klein deel van de mensen vindt de maatschappelijk getinte waarden, 
milieuvriendelijkheid en rechtvaardigheid binnen de voedselketen, van grote betekenis. 
(Spangenberg et al. 2009) 
 
 
2.1.2 Afzetmarkt voor streekproducten 
De afzetmarkt voor voedselproducten is volgens WUR onder te verdelen in drie groepen; zij 
die hechten aan voedselkwaliteitswaarden (7%), zij die hechten aan voedselkwaliteitswaarden 
mits betaalbaar (13%) en zij die voedselkwaliteitswaarden niet of nauwelijks belangrijk 
vinden. Deze laatste groep vindt wat het WUR onderzoek beschrijft als de meer egoïstische 
voedselkwaliteitswaarden (zoals smaak, gemak, gezondheid, prijs enzovoort) belangrijker 
(47%). Een gedeelte van de deelnemers of respondenten van het WUR onderzoek vindt 
vertrouwd zijn met- en bekendheid van de producten het meest belangrijk (13%). De overigen 
hebben geen bepaalde voorkeur voor voedselkwaliteitswaarden (20%). (Bartels et al. 2009) 
 
De aankoopprijs voor voedsel is in Nederland altijd belangrijk. Consumenten geven aan 
gemiddeld 39% van al de voedselinkopen in de aanbieding te kopen. De groep die 
voedselkwaliteitswaarden belangrijk vindt bestaat voor het grootste deel uit 50 plussers 
(70%). Degene die voedselkwaliteitswaarden niet belangrijk vinden kunnen worden bereikt 
via egoïstische voedselkwaliteitswaarden. (Bartels et al. 2009) 
 
Nadat er vanuit de WUR rapportage een beeld van consumenten voor streekproducten is 
geschetst wordt nu ingegaan op doelgroepen aan de hand van het mentality model van 
onderzoeks- en marketingbureau Motivaction. Het mentality-onderzoek bestaat uit 
basisvragen op het gebied van socio-demografische  achtergronden, waarden, politieke 
voorkeuren en mediagedrag. De marktvraag van verschillende doelgroepen kan aan de 
waarden binnen het dagelijks leven worden gekoppeld. (pers.comm. Motivaction, 2011).  In 
opdracht van de Taskforce multifunctionele landbouw zijn aan de hand van een uitgebreid 
onderzoek onder 1244 respondenten, potentiële doelgroepen voor streekproducten verder 
gedefinieerd. Een kwart van de mensen geeft aan voorkeur te hebben voor lokale- of 
streekproducten boven andere producten. De verschillende doelgroepen hebben een meer of 
mindere mate waarin streekproducten aansluiten bij hun beleving en hebben hierdoor elk een 
eigen aanpak nodig wat betreft vermarkting.  
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1. De primaire doelgroep bestaat uit postmaterialisten en kosmopolieten en bevat 21,5% 

van de ondervraagden. Belangrijke idealen voor deze groepen zijn ‘iets bijdragen aan 
de maatschappij en de wereld,’ Van de onderzochte doelgroepen, hechten deze 
doelgroepen de meeste waarde aan streekproducten. Postmaterialisten en 
kosmopolieten zijn bewuste en sociale eters. Uit onderzoek komt naar voren dat ze 
voorkeur geven aan pittige en kruidige gerechten uit andere culturen of authentiek 
Nederlandse gerechten. Beide doelgroepen hechten veel waarde aan gezondheid. Dit 
uit zich onder andere in het letten op de ingrediënten en herkomst van producten. 
Kosmopolieten nemen vaker dan gemiddeld extra vitaminen voor de gezondheid. 
Postmaterialisten leggen een link tussen hun voeding en de lichamelijke gesteldheid. 
Beide doelgroepen zijn vaker dan gemiddeld vegetarisch.  

 
2. De secundaire doelgroep (12,4%) bestaat uit traditionele burgerij en nieuwe 

conservatieven. Deze doelgroepen vinden gezin en familie belangrijk. De traditionele 
burgerij vindt daarnaast rechtvaardigheid erg belangrijk en de nieuwe conservatieven 
vinden persoonlijk succes binnen de werkomgeving belangrijk. Beide doelgroepen 
vinden gezonde voeding belangrijk. Verder hechten de groepen aan authenticiteit, 
bekendheid van- en vertrouwen in de producten. Kwaliteitsvoeding en streekproducten 
kunnen voor deze doelgroepen dus een meerwaarde opleveren. 

 
3. De tertiaire doelgroep (12,2%) betreft voornamelijk opwaarts mobielen. Sociale status 

speelt een belangrijke rol, waarden zijn: ‘rijk zijn’ en ‘gewaardeerd worden’ dan zou 
ik weer alle genoemde waarden tussen aanhalingstekens zetten. Ze kopen 
‘gemakkelijke producten’ bijvoorbeeld kant-en-klaar producten en producten waarmee 
ze ‘van huis uit bekend’ zijn. Hiernaast kopen zij luxe producten en doen impulsieve 
aankopen. 

(Spangenberg et al. 2009) 
 
Om de aankoop van streekproducten te stimuleren moeten barrières gepareerd worden: 
-  De primaire doelgroep vindt dat streekproducten bij hun passen (31%). 20% Van deze 
 doelgroep is bereid extra te betalen voor producten van Nederlandse oorsprong omdat 
 ze hiermee de economie ondersteunen. 
-  De secundaire doelgroep wil wel meer betalen voor kwalitatief betere producten maar 
 moet over het algemeen ‘op de kleintjes letten’ (58% Van alle consumenten vindt 
 streekproducten duur).  
-  De tertiaire doelgroep let op de prijs en aanbiedingen spreken hen meer dan gemiddeld 
 aan. 
Door het communiceren van de toegevoegde waarde bij streekproducten kan het probleem 
van een hogere prijs worden gepareerd. Perceptie van de toegevoegde waarde is mede 
afhankelijk van de omgeving (ook binnen het afzetkanaal kan door de productomgeving 
beleving van de toegevoegde waarde toenemen). (Spangenberg et al. 2009) 
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2.2 Consumentenbeleving van streekproducten 
 
 
Het is voor consumenten niet duidelijk waar streekproducten voor staan. Er ontbreekt kennis 
in de maatschappij. Een eenduidig beeld over streekproducten is gewenst. Ook 
beschikbaarheid is een probleem voor streekproducten om verder te groeien. Consumenten 
moeten nu naar een speciaal verkooppunt. Meer mensen (61%) dan alleen de primaire 
doelgroep zien graag ‘meer streekproducten in de supermarktschappen’. Aan streekproducten 
kan voor de primaire doelgroep bekendheid en inhoud worden gegeven door de aspecten 
smaak, versheid, ingrediënten en productiewijze te communiceren. Vooral de herkomst is 
daarnaast erg belangrijk. De secundaire doelgroep hecht belang aan de authenticiteit van 
streekproducten: streekproducten moeten op kleine schaal worden geproduceerd en ook de 
ingrediënten moeten in de buurt verbouwd worden. Gezonde en goedkope streekproducten 
spreken deze doelgroep erg aan. Door de streekproducten een merknaam te geven kan de 
herkenbaarheid en het vertrouwen groter worden. Voor de tertiaire doelgroep is gezondheid 
en gemak belangrijk. Ze vinden het leuk om nieuwe producten te proberen maar nemen hier 
weinig tijd voor. Streekproducten moeten het liefst onbewerkt zijn en bij de boer vandaan 
komen. Men wordt graag in aanraking gebracht met herkenbare producten van vroeger, met 
een enigszins ouderwetse uitstraling. Streekproducten moeten wel gezondheid (en versheid) 
uitstralen. (Spangenberg et al. 2009) 
 
Verder worden streekproducten door 33% van de respondenten niet lekker gevonden en 
hebben ze een geitenwollensokken imago (46%). Vooral de tertiaire doelgroep is erg gevoelig 
voor imago, en vindt het imago van streekproducten niet bij zichzelf passen. Het imago van 
voeding is onder andere afhankelijk van de plek waar het product aangeboden wordt. 
Realisatie van een ‘shop in shop’ binnen de supermarkt, waar ook de authenticiteit van de 
producten kan worden gecommuniceerd is het meest ideaal. Streekproducten worden door alle 
doelgroepen ook gezien als cadeauartikelen en niet alleen voor dagelijks gebruik. 
(Spangenberg et al. 2009) 
 
 
 
2.3 Landbouwgrond voor streekproductie 
 
 
In deze paragraaf zal er eerst een algemeen statistisch beeld van de Stedendriehoek worden 
gegeven. Daarna wordt de bodemkwaliteit uitgewerkt en als laatste wordt ingegaan op de 
landschapsontwikkeling en het gebruik van natuurgronden. Het gebruik van natuurgronden 
zorgt voor lagere pachtprijzen, maar er worden wel aanvullende eisen aan de bedrijfsvoering 
gesteld. 
 
 
2.3.3 Grondgebied Stedendriehoek 
Het totale grondgebied van de 7 gemeenten bevat 11.000 ha. Hiervan is 46.000 ha. agrarische 
grond, 34.600 ha. natuurgebied/grond (waarvan het overgrote deel bos) en 5,5 ha. bestaat uit 
volkstuinen. De rest bestaat uit bebouwd gebied of water. In totaal telt de Stedendriehoek 
411.365 inwoners. Er zijn 2.065 landbouwbedrijven met een gemiddeld grondareaal van 22,3 
ha. Binnen Nederland is het gemiddelde grondareaal 25,7 ha. Voorst, Lochem, Epe en 
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Brummen zijn de meest landelijke gemeenten. Zutphen is een matig stedelijke gemeente en 
Apeldoorn en Deventer zijn sterk stedelijke gemeenten. Binnen de Stedendriehoek bieden 63 
bedrijven boerderijverkoop en 17 bedrijven verwerking van streekproducten. 130 bedrijven 
hebben agrarisch natuurbeheer. Bedrijven met verwerking van streekproducten hebben 
waarschijnlijk ook boerderijverkoop. (Marleen Warnaar, 2005) Multifunctionele 
landbouwbedrijven hebben vaak meerdere activiteiten naast de primaire productie. Hoeveel 
landbouwgrond er voor welke activiteit gebruikt wordt is niet binnen de statistiek bekend. 
(Roest en Schouten, 2010) 
 
Bedrijven per gemeente in de 
Stedendriehoek, 2009 

Boerderijverkoop Verwerking van 
streekproducten 

Natuurbeheer 

Apeldoorn 7 2 6 
Deventer 14 4 12 
Zutphen 5 1 4 
Lochem 13 4 51 
Epe 6 1 12 
Brummen 7 0 17 
Voorst 11 5 28 
    
Totaal Stedendriehoek 63 17 130 
Afbeelding 3. Eigen bewerking tabellen (Roest en Schouten, 2010) 
 
 
2.3.1 Bodemkwaliteit/geschiktheid 
De geschiktheid van de bodem voor agrarisch gebruik hangt af van verschillende factoren. 
Door het Staring Centrum, een onderzoeksinstituut voor het landelijk gebied, is bij de 
bodemkaart van Nederland (1991) een classificatie gegeven van welke bodemtypen geschikt 
zijn voor welke producten. Voor akkerbouw dienen de volgende beoordelingsfactoren: 
ontwateringtoestand, vochtleverend vermogen en stevigheid van de bovengrond. Afhankelijk 
van de grondsoort dienen ook verkruimelbaarheid en slemp- en stuifgevoeligheid te worden 
meegewogen. Op gronden met een kleivruchtwisseling is meestal een ruimere gewaskeuze 
mogelijk dan op gronden met een zandvruchtwisseling. (Steur en Heijink, 1991) 
 
De geschiktheid voor akkerbouw wordt bepaald door de grootte van het teeltrisico. Hierin 
wordt onderscheid gemaakt tussen berijdbaarheid, bewerkbaarheid, vochttekort en 
overstromingsgevaar. Voor gronden met kleivruchtwisseling en ruime mogelijkheden kunnen 
granen, aardappelen, suikerbieten, peulvruchten en handelsgewassen verbouwd worden. Bij 
gronden met een zandvruchtwisseling zijn dit granen, aardappelen, suikerbieten en snijmaïs. 
Opbrengstniveau’s tussen zand en kleigrond zijn verschillend waarbij op kleigrond een hogere 
opbrengst gehaald wordt (ongeveer 20% hoger). (Stichting voor bodemkartering, 1979) 
Tegenwoordig is het opbrengstverschil tussen zand en kleigrond niet meer van toepassing. Uit 
de praktijk blijkt dat in sommige gevallen op zandgronden zelfs hogere opbrengsten worden 
gehaald dan op kleigronden. Welke producten waar in Nederland worden verbouwd is 
historisch bepaald. Tussen de verschillende landbouwgebieden zijn verschillen in 
grondopbrengsten en vooral in grondprijzen. De prijs van landbouwgrond komt voort uit 
krapte in de markt, de ligging binnen een bepaald landbouwgebied en de perceelsgrote en 
verkaveling. (pers.comm. Han Kavelaar, 2010) 
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Binnen de Stedendriehoek bevinden zich vooral zandgronden. Hierop is een 
zandvruchtwisseling mogelijk. Ten noorden en zuiden van het gebied is intensieve 
melkveehouderij en weidebouw aanwezig. Tussen de drie steden Apeldoorn, Deventer en 
Zutphen bevind zich vooral kleinschalige land- en tuinbouw. Langs de IJssel is jonge 
rivierklei en in het zuiden van de Stedendriehoek oude rivierklei aanwezig. Een groot deel van 
de uiterwaarden is ingepolderd. De huidige uiterwaarden worden in het kader van Natura 
2000 vooral gebruikt voor natuurontwikkeling. Natuuruitbreiding wordt zoveel mogelijk aan 
de bestaande verbindingszone gekoppeld. Ten westen van Apeldoorn ligt het grootste 
natuurgebied van Nederland: de Veluwe.  
 
Tussen Apeldoorn, Deventer en Zutphen liggen verschillende landschapstypen en 
waardevolle landschapselementen. Deze zijn te vinden op de landschapstypenkaart in bijlage 
1. De kampenontginningen waren minder vruchtbare gebieden die door individuele agrariërs 
ontgonnen werden. Om de individuele essen (door de mens aangelegde verhogingen) werd 
vaak een houtwal opgetrokken. Veel van de karakteristieke landschapselementen (zoals 
houtwallen) zijn uit het landschap verdwenen. Landschappelijke kwaliteit kan door 
streekproductie worden versterkt. De kleinschalige afzet van streekproducten kan zorgen voor 
kleinschaligheid in het landschap wat door recreanten wordt gewaardeerd. Door kleinschalige 
landbouw kunnen nieuwe karakteristieke landschapselementen worden ontwikkeld die binnen 
het agrarisch bedrijf hun functie hebben. (Internet. Hof van Twello, 2010) 
 
 
2.3.2 Medegebruik natuurgrond bij biologische landbouw 
In Oost Nederland zijn landbouwgronden schaars. Toename van streekproducten zal in eerste 
instantie moeten komen van bestaande landbouwbedrijven die besluiten voor de lokale markt 
te willen produceren. Voor deze bedrijven is geen periode van overschakelen nodig behalve 
als ze de biologische productiewijze binnen het bedrijf willen doorvoeren. Hoewel binnen het 
huidige beleid van de eigenaren van natuurgrond streekproductie niet wordt opgenomen, 
kunnen wellicht onder voorwaarden of in de toekomst natuurgebieden ook gebruikt worden 
voor het verbouwen van streekproducten. Voor uitbreiding van bestaande streekproducenten 
of overschakelende bedrijven en voor nieuw te starten ondernemingen is het interessant om 
binnen het huidige beleid de agrarische mogelijkheden van natuurgronden te onderzoeken. 
Natuurgronden gebruiken voor landbouw is mogelijk door overeenkomsten te sluiten met 
grondeigenaren. De eigenaren van natuurgrond bestaan uit natuurorganisaties, particuliere 
eigenaren en de overheid.  
 
Gebruik van natuurgrond voor uitbreiding van landbouwactiviteiten is onderzocht voor de 
biologische landbouw (Stobbelaar, 2000). Er zijn enquêtes gehouden onder alle biologische 
boeren in Overijssel en Oost Gelderland. Een conclusie uit dit onderzoek is dat bij biologische 
boeren relatief gezien meer vraag naar natuurgrond voor akkerbouw is dan bij reguliere 
boeren. Natuurgrond kan worden gebruikt voor akker- en weidebouw. Binnen de biologische 
bedrijven in Oost Nederland vindt relatief veel verbreding plaats. De conclusies die voor 
biologische landbouw worden getrokken zijn gedeeltelijk ook toepasbaar voor 
streekproductie/lokale landbouw. (Stobbelaar, 2000) 
 
Het belang van natuurgrond voor de biologische landbouw Toepasbaar voor 

streekproductie 
Natuurgrond kan helpen om de bedrijfsvoering te optimaliseren. De 
bedrijfsvoering kan meer in overeenstemming gebracht worden met de 

Wel 
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behoefte van het vee. Zo is de voerkwaliteit van natuurgrond 
uitstekend geschikt voor jongvee, droge koeien en vleesvee. 
Natuurgrond kan worden gebruikt voor de aanvoer van extra 
grondstoffen zoals stro en voer. De komende tijd zullen de biologische 
richtlijnen over het gebruik van (gangbare) mest en de aanvoer van 
grondstoffen van buiten het bedrijf worden aangescherpt. Vooral op de 
arme zandgronden van Oost Nederland zullen de (kleinere) biologische 
boeren met een grondstoffentekort te maken krijgen. 

Eventueel 

Natuurgrond kan tegemoet komen aan de extensiveringseis van 
biologische landbouw. 

Niet 

Natuurgrond kan gebruikt worden om de omschakeling van gangbaar 
boeren naar biologisch boeren te vergemakkelijken. 

Niet  

Afbeelding 4. Eigen bewerking vanuit tabel (Stobbelaar, 2000 p. 21). 
 
Voeder voor de dieren van natuurgronden kan zowel voor streekproductie en biologische 
productie, als voor andere landbouw worden verkregen. Extra grondstoffen zoals 
groenbemesters (planten die in de grond geploegd worden) van buiten het landbouwbedrijf 
kunnen voor sommige streekproducenten ook van belang zijn. De grondstoffen uit 
natuurgebieden kunnen veelal voldoen aan de doelstelling van streekproducenten om met 
lokale grondstoffen te werken. Het sluiten van een nieuw contracten voor bestaande 
natuurgrond voor een streekproducent wordt bemoeilijkt door het grote aantal langlopende 
contracten bij natuurorganisaties. Het grootste deel van de agrarische natuurgrond is al aan 
agrariërs uitbesteed. Nieuwe mogelijkheden doen zich voor wanneer contracten aflopen. De 
grondeigenaar kan dan besluiten aan streekproducenten, biologische producenten of reguliere 
bedrijven de voorkeur te geven. (Stobbelaar, 2000) 
 
 
 
2.4 Overzicht literatuurresultaten 
 
 
Er wordt puntsgewijs weergegeven wat de belangrijkste bevindingen uit de literatuur zijn. 
 
Eten van Waarde, 2009: Van de voedselkwaliteitswaarden is gezondheid het belangrijkst. 
 Mensen vinden smaak en betaalbaarheid echter belangrijker. Het handelen mensen die 
 dit belangrijk vinden wordt ook hierdoor bepaald. Zij kopen veel producten in de 
 aanbieding. Degenen die gezondheid belangrijk vinden kopen meer verse groente en 
 fruit. Veiligheid van voedsel als aankoopmotief uit zich niet in aankoopgedrag. Wel 
 vinden sommigen voedsel geproduceerd in Nederland veiliger (25%). 
 Ambachtelijkheid is nog een erg vaag begrip. Maatschappelijk getinte waarden zoals 
 dier- en milieuvriendelijkheid zijn vooral een zorg voor bedrijven en de overheid. 20% 
 van de mensen hechten belang aan voedselkwaliteitswaarden Mensen die hiervoor 
 zouden kunnen worden geïnteresseerd zijn een extra 10% van de bevolking op basis 
 van consumentenonderzoek. Nederlandse consumenten zijn erg prijsbewust. 
 Communiceren van de toegevoegde waarde van streekproducten en de omgeving van 
 de productaankopen maakt een hogere verkoopprijs aanvaardbaar. 
 
Wat je vers haalt is lekker, 2006: Vanuit de thuisverkopende ondernemers van 
 streekproducten voor de regio Oost is al een onderzoek gedaan naar 
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 consumentenbeleving en kansen voor thuisverkoop. Uitkomsten waren dat vers en 
 lekker eigenschappen zijn van thuisverkoop die de consument aanspreken. Ook is een 
 zichtlocatie van groot belang voor de prestatie van thuisverkoop. 
 
Het marktpotentieel van streekproducten, 2009: 29% Van de mensen hecht waarde aan 
 streekproducten. 56% Van de mensen wanneer barrières worden gepareerd als 
 maximaal potentiële doelgroep voor streekproducten geschat. Dit hangt samen met de 
 waarden en leefstijlen van de Nederlandse bevolking. De doelgroepen vertonen 
 onderling sterke verschillen in wat ze belangrijk vinden. Benaderingswijzen van de 
 verschillende doelgroepen moeten hierop aangepast worden. Consumenten willen 
 duidelijkheid met betrekking tot de definitie van streekproducten. Om verder te 
 groeien moet er een grotere/bredere beschikbaarheid komen. Het grootste deel (61%) 
 van de consumenten wil meer streekproducten in de supermarkt. 

 
Natuurlijke bondgenoten, 2000: Pachten van natuurgrond kan kansen bieden voor 
 streekproducenten. Vaak worden er langdurige pachtcontracten afgesloten. Het 
 verkrijgen van natuurgrond voor pacht kan hierdoor bemoeilijkt worden. 
‘Wie is de potentiële bioconsument,’ 2006: wordt gesteld dat de aankoopargumenten voor 
 biologische producten helder zijn en dat 2/3 van de consumenten wel eens, alleen in 
 een lage frequentie, biologische producten kopen. Nu moet het imago worden 
 aangepast en zijn productinnovaties gewenst. Mogelijk zijn de aankoopargumenten 
 voor aankoop van verantwoorde producten uit te breiden naar streekproducten. Kansen 
 en praktijkvoorbeelden van het stimuleren van de marktvraag zijn bij de biologische 
 sector uitgebreid onderzocht.  
Prijsexperiment grenzen in zicht, 2007: Er is onderzoek gedaan naar de prijselasticiteit  van 
 biologische producten. Hieruit blijkt dat het verlagen van de prijs voor biologische 
 producten weinig invloed heeft op het aankoopgedrag. Biologisch voedsel is prijs-
 inelastisch. Mogelijk is de prijs van biologische producten na de prijsverlaging nog 
 steeds te hoog om een breder publiek te overtuigen. 
 
‘Verbreding gevraagd,’ 2009: wordt uitgewerkt wat de potentiële omzet van 
 streekproducten per afzetkanaal zou kunnen zijn. Hierin bieden vooral de supermarkt 
 en catering kansen om de omzet van streekproducten te vergroten. Waar thuisverkoop 
 in de vorm van een professionele winkel gewenst is, wordt dit meestal al gedaan. 
 Hogere omzetten voor thuisverkoop zijn echter moeilijk haalbaar door het geringe 
 effect van promotie. Thuisverkoop zonder winkel neemt af door het toenemende aantal 
 bedrijven dat stopt met zijn agrarische productie of door professionalisering naar een 
 streekproductenwinkel. Voor biologische producten is online aanbieden 
 aantrekkelijker dan voor streekproducten. Dit komt onder andere doordat voor de 
 biologische producenten gezamenlijke distributie en internetondersteuning bestaat. 
 Streekproducenten zijn in de huidige situatie minder sterk in netwerken georganiseerd. 
 Voor distributie via internet zal hieraan moeten worden gewerkt. Het benutten van de 
 potentie van streekproductie moet het grootste aandeel van de op  lange termijn te 
 realiseren groei opleveren voor de multifunctionele landbouwsector. Het aandeel dat 
 mensen kunnen uitgeven aan streekproducten is 35%. Dit komt omdat niet alle 
 voedselproducten die consumenten aankopen in Nederland kunnen worden 
 geproduceerd. 
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3. Interesse van het supermarktpubliek 
 
 
 
 
De enquête onder het winkelend publiek gaat in op de volgende aspecten van streekproducten: 
Een definitie van streekproducten, De aankopen van het afgelopen jaar, de interesse in 
streekproducten, bekendheid met verkooppunten, hoe de interesse van mensen in 
streekproducten kan worden verhoogd. 

 
 

 
3.1 Algemene informatie 
 
 
De populatie 65+ is ondervertegenwoordigd. Bij dit onderzoek zijn de 
eenpersoonshuishoudens ondervertegenwoordigd met 15% waar deze in de gemeente 
Deventer 31% bedragen. Bij de overige huishoudens bevindt zich een 
oververtegenwoordiging. Doordat de indeling in huishoudens in Deventer niet op basis van 
aantal personen, maar op basis van typering van de gezinssituatie gaat, zijn precieze getallen 
over het aantal inwoners per huishouden in Deventer niet duidelijk. 
 
 
 
3.2 Definitie en aankoop van streekproducten 
 
 
Voor de definitie van streekproducten en het aantal mensen dat streekproducten aankoopt, 
wordt de consument benaderd met de volgende enquêtevragen: 
-  Waar denkt u aan bij streekproductie? (hierbij gaat het zowel om het product als om 

het afzetkanaal.) 
- Welke streekproducten heeft u het afgelopen jaar gekocht? 
-  Stelling: Ik weet waar ik streekproducten kan kopen. De antwoordmogelijkheden bij 

 deze stelling waren: Mee eens, enigszins mee eens of mee oneens. 
 
3.2.1 Definitie van streekproducten 
De helft van de ondervraagden denkt bij een verkooppunt voor streekproductie aan 
thuisverkoop bij de boer (50%). Daarnaast worden als verkooppunt de supermarkt (30%) en 
speciaalzaken/streekproductenwinkels (32%) ongeveer evenveel genoemd. De meeste 
respondenten denken bij streekproducten aan producten uit de categorie vlees en 
zuivelproducten (31%). Bij streekproducten wordt eerder aan streekspecialiteiten (28%) 
gedacht dan aan groente en fruit (26%). 9% Van de respondenten weet niet waar ze aan 
moeten denken als het gaat om streekproductie. Voor deze kwalitatieve vraag werd van de 
respondenten gevraagd meerdere antwoorden te geven. De percentages vormen hierdoor 
samen geen 100%. 
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3.1.2 Aankopen van streekproducten 
 
Tabel 1. Streekproducten die het afgelopen jaar gekocht zijn 

 Abs. % 

Aardappels 14 13,9 

Groente en Fruit 35 34,7 

Vlees en Zuivel 39 38,6 

Streek specialiteiten en andere 28 27,7 

Weet niet, geen 34 33,7 

Totaal 101  
 
66% Van de respondenten geven aan het afgelopen jaar één of meerdere streekproducten 
gekocht te hebben. Zoals tabel 1 aangeeft worden producten uit de categorie vlees en zuivel 
(39%) het meest genoemd, maar groente en fruit (ook asperges) zijn het afgelopen jaar meer 
gekocht. Veel consumenten kopen producten uit verschillende productcategorieën. 34% Van 
de respondenten heeft het afgelopen jaar geen streekproducten gekocht.  
 
De mensen die niet weten waar ze aan moeten denken bij streekproductie (9%) hebben ook 
geen streekproducten gekocht. Degenen die aangeven bij streekproducten aan thuisverkoop te 
denken hebben vaker dan gemiddeld het afgelopen jaar streekproducten gekocht (82% heeft 
streekproducten gekocht). De groep die geen streekproducten heeft gekocht denken voor 
streekproductie minder dan gemiddeld aan thuisverkoop. 
 
Van de respondenten weet het overgrote deel, 71%, waar streekproducten te koop zijn. 14% 
Van de respondenten weet enigszins waar hij streekproducten kan kopen. De andere 14% 
weet niet waar ze streekproducten kunnen kopen. Van de mensen die aangeven geen 
streekproducten te hebben gekocht weet een klein deel, 38%, wel waar ze streekproducten 
zouden kunnen kopen. De respondenten die streekproducten aangekocht hebben het afgelopen 
jaar, geven aan te weten waar ze streekproducten kunnen kopen. 
 
Conclusie definitie en aankoop van streekproducten. 
9% Van de respondenten weet niet waar ze aan moeten denken als het gaat om 
streekproductie en 34% heeft het afgelopen jaar geen streekproducten gekocht. De conclusie 
die hieruit getrokken kan worden is dat het grootste deel van de respondenten bekend is met 
streekproducten en ze ook heeft aangekocht. Gezien het kleine aandeel dat streekproducten in 
de totale omzet van voedselproducten hebben lijkt het er op dat respondenten streekproducten 
slechts in kleine hoeveelheden consumeren. 
 
Vlees en zuivel worden vaker genoemd dan groente en fruit als zijnde producten waar mensen 
aan denken en die mensen kopen. Mogelijk worden vlees en zuivel bewuster gekocht, of 
vinden consumenten de kwaliteit belangrijker wanneer het om dierlijke producten gaat. Ook 
voor de totale voedselaankopen binnen Nederland zijn de bestedingen aan vlees en zuivel 
groter dan die aan groente en fruit. De uitkomst houdt wellicht geen direct verband met 
streekproducten. 
 
Mensen die aan thuisverkoop denken als afzetkanaal voor streekproducten kopen deze 
producten gemiddeld vaker. Mogelijk wordt de beleving van streekproducten versterkt 
wanneer deze direct bij de boer worden gekocht. 
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3.3 Interesse voor streekproducten 
 
 
De interesse van respondenten voor streekproductie is gemeten aan de hand van de vraag: 

- Stelling: Het kopen en eten van voedingsmiddelen uit de streek spreekt mij aan. 
Gehanteerde antwoordcategorieën zijn: spreekt mij niet aan, spreekt mij enigszins aan, 
spreekt mij aan. 

 
3.3.1 Kopen en eten van voeding uit de streek 
 
Tabel 2. Kopen en eten van voedingsmiddelen uit de streek 

 Abs. % 

Spreekt mij niet aan 21 21,6 

Spreekt mij enigszins aan 21 21,6 

Spreekt mij aan 55 56,7 

Totaal 97 100,0 

Geen antwoord 4  
Totaal 101  

 
Tabel 2 geeft aan dat 57%, het grootste gedeelte van de respondenten, het kopen en eten van 
voedingsmiddelen uit de streek aanspreekt. De respondenten die het kopen van 
streekproducten aanspreekt weten waar deze te koop zijn (80%). De respondenten hebben ook 
substantieel meer streekproducten gekocht het afgelopen jaar (82%). Van de mensen die 
aangeven geen streekproducten te hebben gekocht, heeft meer dan de helft wel of enigszins 
interesse in streekproducten (55%).  
 
Van degenen die streekproducten enigszins aanspreken hebben 63% deze het afgelopen jaar 
wel gekocht. 90% Van deze respondenten weet wel of ongeveer waar streekproducten 
gekocht kunnen worden. 
 
22% Van de mensen spreekt het geheel niet aan. Van degenen die streekproducten niet 
aanspreken weet 60% niet of slechts enigszins waar ze streekproducten kunnen kopen. Ze 
hebben het afgelopen jaar geen streekproducten gekocht. 
 
 
3.3.2 Conclusie interesse voor streekproducten. 
Het grootste gedeelte van de respondenten (57%) geeft aan dat het kopen en eten van 
voedingsmiddelen uit de streek hen aanspreekt. Deze consumenten hebben ook het vaakst 
streekproducten aangekocht het afgelopen jaar streekproducten gekocht en weten het best 
waar deze te koop zijn. Voorzichtige conclusie is dat hoe lager de interesse van mensen voor 
streekproducten is, hoe mindervaak mensen streekproducten kopen. 
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3.4 Vergroten van de interesse voor streekproducten 
 
 
Over hoe de interesse voor streekproducten kan worden vergroot is een kwalitatieve (of open) 
vraag in de enquête opgenomen. De respondenten hebben deze vraag eenduidig beantwoord. 
De categorieën zijn gevormd naar aanleiding van de antwoorden waardoor ze gezamenlijk 
100% vormen. 

- Wat moet er gebeuren om streekproducten voor u interessanter te maken? 
 
3.4.1 Barrières voor aankoop van streekproducten 
 
Tabel 3. Streekproducten worden interessanter wanneer aan voorwaarden wordt voldaan 

 Abs. % 

Verkrijgbaarheid 35 34,7 

Prijs aanpassen 27 26,7 

Promotie en Informatie 39 38,6 

 Andere 3 3.0 

 Geen antwoord 15 14,9 

Totaal 101 100,0 
 
39% Van de ondervraagden geeft aan dat er meer promotie en informatie moet komen over 
het product en de verkooppunten, zodat streekproducten interessanter worden, bijvoorbeeld 
product sampling in de supermarkt. Daarnaast is de verkrijgbaarheid het belangrijkst om de 
interesse te verhogen (genoemd werden meer verkooppunten, in de supermarkt, eventueel een 
boeren markt). 27% Van de ondervraagden noemt het aanpassen van de prijs als middel om 
streekproducten interessanter te maken (zie tabel 3). 
 
Van de respondenten die streekproducten interessant vinden noemt 40% verkrijgbaarheid als 
voorwaarde om streekproducten interessanter te. Daarna wordt promotie en informatie het 
meest genoemd 36% van de respondenten die aangeven interesse voor streekproducten te 
hebben. Bij degenen die streekproducten enigszins aanspreken, wordt het aanpassen van de 
prijs relatief vaker genoemd als middel om hun interesse in streekproducten te verhogen (43% 
van de respondenten die streekproductie enigszins aanspreekt). Daarnaast zijn promotie en 
informatie (38%) en verkrijgbaarheid (24%) belangrijke factoren. Bij degenen die 
streekproducten niet aanspreken zijn alle barrières ongeveer even belangrijk: promotie en 
informatie(38%), verkrijgbaarheid (33%) en het aanpassen van de prijs. (29%). 
 
 
3.4.2 Conclusie vergroten van de interesse voor streekproducten 
Respondenten denken dat de interesse voor streekproducten bij hen kan worden verhoogd 
door promotie en informatie, verhogen van de verkrijgbaarheid en aanpassen van de prijs. 
Mensen vinden dat er op dit moment onvoldoende promotie en informatie voor 
streekproducten is. Ze hebben een positief beeld van de manier waarop promotie en 
informatie aan de interesse naar streekproducten kan bijdragen. Activiteiten rond promotie 
van of informatie over streekproducten bij de supermarkt dienen uitgebreid te worden. Door 
het vergroten van de zichtbaarheid (promotie en informatie) kan streekproductie meer bij 
mensen gaan leven.  
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Voor mensen die streekproductie enigszins aanspreekt is het aanpassen van de prijs 
belangrijker. Ze zijn goed geïnformeerd over waar de verkoop plaats vindt en een gedeelte 
koopt soms al streekproducten. Betaalbaarheid is voor hen een belangrijke voorwaarde om 
streekproducten vaker te kunnen kopen. 
 
Promotie en informatie is een voorwaarde voor een interesse bij een breder publiek. Door de 
groep die wel interesse in streekproducten heeft wordt promotie en informatie nog 
belangrijker gevonden. In deze vragenlijst is geen onderzoek gedaan naar het aandeel van 
streekproducten in de totale voedselconsumptie. Het aandeel streekproducten dat 
geïnteresseerde consumenten op dit moment kopen kan waarschijnlijk fors groeien door 
promotie en informatie en door het vergroten van de verkrijgbaarheid. 
 
 
 
3.5 Discussie  
 
 
3.5.1 Motivaction 
Uit dit praktijkonderzoek blijkt dat 57 % van de respondenten het kopen en eten van 
streekproducten aanspreekt. In het onderzoek van Motivaction geven slechts 29% van de 
respondenten aan voorkeur te hebben voor streekproducten. Geïnteresseerd zijn in 
streekproducten betekend dus niet dat de producten ook voorkeur genieten boven andere 
producten. Andere factoren waar rekening mee moet worden gehouden omdat er binnen dit 
onderzoek dubbel zoveel mensen aangeven interesse te hebben, zijn:  
-  Het Motivaction onderzoek is schriftelijk op de computer gemaakt, terwijl met onze 

mondelinge enquête mensen over het onderwerp aan het denken werden gezet (wat 
zijn streekproducten, welke heeft u aangekocht en hoe kan uw interesse worden 
vergroot). 

-  De verschillen kunnen verder zijn ontstaan doordat de enquête onder publiek wat al 
voedsel koopt werd gehouden (supermarktpubliek) en de vragenlijst van Motivaction 
onder Nederlanders in het algemeen. 

(Spangenberg et al. 2009) 
 
Mogelijk wordt de beleving van streekproducten versterkt wanneer deze direct bij de boer 
aangekocht worden. Hierdoor geven veel respondenten aan bij streekproductie te denken aan 
thuisverkoop bij de boer. Wanneer de streekproducten via een ander afzetkanaal 
gedistribueerd worden zal deze meerwaarde een gedeelte van zijn kracht verliezen. Deze 
bewering wordt ondersteund vanuit het theorie onderzoek. Verkoop in bijvoorbeeld de 
supermarkt zal extra inspanning vergen van de verkopers op het gebied van de beleving van 
streekproducten en hun authenticiteit. Een mogelijk optimale situatie voor de beleving van 
streekproducten binnen het supermarktkanaal is een shop-in-shop, waar de authenticiteit van 
de producten voorop staat. Ook buiten de thuisverkoop setting hebben streekproducten een 
positieve gevoelswaarde. In Engeland worden streekproducten ondermeer vermarkt als 
‘ondersteunend voor de eigen economie’. In Nederland koopt volgens Motivaction 35% van 
de consumenten producten van Nederlandse bodem om de economie te steunen.  
(Spangenberg et al. 2009) 
 
3.5.2 WUR 
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Vlees en zuivel worden mogelijk bewuster aangekocht. Consumenten vinden de kwaliteit 
belangrijker wanneer het om dierlijke producten gaat. In het onderzoek ‘Eten van waarde’ 
wordt de conclusie getrokken dat mensen die gezondheid belangrijk vinden meer verse 
groente en fruit kopen dan anderen. Ook worden er verklaringen gezocht waarom mensen 
meer biologisch vlees en zuivel kopen dan verse biologische groente en fruit. Dit komt 
misschien door de onzekerheid waarmee consumenten geconfronteerd worden betreffende 
dierziektes en dergelijke, hierdoor zijn ze bereid meer te betalen voor kwaliteit. Dit effect 
wordt door de resultaten van de streekproducten enquête bevestigd. (Roest en Schouten, 
2010) 
 
3.5.3 Biologisch 
Bij onderzoeken voor biologische producten geven 66% van de consumenten aan deze in lage 
frequentie aan te kopen. Het aantal personen dat wel eens biologische producten koopt is even 
groot als het percentage mensen dat het afgelopen jaar streekproducten heeft gekocht. 
Biologische producten zijn vaak binnen Nederland geproduceerd. (Wijnands et al. 2009)  
Mensen mochten zelf een definitie van streekproductie geven. Mogelijk worden binnen deze 
definitie ook andere maatschappelijk verantwoorde producten (zoals biologische producten) 
gerekend tot streekproduct. 
 
 
 
3.6 Conclusie interesse voor streekproducten 
 
 
Onderzoeksvragen waren: 

- Welke associatie roept de naamgeving ‘streekproducten’ op? 
- Welke interesse voor streekproducten is er? 
- Op welke wijze kan de interesse naar streekproducten groeien? 

 
 
De meeste mensen denken voor streekproducten aan vlees en zuivelproducten en deze worden 
het meest gekocht, dit ondersteund de conclusie dat mensen voor vlees en zuivelproducten 
een hoge kwaliteit belangrijker vinden dan voor groente, aardappels en fruit. Dieren maken 
een grote indruk op mensen, wanneer ze aan recreatieactiviteiten rond streekproductie op 
vlees of zuivelboerderijen deelnemen. Dit heeft zijn weerslag op het aankoopgedrag van 
mensen. Initiatieven hiervoor zijn te  vinden in bijvoorbeeld een koepromenade of kijken in de 
stal. 
 
Er wordt bij streekproducten meer aan thuisverkoop gedacht dan aan speciaalzaken en de 
supermarkt. De beleving van dit afzetkanaal heeft een positieve invloed op de verkoop. 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat thuisverkoop van streekproducten de positieve 
beleving bevorderd. Door zichtbaarheid en beschikbaarheid kunnen consumenten hierna ook 
overstappen op aankopen van dagelijkse producten uit de streek. 
 
57% Van de respondenten spreekt het kopen en eten van streekproducten aan. Deze mensen 
hebben ook vaker streekproducten aangekocht het afgelopen jaar (82%). Echter volgens 
eerder onderzoek geeft slechts 30% van de mensen voorkeur aan streekproducten. Mogelijk 
moet er na het wekken van de interesse een extra stap gezet worden zodat interesse overgaat 
in voorkeur voor streekproducten. Door de interesse van de consument te voeden met 
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promotie en informatie en gelijktijdig de beschikbaarheid te verhogen, kunnen 
streekproducten zich sterker profileren. De prijs kan op een later tijdstip een barrière vormen 
om streekproducten frequent aan te kopen. Streekproducenten dienen bij toekomstige 
ontwikkelingen concurrerende prijzen te blijven hanteren. 
Consumenten die aangeven enigszins geïnteresseerd te zijn in streekproducten vinden het 
aanpassen van de prijs het belangrijkste om de interesse te verhogen. Deze consumenten zijn 
goed op de hoogte waar streekproducten aangekocht kunnen worden. Mogelijk nemen ze deel 
aan recreatieactiviteiten rond streekproductie. Wanneer streekproducten tegen een 
concurrerende prijs beschikbaar komen, kunnen de consumenten die enigszins interesse voor 
streekproducten hebben en de prijs belangrijk vinden geïnteresseerden in streekproducten 
worden. Dit zal een toename van 9% voor de potentiële doelgroep van streekproducten 
vormen. De potentie van de marktvraag zal dan toenemen tot 66% van de consumenten. 
 
3.6.1 Extrapolatie 
Bovenstaande conclusies hebben een exploratief karakter naar de ‘interesse voor’ en 
‘bekendheid van’ streekproducten. Door de open vragen zijn de consumenten uitgedaagd zelf 
te formuleren aan welke producten ze dachten, aan welke afzetkanalen en aan wat ze gekocht 
hebben. Er zijn dus geen producten buiten beschouwing gelaten. De onderzoekspopulatie 
bestaat uit supermarktpubliek uit Deventer Oost en omgeving. De uitkomsten van het 
onderzoek hebben mogelijk een samenhang met de activiteit en zichtbaarheid van 
streekproducten en producenten in Deventer en omgeving. Door de streekgebondenheid 
zullen de resultaten per regio verschillen. Waarschijnlijk zal de betrokkenheid met 
streekproductie in de plattelandsgemeenten en Zutphen hieraan gelijk of groter zijn. In 
Apeldoorn zal de betrokkenheid waarschijnlijk minder groot zijn vanwege het meer stedelijke 
karakter. In de omgeving van Apeldoorn bevinden zich ook minder streekproducenten. 
Hierdoor zal het aandeel mensen wat aan thuisverkoop denkt waarschijnlijk kleiner zijn. 
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4. Aankoopmotieven en barrières  
 
 
 
 
De enquête onder geïnteresseerden in streekproducten gaat in op wat respondenten belangrijk 
vinden aan:  

- Het streekproduct zelf en de bediening bij aankoop van dit product 
- Promotie en certificering van streekproducten 
- Plaats van het verkooppunt 
- De prijs van het product 

Tabellen van de uitkomsten zijn opgenomen in de bijlage. 
 
 
 
4.1 Algemene informatie 
 
 
De verhoudingen tussen mannelijke en vrouwelijke respondenten is: 38% mannen tegenover 
64% vrouwen. Hoewel mannen tegenover de totale bevolking licht ondervertegenwoordigd 
zijn in het onderzoek valt op dat bij de Oorsprong tweederde van de respondenten man is. Bij 
de andere locaties zijn de mannen ondervertegenwoordigd. Er zijn gezien het aantal van 33 
enquêtes geen verschillen tussen mannen en vrouwen geanalyseerd. 
 
In dit onderzoek zijn de huishoudens van 2 personen oververtegenwoordigd, 52% binnen dit 
onderzoek tegenover 34% in heel Deventer. De overige huishoudens zijn 
ondervertegenwoordigd. Het zou kunnen dat vooral huishoudens met 2 personen producten 
uit de streek aankopen. De oververtegenwoordiging van 2 persoonshuishoudens is vooral te 
merken bij de natuurwinkel en de supermarkt. Bij De Oorsprong is 80 procent van de 
respondenten tussen de 40 en 50 jaar oud.  
 
 
 
4.2 Product en bediening 
 
 
Onderzocht is het belang dat respondenten hechten aan product en bediening bij 
streekproducten. De vragenlijst bestond uit de volgende onderwerpen: 
- Productkwaliteiten (versheid, smaak en dergelijke) 
- Verpakking en milieuvriendelijkheid 
-  Bediening 
-  Betrokkenheid van de consument 
-  Beschikbaarheid  
- Andere maatschappelijk verantwoorde producten 
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4.2.1 Productkwaliteiten 
 

 

Tabel 4. Speciale smaak van het product behorende bij de streek 
 Abs. % 

Heel Belangrijk 10 30,3

Belangrijk 17 51,5

Neutraal 6 18,2

Onbelangrijk 0 0,0

Heel Onbelangrijk 0 0,0

Totaal 33 100,0

Versheid en speciale smaak van streekproducten behorend bij de streek worden door veel 
respondenten belangrijk of heel belangrijk gevonden. Zoals in tabel 4 te lezen staat, vindt 
82% van de respondenten dit belangrijk of heel belangrijk. Minder dan de helft, 39%, van de 
respondenten vinden een garantie voor altijd dezelfde smaak van streekproducten belangrijk. 
48% Van de respondenten vinden de garantie voor dezelfde smaak niet belangrijk, zij vinden 
een speciale smaak behorend bij de streek echter wel van belang. Vlekjes of oneffenheden op 
de producten worden, door 33% van de respondenten, als minder erg ervaren. Sommige 
respondenten geven aan dat producten toch allemaal van elkaar verschillen.  
 
 
4.2.2 Verpakking en milieuvriendelijkheid 

Tabel 5. De streekproducten moeten voorverpakt zijn 
 Abs. % 

Heel Belangrijk 0 0,0 

Belangrijk 2 6,1 

Neutraal 4 12,1 

Onbelangrijk 20 60,6 

Heel Onbelangrijk 7 21,2 

Totaal 33 100,0 
 
82% Van de respondenten vindt het onbelangrijk of heel onbelangrijk of streekproducten 
voorverpakt zijn (zie tabel 5). Wanneer verpakt dient dit wel op een milieuvriendelijke manier 
te gebeuren, 97% vindt dit belangrijk. Ook moeten de producten zelf milieuvriendelijk 
geproduceerd zijn, volgens 93% van de respondenten. Houdbaarheid van streekproducten is 
voor 12% van de respondenten belangrijk. In de supermarkt is dit belangrijker dan op de 
andere locaties.  
 
 
4.2.3 Bediening 
Minder dan de helft, slechts 42% van de respondenten, vindt een snelle bediening belangrijk. 
Vriendelijkheid van de bediening en vooral het verschaffen van informatie over het product 
worden als uiterst belangrijk gezien.  
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4.2.4 Betrokkenheid van de consument 
Ook vindt een deel van de consumenten (36%) het belangrijk om de producent te kennen. 
Meer betrokkenheid bij de productie door bijvoorbeeld kijken op het land wordt slechts door 
een klein deel van de respondenten gewaardeerd (18%). Degene die het kennen van de boer 
niet belangrijk vinden willen ook niet betrokken worden bij de voedselproductie in de vorm 
van kijken op het land. Vooral mensen uit de natuurwinkel staan open voor een abonnement 
op streekproducten. 
 
 
4.2.5 Beschikbaarheid 
Streekproducten hoeven niet het gehele jaar door beschikbaar te zijn (67% van de 
respondenten). Zowel bij de Oorsprong als bij de Natuurwinkel vindt men dit onbelangrijk. In 
de supermarkt vinden de meeste mensen het noch belangrijk, noch onbelangrijk. Ze zijn 
neutraal. Een klein aandeel, 15% van de respondenten, vindt het wel belangrijk om van 
tevoren te weten welke producten wel of niet beschikbaar zijn. Bij de Oorsprong wordt dit 
niet belangrijk gevonden. 
 
 
4.2.6 Andere maatschappelijk verantwoorde producten 
Het overgrote deel van de respondenten vindt het wel belangrijk (73%) dat naast 
streekproducten ook andere maatschappelijk verantwoorde producten worden verkocht in de 
supermarkt, bijvoorbeeld fairtrade en biologisch. Dit geldt in mindere mate voor de markt en 
de speciaalzaak. Mensen bij de Oorsprong vinden het niet belangrijk dat er andere 
maatschappelijk verantwoorde producten in de supermarkt worden verkocht. 
 
 
4.2.7 Conclusie product en bediening 
Streekproducten zijn onderscheidend door hun smaak en versheid. Deze aspecten vinden 
mensen heel belangrijk, ze worden door de respondenten als een natuurlijke eis aan de 
streekproducten ervaren. Hoewel de smaak erg belangrijk is hoeven streekproducten niet 
altijd dezelfde smaak te hebben. Ook hoeven streekproducten niet altijd beschikbaar te zijn. 
Mogelijk denken respondenten hierbij aan seizoensproducten. Geconcludeerd kan worden dat 
streekproducten duidelijk onderscheidend moeten zijn. Dit kan door smaak, versheid of 
seizoensgebonden producten. Voor streekproducten geld dat deze ook milieuvriendelijk 
dienen te zijn geproduceerd. 
 
Het kunnen geven van informatie over streekproducten door het personeel is heel belangrijk. 
Comfort en service voor streekproducten zijn niet voor iedereen belangrijk. In de supermarkt 
is comfort  belangrijker dan in de andere afzetkanalen. Hieruit kan de conclusie worden 
getrokken dat de meerwaarde van streekproducten meer zit in het verhaal en de beleving 
achter het product dan in het gemak en comfort. Mogelijk willen mensen die streekproducten 
belangrijk vinden meer tijd nemen voor de bereiding hiervan.  
 
Het overgrote deel van de respondenten vindt het belangrijk (73%) dat naast streekproducten 
ook andere maatschappelijk verantwoorde producten worden verkocht in de supermarkt. 
Mogelijk zijn de consumenten die streekproducten aankopen van mening dat supermarkten 
meer aan hun maatschappelijke doeleinden kunnen werken. Ze vinden het even belangrijk of 
streekproducten in de eigen supermarkt of een andere supermarkt in de wijk worden verkocht, 
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dit kan er op wijzen dat ze meerdere supermarkten bezoeken, of bereid zijn ook een andere 
supermarkt te bezoeken wanneer deze streekproducten verkoopt. 
 
 
 
4.3 Promotie en certificering 
 
 
Onderzocht is het belang dat respondenten hechten aan promotie en certificering bij 
streekproducten. De vragenlijst bestond uit de volgende onderwerpen: 
-  Communicatiemiddelen 
-  Garantiekeurmerken 
 
Uit het onderzoek naar de interesse bleek duidelijk dat meer informatie en promotie gewenst 
was. Binnen dit onderzoek is er vanuit gegaan dat de mensen op de hoogte zijn van 
streekproducten. Er werd gevraagd om een waardering voor verschillende communicatie 
middelen. 
 
 
4.3.1 Communicatiemiddelen 
Van de geïnteresseerden in streekproducten vindt een deel een krantje (30%) en e-mail (21%) 
belangrijk voor ‘informatie over het aanbod’ en/of ‘het wel en wee van streekproducten’. 
Degene die een krantje aanspreekt bestaan vooral uit vrouwen. Ook sampling wordt veel 
gebruikt als methode om streekproducten te promoten. De respondenten staan hier erg positief 
tegenover (94% van de respondenten vindt het belangrijk). 
 
 
4.3.2 Garantiekeurmerken 
 
Tabel 6. De streekproducten hebben een nationaal erkend garantie keurmerk voor streekproductie 

 Abs. % 

Heel Belangrijk 6 18,2 

Belangrijk 10 30,3 

Neutraal 9 27,3 

Onbelangrijk 8 24,2 

Heel Onbelangrijk 0 0,0 

Totaal 33 100,0 
 
Een garantiekeurmerk voor streekproducten wordt door 49% van de respondenten belangrijk 
gevonden (zie tabel 6). Aan een garantiekeurmerk voor biologische producten wordt door het 
merendeel van de respondenten belang gehecht 64%. Een garantiekeurmerk voor biologische 
producten binnen de streek vinden respondenten minder belangrijk (52%). Een 
garantiekeurmerk van de producten wordt belangrijker gevonden dan het kennen van de boer. 
70% van de mensen vindt het belangrijk dat streekproducten biologisch geproduceerd zijn. Bij 
de Oorsprong waar de respondenten de boer kennen vinden mensen een garantiekeurmerk 
minder belangrijk dan op de andere locaties. Biologische productie van streekproducten wordt 
bij de Natuurwinkel boven gemiddeld belangrijk gevonden.  
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4.3.3 Conclusie promotie en certificering 
Streekproducten in combinatie met de beleving van het landelijk gebied hebben voor mensen 
veel meerwaarde. Sampling wordt door consumenten erg gewaardeerd, de smaak en versheid 
van streekproducten komt hiermee goed tot zijn recht. 
 
 Een krantje en e-mail worden slechts door een deel van de mensen gewaardeerd. Mogelijk 
hebben de anderen hier geen aandacht voor. Dit lijkt een tegenstelling met de resultaten van 
de mondelinge enquête waarbij promotie en informatie als meest belangrijke middel werden 
genoemd om de interesse in streekproducten te verhogen. Het beschikbaar maken van 
structurele informatie en promotie vindt slechts een gedeelte van de mensen die interesse 
hebben voor streekproducten belangrijk. Mogelijk kan structurele informatie op basis van 
aanmelding geschieden (bijvoorbeeld door een maandelijkse nieuwsbrief). 
 
Garantiekeurmerken worden door de helft van de respondenten belangrijk gevonden voor 
streekproducten. Voor biologische producten is dit 64%. Mogelijk komt dit door de 
complexiteit van de biologische productie. Mensen willen dat voorwaarden waar biologische 
bedrijven aan moeten voldoen worden getoetst. Een andere mogelijkheid is dat door de nabije 
ligging van de bedrijven met streekproductie mensen hier meer vertrouwen in hebben. 
 
 
 
4.4 Plaats van verkoop 
 
 
Onderzocht is het belang dat respondenten hechten aan de plaats van verkoop bij 
streekproducten. De vragenlijst bestond uit de volgende onderwerpen: 
- Natuurvoedingswinkel, Markt of Streekproductenwinkel 
- Supermarkt 
-  Afstand, openingstijden en voorzieningen 
 
 
4.4.1 Natuurvoedingswinkel, markt of streekproductenwinkel 
-  76% Van de respondenten vindt het belangrijk dat er een kraam met streekproducten 
 op de plaatselijke markt staat. 58% Vindt een eigen wekelijkse markt voor 
 streekproducten belangrijk. 
-  Maar liefst 70% van de respondenten vindt het belangrijk dat er speciaal voor 
 streekproducten een winkel in de stad is. 55% Vindt het belangrijk dat er een winkel 
 voor streekproducten in zijn wijk of dorp is. 
-  De respondenten vinden het belangrijker (61%) dat er bij de natuurvoedingswinkel in 

hun wijk streekproducten worden verkocht dan dat deze in de natuurvoedingswinkel in 
de stad of regio verkocht worden (50%). 

-  12% Van de respondenten vindt streekproducten online bestellen handig. 
 
 
4.4.2 Supermarkt 
 
Tabel 7. Verkoop in ‘mijn eigen’ supermarkt 
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 Abs. % 

Heel Belangrijk 5 15,2 

Belangrijk 13 39,4 

Neutraal 11 33,3 

Onbelangrijk 4 12,1 

Heel Onbelangrijk 0 0,0 

Totaal 33 100,0 
 
Een kleine meerderheid, 55% van de respondenten, vindt verkoop van streekproducten in de 
eigen supermarkten in de wijk of het dorp belangrijk (zie tabel 7). Verkoop in andere dan de 
eigen supermarkt, maar wel in de eigen wijk, wordt even belangrijk gevonden als 
streekproducten verkoop binnen de eigen supermarkt. Een kleiner deel van de respondenten 
vindt verkoop van streekproducten in een supermarkt in een andere wijk of dorp belangrijk 
(45%). Online verkoop van streekproducten wordt door 88% als niet belangrijk of neutraal 
gezien, thuisbezorgen wordt door 82% van de respondenten niet belangrijk gevonden. 
 
Meer dan gemiddeld vindt het supermarktpubliek dat streekproducten aan 
gemaksvoorwaarden zoals houdbaarheid dienen te voldoen. Mensen zijn van de supermarkt 
gewend dat producten het hele jaar beschikbaar zijn. Ze zijn neutraal of dit voor 
streekproducten ook moet gelden. In de andere locaties zijn seizoensproducten belangrijker. 
Het hele assortiment hoeft daar niet het hele jaar beschikbaar te zijn. Mensen uit de 
supermarkt vinden een markt voor streekproducten belangrijker dan op de andere 
interviewlocaties. 
 
 
4.4.3 Afstand, openingstijden en voorzieningen 
 
Tabel 8. Verkoop op locatie bij een streekproducent op …… afstand van uw woning 

 Abs. % 

Meer dan 5 km 5 15,6 

2 tot 5 km 15 46,9 

Minder dan 2 km 12 37,5 

Totaal 32 100,0 

Niet ingevuld 1  
 
Veel respondenten (63%) zijn bereid ‘2 tot 5 kilometers’ of meer te reizen voor 
streekproducten op locatie bij de streekproducent. De bereidheid uit deze groep om verder dan 
5 kilometer te reizen voor verkoop op locatie is klein, namelijk 16% van de respondenten (zie 
tabel 8). 
 
79% Van de respondenten vindt een prettige fiets of wandelroute naar het verkooppunt 
belangrijk. Wanneer men minder ver voor streekproducten wil reizen, staan mensen vaker 
neutraal tegenover een prettige fiets of wandelroute. Mensen van de Natuurwinkel zijn minder 
bereid te reizen dan mensen op de andere locaties. Op de Oorsprong zijn de mensen het meest 
bereid voor streekproducten te reizen. 
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Tabel 9. Openingstijden van het verkooppunt moeten in overeenstemming zijn met de openingstijden van 

gewone supermarkten 
 Abs. % 

Niet slechter dan in de Supermarkt 11 34,4 

Vrijdag en zaterdag middag 12 37,5 

Door de week tot 18.00 uur 9 28,1 

Totaal 32 100,0 

Niet ingevuld 1  
 
38% Van de respondenten vindt vrijdagmiddag en zaterdag goede openingstijden voor de 
verkoop van streekproducten (zie tabel 9). De gewenste openingstijden vertonen sterke 
samenhang met de openingstijden van de interviewlocaties. 
 
De nabijheid van andere voorzieningen, detailhandel of recreatie bij het verkooppunt vinden 
55% van de respondenten belangrijk en goede parkeergelegenheid bij het aankooppunt 52%.  
 
 
4.4.4 Conclusie plaats van verkoop 
Een kraam met streekproducten op de plaatselijke markt wordt door de meeste respondenten 
belangrijk gevonden (76%). Geconcludeerd kan worden dat mensen door een kraam op de 
plaatselijke markt met streekproductenverkoop de mogelijkheid krijgen om streekproducten in 
de omgeving van ‘het boodschappendoen’ erg belangrijk vinden en een kraam op de 
plaatselijke markt bij het persoonlijk karakter van streekproducten vinden passen. Een eerste 
stap naar een betere beschikbaarheid van streekproducten voor dit publiek zou op de markt 
gevonden kunnen worden. Mensen vinden dat de plaatselijke markt bij het persoonlijk 
karakter van streekproducten past. In combinatie met een concurrerende prijs kan op een 
relatief eenvoudige manier, het aandeel van het supermarktpubliek wat streekproducten wil 
kopen, hierin voorzien worden. 
 
Respondenten vinden het verder erg belangrijk dat er een streekproducten winkel in de stad is 
(70%). Binnen de wijk vinden ze het belangrijk streekproducten te kunnen kopen in de 
natuurvoedingswinkel (61%). In de stad kan een groot publiek met streekproducten 
bekendgemaakt worden. Op dit moment bevinden zich hier een aantal winkels met 
streekspecialiteiten. Mogelijk vinden respondenten dat door het groter aantal bezoekers de 
stad een eigen streekproductenwinkel nodig heeft. In de wijk kan worden aangesloten bij 
ander aanbod van de natuurwinkel.  
 
Mensen vinden het belangrijker dat streekproducten in de natuurwinkel beschikbaar zijn dan 
in de supermarkt. Mogelijk wordt de natuurwinkel verondersteld op het gebied van 
streekproducten voor te lopen op de supermarkten. Van supermarkten wordt het meer 
geaccepteerd dat deze pas na bewezen succes streekproducten verkopen. 
 
Consumenten geven aan niet ver te willen reizen voor aankoop van streekproducten bij de 
producent. Dit uit zich ook in het belang dat mensen aan de verschillende aankoopkanalen van 
streekproducten hechten, zodat verkoop op de plaatselijke markt het belangrijkst gevonden 
wordt. Om streekproducenten te bezoeken zullen mensen moeten worden uitgedaagd om de 
afstand naar streekproducenten te overbruggen, er kan worden aangesloten bij bestaande 
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routes die mensen nemen of verkoop van streekproducten zal naar de mensen toe moeten 
komen. Respondenten van de Oorsprong zijn bereid verder dan gemiddeld te reizen. Mogelijk 
komt dit door het karakter van het verkooppunt. Mensen gaan hier waarschijnlijk meer heen 
voor de beleving en om te genieten. Het product wordt ook in dit kader aangeboden. 
Streekproducenten die niet dicht aan de stad grenzen, dienen te worden gecombineerd met 
producten of diensten waarvoor mensen wel bereid zijn om te reizen.  
 
Welke openingstijden aankooppunten van streekproducten moeten hebben is afhankelijk van 
de interviewlocatie. Mogelijk kunnen de mensen die aan het instore onderzoek deelnamen, 
zich voor dit onderwerp alleen aankopen van streekproducten binnen de interviewlocatie 
voorstellen. 
 
 
 
4.5 Aandeel en prijsniveau voor streekproducten 
 
 
Er is onderzocht hoeveel het prijsniveau van streekproducten mag afwijken van dat van 
reguliere producten en welk aandeel consumenten denken dat streekproducten binnen het 
voedingsmiddelenbudget kunnen hebben. Het onderzoek is uitgevoerd middels de volgende 
onderwerpen: 
- Prijsniveau 
- Huidige aandeel binnen het voedingsmiddelenbudget. 
- Mogelijke aandeel binnen het voedingsmiddelenbudget. 
 
 
4.5.1 Prijsniveau 
 
Tabel 10. Rekening houdend met de voorkeuren die u hier boven heeft laten weten moet prijsniveau van 

streekproducten overeenkomen met die van reguliere producten 
 Abs. % 

0-10% hoger 10 31,3 

10-20% hoger 17 53,1 

20-50% hoger 5 15,6 

50% en hoger 0 0,0 

Totaal 32 100,0 

Niet ingevuld 1  
 
In tabel 10 staat dat 16% van de respondenten vindt dat streekproducten ‘20% tot 50% 
duurder’ mogen zijn dan de reguliere producten. ‘10% Tot 20% duurder’ is voor 53% van de 
respondenten acceptabel. Meer dan de helft duurder dan reguliere producten is voor geen van 
de respondenten acceptabel. 
 
Het grootste deel van de consumenten uit de supermarkt vindt dat streekproducten niet veel 
meer dan regulier mogen kosten. (55% vindt dat streekproducten hooguit 10% duurder mogen 
zijn dan reguliere producten.) 
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4.5.2 Huidige aandeel binnen het voedingsmiddelenbudget 
 

 

Tabel 11. Kunt u aangeven wat voor aandeel van uw voedingsmiddelenbudget nu besteed wordt aan 

streekproducten 
 Abs. % 

0-10% hoger 7 25,9

10-20% hoger 13 48,1

20-50% hoger 4 14,8

50% en hoger 3 11,1

Totaal 27 100,0

Niet ingevuld 6 

Gemiddeld wordt er onder de respondenten aangegeven 18% van hun 
voedingsmiddelenbudget aan streekproducten uit te geven. 26% Van de respondenten geeft 
meer dan 20% van zijn voedingsmiddelenbudget uit aan streekproducten (zie tabel 11). Voor 
de meerderheid van de respondenten is het aandeel 20% of minder. De verschillen van het 
aandeel dat mensen zeggen aan streekproducten te besteden lopen uiteen van 1% tot 70%. Er 
is geen duidelijke relatie tussen respondenten die het kennen van de boer belangrijk vinden en 
de gerapporteerde uitgaven aan streekproducten. Bij de supermarkt geeft meer dan de helft 
van de geënquêteerden (55%) aan meer dan 20% van zijn voedingsmiddelenbudget aan 
streekproducten te besteden. De spreiding van het aandeel binnen het 
voedingsmiddelenbudget in de supermarkt varieert. Bij de natuurwinkel wordt tussen de 10% 
en 20% van het voedingsmiddelen budget aan streekproducten besteed. Bij de Oorsprong is 
dit aandeel 10% of minder. 
 
 
4.5.3 Mogelijke aandeel binnen het voedingsmiddelenbudget 
 
Tabel 12. Naar wat voor aandeel zou dat kunnen gaan als in een belangrijke mate aan uw verlangens kan worden 

tegemoet gekomen 
 Abs. % 

0-10% 1 3,6 

10-20% 7 25,0 

20-50% 7 25,0 

50-75% 9 32,1 

75% en meer 4 14,3 

Totaal 28 100,0 

Niet ingevuld 5  
 
Nadat aan de verlangens van de respondenten wordt voldaan schatten de respondenten het 
aandeel dat aan streekproducten besteed kan worden aanzienlijk groter. Gemiddeld 40% van 
het voedingsmiddelenbudget kan aan streekproducten worden besteed, wanneer aan de 
verlangens van de respondenten wordt voldaan. 46% Van de respondenten schat dat de helft 
of meer van het voedingsmiddelen budget aan streekproducten kan worden uitgegeven (zie 
tabel 12). 
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4.5.4 Conclusie aandeel en prijsniveau voor streekproducten 
Streekproducten mogen voor het grootste deel van de consumenten 10% tot 20% duurder zijn 
dan reguliere producten. Op dit moment zijn veel streekproducten net zo duur als de reguliere 
producten. Geconcludeerd kan worden dat de prijs geen grote beperking voor de aankoop van 
streekproducten vormt. 
 
Gemiddeld besteden de mensen 18% van het voedingsmiddelenbudget aan streekproducten. 
Het is niet onmogelijk meer dan 20% van het voedingsmiddelenbudget aan streekproducten te 
besteden. Een kwart van de respondenten geeft aan dit al te doen. Dit zijn de mensen die 
streekproducten in de supermarkt kopen. Het lijkt erop dat het aandeel van de 
voedselaankopen per afzetkanaal invloed heeft op het aandeel streekproducten dat 
consumenten aangeven te kopen.  
 
De spreiding van het aandeel dat mensen in de supermarkt kopen is erg groot. Waarschijnlijk 
varieert dit van een fles yoghurt met een lage frequentie tot mensen die groentepakketten van 
plaatselijke agrarische bedrijven hebben. 
 
Wanneer aan de eisen van de consument wordt voldaan kan het aandeel van streekproducten 
in het voedingsmiddelenbudget gemiddeld 40% worden. Streekproductie kan zijn omvang 
meer dan verdubbelen tot 222% door de mensen die op dit moment al streekproducten 
aankopen. De consumenten die streekproducten al aankopen, zijn bereid dit veel meer te doen 
wanneer aan de beschreven voorwaarden wordt voldaan. 
 
 

4.6 Discussie 
 
 
Uit dit onderzoek blijkt dat 70% van de mensen het belangrijk vinden dat er een 
streekproductenwinkel in de stad is. In de tussentijd is er aan de rand van het centrum in 
Deventer een winkel geopend die zich speciaal op streekproducten richt, het betreft 
streekproductenwinkel ‘Melk en meer’. 
 
 
4.6.1 Motivaction 
Uit onderzoek blijkt dat, 61% van de mensen streekproducten in de supermarkt belangrijk 
vinden. Promotie en informatie en beschikbaarheid kunnen de interesse van mensen verhogen. 
Slechts een beperkt deel (19%) van de mensen bereid meer te betalen voor producten van 
eigen bodem. (Spangenberg et al. 2009) 
 
In het onderzoek van Motivaction wordt het belang van biologische productie uitgewerkt. 
Slechts 23% geeft aan bij voorkeur biologische producten te eten tegen 29% die voorkeur 
geeft aan streekproducten. Mogelijk kunnen de biologische en streekproductie gedeeltelijk 
naast elkaar bestaan en vinden consumenten het vooral belangrijk dat een verhaal aan het 
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product wordt gekoppeld. Onder andere het succes van Gijs bevestigd dit. De producten 
hoeven niet duurzaam te zijn, wel wordt er door de producent over zijn product verteld. 
Volgens Motivaction, vinden mensen het prettig om nieuwe producten te leren kennen. 
Vooral de primaire doelgroep stelt dit op prijs. (Spangenberg et al. 2009) 
 
Uit onderzoek blijkt dat de omgeving invloed kan hebben op de gepercipieerde meerwaarde 
en de authenticiteit die consumenten van de producten ervaren. Supermarkt verkoop van 
streekproducten kan ideaal geschieden door een ‘shop in shop’ met het assortiment aan 
streekproducten. Naast de supermarkt speelt ook de verdere omgeving een rol. Vooral de 
primaire doelgroep van streekproducten houdt ervan nieuwe producten te proberen. 
(Spangenberg et al. 2009) 
 
 
4.6.2 WUR  
Streekproducten zijn onderscheidend door hun smaak en versheid. Mensen vinden dit heel 
belangrijk. Dit wordt ondersteund door Wat je vers haalt is lekker, 2006. Volgens de 
geïnterviewde producenten zijn dit aspecten van streekproducten waar consumenten erg veel 
belang aan hechten. (Immink en Kroon, 2006) 
 
De afstand die mensen willen afleggen naar een streekproducent is nieuwe informatie. 
Hiernaar is geen eerder onderzoek bekend. Prettige fiets of wandelroute is genoemd in 
Regiogeoriënteerde landbouw, 2005. Meestal is de afstand tussen boer en consument bij 
Regionale landbouw, Community Supported Agriculture (CSA), Stadslandbouw en 
Belevingslandbouw korter dan gebruikelijke vormen van voedselproductie en 
voedselverkoop. (Warnaar, 2005) 
 
 
4.6.3 Biologisch 
Volgens dit onderzoek vindt slechts een klein deel van de consumenten online verkoop 
belangrijk. Dit wordt ondersteund door het onderzoek Verbreding gevraagd, 2009. Online 
verkoop zal wel in staat kunnen zijn de mensen die het belangrijk vinden effectief te bereiken. 
Echter in de huidige vorm is het voor dagelijkse aankopen geen handige methode. Bij 
biologische producten is online verkoop al verder gevorderd dan bij streekproductie. Dit komt 
onder andere door intensievere samenwerking met betrekking tot distributie en kennis over 
online verkoop. (Ecorys, 2009) 
 
Streekproducten moeten milieuvriendelijk (93%) zijn en voor een meerderheid ook biologisch 
(70%) geproduceerd worden. Natuurlijke bondgenoten, 2000, 51% van de biologische boeren 
in Oost Nederland doet aan directe verkoop in 1995. Het biologische aspect van 
streekproducten kan dus voor consumenten meerwaarde opleveren. Vaak zijn biologische 
boeren meer gericht op klantenbinding door middel van open erven en dieren in de weide. Dit 
maakt de geschiktheid voor thuisverkoop groot. (Stobbelaar, 2000) 
 
 
4.6.4 Streekproductie voor de stad 
London food strategie: De strategie bestaat uit het creëren van 2012 plekken binnen Londen 
 in voedselproducerende grond voor de Londense bevolking. Mogelijk kan ook 
 streekproductie inspelen op de behoefte tot verbouwen van eigen voedsel. Binnen de 
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 Stedendriehoek zijn op dit moment 5,5 hectare aan volkstuinen aanwezig. (Internet 
 Greater London Authority, 2011) 
 
Proeftuin Amsterdam: Amsterdam heeft veel aandacht voor voedsel uit de streek in zijn 
 voedselstrategie. Onder andere streekmarkten en boerderijbezoeken van scholen zijn 
 onderdeel van dit programma. Er is voor de stad een knooppunt/distributiecentrum 
 voor streekproducten en er is veel aandacht voor onderzoek en kennisuitwisseling. 
 (Proeftuin Amsterdam, 2010) 
 
 
 
4.7 Conclusie geïnteresseerden in streekproducten 
 
 
Onderzoeksvragen waren: 

- Hoeveel meerwaarde hebben streekproducten voor de respondenten? 
- Welke eisen stellen respondenten aan de plaats van verkoop? 
- Verhogen keurmerken, merken en logo’s de geloofwaardigheid van streekproducten 

voor de respondenten? 
- Wat is de invloed van productkwaliteit, verpakking, personeel en andere factoren op 

het aankoopgedrag van de respondenten? 
 
 
Mensen die streekproducten aankopen zijn bereid 10 tot 20% meer voor streekproducten te 
betalen. De prijs van streekproducten vormt wanneer deze met de supermarkt kan concurreren 
dus geen barrière. Wanneer aan voorwaarden van de consumenten wordt voldaan, kan het 
aandeel in het voedingsmiddelenbudget dat aan streekproducten wordt besteed 222% van de 
huidige uitgaven bedragen. In de supermarkt is de spreiding van welk aandeel men denkt te 
kunnen uitgeven aan streekproducten het hoogst. Bij de Oorsprong zijn de gemiddeld 
verwachte uitgaven aan streekproducten lager en bij de Natuurwinkel hoger. Mogelijk komt 
dit ook door het exclusieve karakter en beperkte assortiment van de Oorsprong. 
 
De plaats van verkoop van streekproducten is een belangrijke voorwaarde van de 
consumenten. Vooral een kraam voor streekproducten op de plaatselijke markt wordt 
belangrijk gevonden. Verder vinden respondenten dat streekproducten een eigen winkel in de 
stad moeten hebben en dat ze binnen de wijk in de natuurvoedingswinkel beschikbaar moeten 
zijn. Iets meer dan de helft van de mensen vindt beschikbaarheid in de supermarkt belangrijk. 
Voor deze doelgroep kunnen supermarkten zich op de beschikbaarheid van streekproducten 
differentiëren. Mogelijk kunnen aankooppunten van streekproducten naar volgorde van 
belangrijkheid verder worden ontwikkeld. 
 
Welke openingstijden aankooppunten van streekproducten moeten hebben is afhankelijk van 
de interviewlocatie. Mogelijk kunnen de mensen die aan het instore onderzoek deelnamen, 
zich alleen aankopen van streekproducten op de interviewlocatie voorstellen. Dit wordt 
ondersteund door het feit dat mensen uit de supermarkt aangeven in potentie een groter 
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aandeel van hun voedingsmiddelenbudget aan streekproducten uit te kunnen geven dan op de 
Oorsprong waar de bezoekersfrequentie lager ligt en slechts een beperkt assortiment 
beschikbaar is. 
 
De smaak van streekproducten behorend bij de streek en de versheid van de producten wordt 
door respondenten als natuurlijke eis aan streekproducten gesteld. Vlekjes op de producten 
worden door een groot deel van de respondenten (66%) niet belangrijk gevonden. De 
vriendelijkheid en het kunnen geven van informatie is een vereiste voor het personeel rondom 
streekproducten. Ook zijn andere maatschappelijk verantwoorde producten in het assortiment 
gewenst (70%), vooral volgens de respondenten uit de supermarkt moet dit aanwezig zijn. 
 
Consumenten geven aan niet ver te willen reizen voor aankoop van streekproducten bij de 
producent. Dit uit zich ook in het belang dat mensen aan de verschillende aankoopkanalen van 
streekproducten hechten, zodat verkoop op de plaatselijke markt het belangrijkst gevonden 
wordt. Om streekproducenten te bezoeken zullen mensen moeten worden uitgedaagd om de 
afstand naar streekproducenten te overbruggen, er kan worden aangesloten bij bestaande 
routes die mensen nemen of verkoop van streekproducten zal naar de mensen toe moeten 
komen. 
 
Mensen vinden het prettig nieuwe producten te leren kennen. Sampeling wordt hoog 
gewaardeerd. Mogelijk kunnen ook innovatieve concepten waarvoor mensen niet hoeven te 
reizen (een voorbeeld rustpunt.nu) mogelijkheden bieden om consumenten op een 
waardevolle manier met streekproducten in aanraking te brengen. Mensen kunnen doordat zij 
op een positieve manier in aanraking met streekproducten gekomen zijn, ook op een ander 
moment voor streekproducten kiezen. 
 
Keurmerken, merken en logo’s zijn redelijk belangrijk voor biologische producten en in 
mindere mate ook belangrijk voor producten uit de streek. Keurmerken worden belangrijker 
gevonden dan het kennen van de producent. Voor promotiedoeleinden wordt sampling het 
meest gewaardeerd. Geconcludeerd kan worden dat streekproducten door het persoonlijk 
karakter minder certificering nodig  hebben maar  wel een goede onderbouwing door het 
personeel wat informatie kan geven. Het grootste deel van de consumenten vindt biologische 
productie van streekproducten belangrijk. Consumenten vinden het belangrijk dat 
streekproducten milieuvriendelijk zijn geproduceerd.  
 
Extrapolatie 
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op drie verschillende verkooppunten van streekproducten 
in Deventer en Schalkhaar. Hiermee is het representatief voor de consumenten die op dit 
moment streekproducten kopen in Deventer en omgeving. Voor de Stedendriehoek wordt 
verwacht dat de mensen in de plattelandsgemeenten makkelijker streekproducten kunnen 
kopen en dit ook meer doen. In Apeldoorn zullen door het stedelijk karakter en relatief weinig 
streekproducenten minder veel mensen op de hoogte zijn met streekproducten. Ze zullen hier 
ook minder gekocht worden. Degene die dit wel doen zullen waarschijnlijk bereid zijn grotere 
barrières te overbruggen. 
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5. Benodigde landbouwgrond 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt het benodigd grondareaal voor streekproductie berekend, om aan de 
marktvraag te kunnen voldoen binnen de Stedendriehoek. Eerst wordt uitgelegd hoe aan het 
bronmateriaal voor de berekening is gekomen. Daarna wordt de potentiële consumptie van 
streekproducten in de Stedendriehoek en de productopbrengst uitgewerkt. Er wordt berekend 
wat het benodigde grondareaal is om aan de marktvraag te voldoen In de discussie worden 
vergelijkbare onderzoeken besproken en volgt de conclusie. 
 
 
 
5.1 Bronmateriaal voor de berekening 
 
 
Om de benodigde grond voor streekproducten uit te rekenen zijn verschillende gegevens van 
belang. Uit de enquête blijkt dat veel mensen geïnteresseerd zijn in streekproducten. Dit zijn 
de potentiële kopers. Voor landbouwgegevens is gebruikgemaakt van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). Op basis hiervan is de productopbrengst van het grondareaal 
berekend. Voor tarwe en aardappels zijn de gemiddelde opbrengsten per hectare bij het CBS 
beschikbaar. De omzetting van de hoeveelheid tarwe naar de hoeveelheid brood is verkregen 
uit een bakkersrecept. Voor groente en fruit is de totale opbrengst van Nederland afgezet 
tegen het totale landbouwareaal om een gemiddelde opbrengst per hectare te verkrijgen. Het 
aantal inwoners van de Stedendriehoek is verkregen uit het statistisch jaarboek van het bureau 
Stedendriehoek. De gebruikte tabellen voor de berekening van de benodigde landbouwgrond 
voor streekproductie zijn opgenomen in bijlage 3. 
 
 
 
5.2 Potentiële consumptie van streekproducten 
 
 
57% Van de respondenten welke respondenten? In totaal of van de geïnteresseerden? Want je 
hebt twee enquêtes gedaan toch? spreekt het kopen en eten van streekproducten aan. Deze 
mensen hebben ook vaak streekproducten gekocht het afgelopen jaar (82%). Volgens eerder 
onderzoek geeft slechts 30% van de mensen aan voorkeur te hebben voor streekproducten 
(Spangenberg, 2009) en is de huidige interesse in de supermarkt voor de kwaliteitswaarden 
van voedsel 20% (Bartels, 2009). In het onderzoek naar grondareaal wordt er uitgegaan van 
een scenario waarbij streekproducten door promotie, beschikbaarheid en prijs, voor de 
consument aantrekkelijk zijn, Degene die bij de mondelinge enquête hun interesse kenbaar 
maken behoren tot de potentiële doelgroep voor streekproducten. De marktvraag naar 
streekproducten bedraagt binnen deze berekening 57% van de bevolking.  
 
Uit de enquête blijkt verder dat degene die nu streekproducten kopen gemiddeld slechts 18% 
van hun voedingsmiddelenbudget hieraan uitgeven. Wanneer aan de 
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consumentenvoorwaarden wordt voldaan zoals in de enquête beschreven, zal de aankoop van 
streekproducten naar gemiddeld 40% van het voedingsmiddelenbudget kunnen gaan. Volgens 
het onderzoek "Verbreding gevraagd" (Ecorys, 2009) kan de aankoop van streekproducten 
onder een breder publiek maximaal naar 35% van de besteding gaan omdat een deel van het 
assortiment niet lokaal geproduceerd wordt. De producten aardappels, groente, fruit en brood 
kunnen wel lokaal worden geproduceerd. Voor de berekening in dit verslag wordt er 
uitgegaan van een situatie waarin de geïnteresseerden in streekproducten de consumptie van 
aardappels, groente, fruit en brood volledig door streekproducten invullen. 
 
Een uitgebreide meting van hoeveel gram Nederlandse consumenten gemiddeld per product 
per dag gebruiken is beschreven in de Voedsel Consumptie Peiling (VCP) uit 1998 van het 
Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM). Voor de berekening in dit verslag is 
het aantal gram per dag omgerekend naar kilogram per persoon per jaar: 
-  Aardappels: 43 kilogram 
-  Groente: 48 kilogram 
-  Fruit: 37 kilogram 
-  Brood: 50 kilogram 
 
Brood is een bewerkt product, dus er zal een omrekeningsfactor toegepast moeten worden van 
graan naar brood. Uit bakkersrecepten blijkt dat er 0,6 kilogram tarwe voor 1 kilogram brood 
nodig is. Het aantal kilogram tarwe per kilogram brood is mede afhankelijk van het 
eiwitgehalte en de mogelijkheid van het meel om water op te nemen. Bij Nederlandse tarwe 
zal dit minder zijn dan bij Franse tarwe. Met kwaliteitsverschillen van de tarwe wordt geen 
rekening gehouden in de berekening. Praktijk onderzoek naar de kwaliteit van Nederlandse 
tarwe voor brood wordt op de Hof van Twello uitgevoerd. Hieruit ontstaan verschillende 
broodproducten die de Hof van Twello in het assortiment heeft. 
 
 
 
5.3 Productopbrengst per hectare 
 
 
Productopbrengsten zijn verkregen via landbouwstatistiek van het CBS. Jaarlijks wordt de 
opbrengst per hectare bijgehouden voor aardappels en tarwe, per landbouwgebied. Voor dit 
onderzoek zijn de gegevens van het centrale en oostelijk veehouderijgebied gebruikt. 
Apeldoorn en Epe liggen in het centrale veehouderijgebied, de andere gemeenten binnen het 
oostelijk veehouderijgebied. Voor groente en fruit waren alleen landelijke statistieken bekend. 
Voor deze producttypen wordt door het CBS geen opbrengst per hectare gehanteerd. Door de 
totale opbrengst te delen door het benutte areaal binnen Nederland is gekomen tot een 
gemiddelde opbrengst per hectare. De fruitteelt is slechts tot 2000 apart gemeten. Voor de 
berekening is uitgegaan van de cijfers van de jaartallen 1995 en 2000. Voor de overige 
producten zijn de cijfers van de jaartallen 2005, 2008 en 2009 gebruikt. 
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5.4 Benodigde landbouwgrond om aan de marktvraag te 
kunnen voldoen 
 
 
Het benodigd grondareaal voor streekproductie binnen de Stedendriehoek is afhankelijk van 
het aantal inwoners dat de Stedendriehoek telt. Het gaat hierbij vooral om de inwoners die 
streekproducten in potentie willen kopen. Totaal telt de Stedendriehoek 411.365 inwoners op 
1 januari 2009. Het aantal inwoners dat aangeeft interesse voor streekproducten te hebben 
blijkt uit dit onderzoek 57% te zijn. Het totaal aantal mensen wat in potentie streekproducten 
wil aankopen zal 57% van 411.365 zijn. Uitkomst is dat 234.478 mensen binnen de 
Stedendriehoek potentieel streekproducten wil kopen. Het aantal mensen binnen de 
Stedendriehoek dat bereid is streekproducten te kopen vermenigvuldigd met het aantal 
kilogram consumptie per jaar levert per product de totaal benodigde hoeveelheid in kilogram 
per jaar op. De benodigde hoeveelheid per product gedeeld door de productie per hectare 
levert het benodigd grondareaal om aan de potentiële marktvraag voor streekproductie te 
voldoen binnen de Stedendriehoek op. In tabel 13 de berekening van het grondareaal om aan 
de potentiële vraag naar streekproductie te kunnen voldoen voor de producten, aardappelen, 
groente, fruit en brood. De berekening van aardappels, groente en fruit verschilt van die van 
brood, omdat voor brood een omrekenfactor naar tarwe in de berekening moet worden 
meegenomen. In formules zien de berekeningen er als volgt uit.  
 
Aardappels, groente en fruit: 
A x (B x 0.01 C) = F 
 D 
 
 
Brood: 
A x E x (B x 0.01 C) = F 
 D 
 
 
A = gem. consumptie per persoon in kilogram per jaar 
B = totale populatie 
C = percentage van de populatie die bereid zijn streekproducten aan te kopen 
D = productopbrengst in kilogram per hectare 
E = Omrekenfactor brood naar tarwe voor brood 
F = benodigd grondareaal in hectare om aan de potentiële marktvraag naar streekproducten te 
 kunnen voldoen 
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Tabel 13. Berekening benodigde omvang van het grondareaal voor streekproductie 
Percentage dat 
streekproducten 
aankoopt in procent    
 57   
    
Hoeveelheid voedsel    

 

Gebruik in kilogram per 
persoon per jaar (VCP 
1998) 

benodigd meel/tarwe 
per kilogram brood Benodigd brood 

Aardappel 43   
Groente 48   
Fruit 37   
Tarwe voor brood 30 0,6 50
    
Aantal inwoners 
Stedendriehoek    
 411365   
    
Aantal inwoners 
Stedendriehoek dat 
streekproducten 
aankoopt    
 234478   
    

Benodigde 
streekproducten binnen 
de Stedendriehoek  

Potentiële marktvraag 
binnen de 
Stedendriehoek in 
kilogram per jaar    

Aardappel 10098970  
Groente 11212740  
Fruit 8729618  
Tarwe voor brood 6983694  
    
Opbrengst (in kilogram 
per hectare)    

Aardappel 49192

Gemiddelde opbrengst 
op zand/veengrond in 
het oostelijk en centraal 
veehouderijgebied van 
2005, 2008, 2009  

Groente 54595

Gemiddelde opbrengst 
in Nederland van 
2005,2008,2009  

Fruit 31706

Gemiddelde opbrengst 
open grond en onder 
glas in Nederland van 
1995,2000  

Tarwe voor brood 6081

Gemiddelde opbrengst 
voor zomer en 
wintertarwe in het 
oostelijk en centraal 
veehouderijgebied van 
2005,2008,2009  

    
Benodigde hectare voor Benodigd grondareaal Benodigd grondareaal  
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streekproductie 
Stedendriehoek 

in hectare om aan de 
potentiële marktvraag 
voor streekproducten te 
voldoen 

per persoon 

Aardappel 205 0,001  
Groente 205 0,001  
Fruit 275 0,001  
Tarwe voor brood 1148 0,005  
    
Totaal 1834 0,008  
    
 
 
 
 
5.5 Benodigd landbouwareaal voor streekproducten 
 
 
Benodigd landbouwareaal om de Stedendriehoek van streekproducten te voorzien 
Het benodigde areaal om voor alle inwoners van de Stedendriehoek aardappels, groente, fruit 
en tarwe voor brood door middel van streekproductie te produceren kan geschieden op 3218 
hectare. Voor aardappels, groente en fruit is 1203 hectare nodig en voor tarwe 2015 hectare. 
De berekening voor de Stedendriehoek en voor het benodigde grondareaal per stedelijke kern 
voor aardappels, groente, fruit en tarwe voor brood is opgenomen in bijlage 3. 
 
 
Huidige en extra benodigde grondareaal voor streekproductie 
Het huidige grondareaal wat in de Stedendriehoek voor streekproductie gebruikt wordt is niet 
bekend. Dit komt doordat veel bedrijven slechts een gedeelte van het producerend areaal voor 
streekproductie gebruiken. Het huidige grondareaal voor streekproductie zal verder 
onderzocht moeten worden. 
 
Om toch een idee te krijgen van het benodigde extra grondareaal wordt er uitgegaan van een 
situatie waarin de bedrijven op het volledige areaal streekproducten produceren. Een indicatie 
van het maximale huidige grondareaal voor streekproductie is gemaakt door het koppelen van 
algemene informatie over multifunctionele landbouw (zeer indicatief want bij 
multifunctionele landbouw worden naast streekproductie ook zorgboerderijen en bedrijven 
met recreatieactiviteiten meegenomen) aan streekproductie in de Stedendriehoek. 
Multifunctionele landbouwbedrijven hebben gemiddeld 32 hectare grondareaal tegenover 26 
hectare grondareaal van reguliere bedrijven. Deze bedrijven produceren extensiever, 2,49 
tegenover 3,87 persoonsinkomen/hectare (kijk op Multifunctionele Landbouw addendum, 
2010). We nemen aan dat de multifunctionele bedrijven in de Stedendriehoek ook 1,2 maal 
groter zijn en dat ze het totale grondareaal aanwenden voor streekproductie. Dat 
streekproducenten extensiever produceren wordt in deze indicatie niet doorgerekend naar de 
grondopbrengsten. Gerekend met de gemiddelde bedrijfsomvang binnen de Stedendriehoek 
van 22,3 hectare zal een multifunctioneel landbouwbedrijf gemiddeld 26,8 (22,3 x 1,2) 
hectare tot zijn beschikking hebben. Het gemiddeld aantal hectaren vermenigvuldigd met het 
aantal bedrijven dat aan thuisverkoop doet (63) geeft het totaal aantal hectaren dat op dit 
moment maximaal aan streekproductie kan worden besteed (1686 hectare ). Er is echter 1834 
hectare nodig om aan de potentiële marktvraag naar streekproducten te voldoen. Dit betekent 
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dat er 148 hectare tekort schiet om aan de marktvraag naar streekproducten te kunnen voldoen 
wanneer alle gronden die op dit moment door multifunctionele bedrijven met streekproductie 
worden gebruikt, ook die met vlees en zuivelproductie. Wanneer alle aardappels, groente, 
fruit en brood binnen de Stedendriehoek uit streekproducten moeten bestaan schiet er 1532 
hectare tekort. 
 
 
 
5.6 Conclusie benodigde landbouwgrond 
 
 
Productie van aardappelen, groente en fruit kan op een kleine 700 hectare ingevuld worden 
voor de Stedendriehoek, om aan de potentiële vraag voor streekproducten te voldoen. Voor 
tarwe is 1148 hectare benodigd om aan de potentiële vraag van de Stedendriehoek te kunnen 
voldoen. 
 
Om alle inwoners van de Stedendriehoek met streekproducten te kunnen voeden is voor 
aardappels, groente en fruit 1203 hectare nodig en voor tarwe 2015 hectare. 
 
De bedrijven die op dit moment streekproducten produceren hebben een gezamenlijk 
grondareaal van ongeveer 1686 hectare. Wanneer alle landbouwgrond van streekproducenten 
voor de productie van aardappels, groente en fruit en tarwe voor  brood gebruikt worden, 
moet er om aan de potentiële marktvraag naar aardappels,  groente en fruit en tarwe voor 
brood te voldoen 148 hectare extra landbouwareaal beschikbaar worden gemaakt. Om de hele 
bevolking van de Stedendriehoek van aardappelen, groente, fruit en brood te voorzien dient er 
1532 hectare extra voor streekproductie beschikbaar te worden gemaakt. Het landbouwareaal 
voor streekproductie zal dus om aardappelen, groente, fruit en tarwe voor brood te produceren 
moeten verdubbelen. 
 
 
Extrapolatie 
De gebruikte consumptie cijfers gelden voor geheel Nederland. De opbrengst van de grond 
wijkt af per gebied. Voor groente en fruit is geheel Nederland aangehouden. Voor tarwe en 
aardappels zijn de gegevens van het centraal en oostelijk veehouderijgebied gebruikt. Deze 
moeten voor andere gebieden in Nederland dus aangepast worden. De enquête is gebaseerd op 
de situatie in Deventer Oost en zal in andere gebieden kunnen afwijken. Algemeen zal het 
verbouwen van granen voor menselijke consumptie meer grondareaal gebruiken dan 
aardappels, groente en fruit. Dit komt door de relatief hoge opbrengsten per hectare. Binnen 
Nederland wordt dan ook niet veel tarwe voor brood verbouwd. Voor de productie van tarwe 
zal veel aanvullend grondareaal nodig zijn. Productie van aardappelen, groente en fruit binnen 
de streek zal op een relatief klein oppervlak kunnen plaatsvinden. 
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6. Discussie, conclusie en aanbevelingen 
 
 
 
 
Dit afsluitende hoofdstuk bevat discussie van de resultaten en de belangrijkste conclusies en 
aanbevelingen.  
 
 
 
6.1 Discussie 
 
 
Zowel de marktvraag als het benodigd grondareaal voor streekproductie is behandeld. Er is 
geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillende doelgroepen, 
supermarktpubliek en publiek bij de verschillende verkooppunten van streekproducten. 
Omdat er een kans bestond dat een gedeelte van het supermarktpubliek weinig tijd zou maken 
voor het beantwoorden van vragen over voeding tijdens de boodschappen is bij de ingang 
geënquêteerd met een korte mondelinge vragenlijst. Het was niet mogelijk om al het publiek 
te enquêteren. Het publiek wat wel geïnterviewd is, is door de enquêteurs geselecteerd. 
Mogelijk zijn door de relatief lage leeftijd van de mensen van 65 jaar en ouder 
ondervertegenwoordigd. Een andere mogelijke verklaring voor de ondervertegenwoordiging 
is dat mensen van 65 jaar en ouder liever op een rustig tijdstip winkelen dan op vrijdag. In het 
rapport ‘Winkelkeuzegedrag senior consumenten’ (Saskia van Hilst, 2006) wordt deze stelling 
ondersteund.  
 
De mondelinge enquête is afgenomen op vrijdag zodat zowel het doordeweekse als het 
weekend publiek van de supermarkt kon worden geïnterviewd. Onduidelijk is of er tussen 
deze categorieën verschillen bestaan betreffende de aankoop van streekproducten. Voor de 
instore schriftelijke enquête hebben de eigenaren van de locaties aangegeven op welke dag 
geïnterviewd kon worden, omdat zij weten op welke momenten er een groter aantal bezoekers 
verwacht wordt. Hierdoor is bij ‘de Oorsprong’ op zaterdag geïnterviewd terwijl dit bij de 
andere locaties op een doordeweekse dag gebeurd is. Mogelijk is het luxe/vrijetijdskarakter 
van het assortiment op de Oorsprong hierdoor in de enquêteresultaten versterkt weergegeven.  
 
Bij de berekening is gebruikgemaakt van statistiek van het CBS en de 
Voedselconsumptiepeiling uit 1998 (VCP). De VCP gegevens zijn de meest recente op dit 
gebied. Onduidelijk is hoe de voedselconcumptie zich tussen 1998 en 2011 heeft ontwikkeld. 
 
In Nederland wordt gemiddeld 50 kilogram voedsel of meer per persoon per jaar weggegooid. 
Deze verspilling is in de berekening niet meegenomen. De rijksoverheid is een campagne 
gestart om deze verspilling met 20% te reduceren. Onduidelijk is hoeveel kilogram per 
persoon aan aardappelen, groente,  fruit en brood verspild wordt. Nader onderzoek is gewenst. 
Wanneer het aandeel voeding wat in de verdere keten verspild wordt mee weegt, dan kan het 
aandeel voeding dat geproduceerd dient te worden aanzienlijk stijgen. (Factsheet 
voedselverspilling, 2010) 
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6.2 Conclusie 
 
 
6.2.1 Probleemstelling 
De probleemstelling die aanleiding gaf tot dit onderzoek is als volgt:  
Welke omvang zou het grondareaal voor de productie van streekproducten binnen de 
Stedendriehoek moeten hebben om de potentiële marktvraag naar streekproducten binnen de 
Stedendriehoek het hoofd te kunnen bieden? 
 
 
6.2.2 Conclusies 

 57% Van de respondenten spreekt het kopen en eten van streekproducten aan. Deze 
mensen hebben ook vaker streekproducten aangekocht het afgelopen jaar (82%). Echter 
volgens eerder onderzoek geeft slechts 30% van de mensen voorkeur aan streekproducten. 
Mogelijk moet er na het wekken van de interesse een extra stap gezet worden zodat 
interesse overgaat in voorkeur voor streekproducten. Door de interesse van de consument 
te voeden met promotie en informatie en gelijktijdig de beschikbaarheid te verhogen, 
kunnen streekproducten zich sterker profileren. De prijs kan op een later tijdstip een 
barrière vormen om streekproducten frequent aan te kopen. 

 
 Consumenten die aangeven enigszins geïnteresseerd te zijn in streekproducten vinden het 

aanpassen van de prijs het belangrijkste om de interesse naar streekproducten te verhogen. 
Wanneer streekproducten tegen een concurrerende prijs beschikbaar komen, kunnen de 
consumenten die enigszins interesse voor streekproducten hebben en de prijs belangrijk 
vinden geïnteresseerden in streekproducten worden. Dit zal een toename van 9% voor de 
potentiële doelgroep van streekproducten vormen. De potentie van de marktvraag zal dan 
toenemen tot 66% van de consumenten. Een lagere prijs kan er tevens voor zorgen dat 
mensen met interesse voor streekproducten deze meer of vaker kopen. 

 
 thuisverkoop van streekproducten bevorderd een positieve productbeleving. Door 

zichtbaarheid en beschikbaarheid kunnen consumenten hierna ook overstappen op 
aankopen van dagelijkse producten uit de streek. 

 
 Hoewel thuisverkoop zorgt voor een hogere productbeleving willen mensen ‘haast niet’ 

tot ‘niet’ reizen voor streekproducten. Verkoop van streekproducten op locatie, moet 
worden gecombineerd met activiteiten of producten waarvoor mensen wel specifiek 
willen reizen. Iets waarvoor mensen structureel bereid zijn om in een lage frequentie naar 
het landelijk gebied te komen is recreatie. Voor een hogere frequentie kan aan werken of 
onderwijs worden gedacht. De geringe afstand die mensen bereid zijn af te leggen voor 
streekproducten, maakt beschikbaarheid van streekproducten bij de huidige 
aankooppunten van voedsel erg belangrijk wanneer streekproductie zich verder wil 
ontwikkelen om in de marktvraag te voorzien. 

 
 De plaats van verkoop van streekproducten is een belangrijke voorwaarde van de 

consumenten. Vooral een kraam voor streekproducten op de plaatselijke markt wordt 
belangrijk gevonden. Verder vinden respondenten dat streekproducten een eigen winkel in 
de stad moeten hebben en dat ze binnen de wijk in de natuurvoedingswinkel  beschikbaar 
moeten zijn. Iets meer dan de helft van de mensen vindt beschikbaarheid in de plaatselijke 
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supermarkt belangrijk. Voor deze doelgroep kunnen supermarkten zich op de 
beschikbaarheid van streekproducten differentiëren. Mogelijk kunnen aankooppunten 
voor streekproducten worden ontwikkeld in de genoemde volgorde.  

 
 De smaak van streekproducten behorend bij de streek en de versheid van de producten 

wordt door respondenten als natuurlijke eis aan streekproducten gesteld, ook 
milieuvriendelijkheid is voor streekproducten een vereiste. Vlekjes op de producten 
worden door 2 van de 3 van de respondenten niet belangrijk gevonden.  

 
 Keurmerken, merken en logo’s zijn redelijk belangrijk voor biologische producten en in 

mindere mate ook belangrijk voor producten uit de streek. Voor promotiedoeleinden 
wordt sampling het meest gewaardeerd. Geconcludeerd kan worden dat streekproducten 
door het persoonlijk karakter minder certificering nodig  hebben maar wel een goede 
onderbouwing door het personeel wat informatie kan geven. Het grootste deel van de 
consumenten vindt biologische productie van streekproducten  wel belangrijk. 

 
 Mensen die streekproducten aankopen zijn bereid 10 tot 20% meer voor streekproducten 

te betalen. De prijs van streekproducten vormt wanneer deze met de supermarkt kan 
concurreren dus geen barrière. Wanneer aan voorwaarden van de consumenten wordt 
voldaan, kan het aandeel in het voedingsmiddelenbudget dat aan streekproducten wordt 
besteed 222% van de huidige uitgaven bedragen. 

 
 Productie van aardappelen, groente en fruit kan op 685 hectare ingevuld worden voor de 

Stedendriehoek om aan de potentiële marktvraag naar streekproducten te voldoen. Voor 
tarwe voor brood is 1148 hectare benodigd om aan de potentiële marktvraag van de 
Stedendriehoek te kunnen voldoen. Om alle inwoners van de Stedendriehoek met 
streekproducten te kunnen voeden is voor aardappels, groente en fruit 1203 hectare nodig 
en voor tarwe 2015 hectare. 

 
 Wanneer alle landbouwgrond van streekproducenten voor de productie van aardappels, 

groente en fruit en tarwe voor brood gebruikt worden, moet er om aan de potentiële 
marktvraag naar aardappels, groente en fruit en tarwe voor brood te voldoen 148 hectare 
extra landbouwareaal beschikbaar worden gemaakt. Om de hele bevolking van de 
Stedendriehoek van aardappelen, groente, fruit en brood te voorzien dient er 1532 hectare 
extra voor streekproductie beschikbaar te worden gemaakt. Het landbouwareaal voor 
streekproductie zal dus om aardappelen, groente, fruit en tarwe voor brood te produceren 
moeten verdubbelen. 

 
 
6.2.3 Aanbevelingen 

 Streekproducenten dienen streekproducten meer te promoten en persoonlijke informatie te 
geven. Streekproducten worden op dit moment door veel mensen over het hoofd gezien. 
De interesse voor streekproducten is bij veel mensen aanwezig, om consumentengedrag te 
veranderen is echter meer nodig dan alleen interesse. Productsampling of uitproberen is 
belangrijk om de aspecten van streekproducten bekendheid te geven: de smaak van het 
product behorend bij de streek en de versheid. Deze punten zijn samen met 
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milieuvriendelijkheid van de productie cruciaal. Acties moeten worden opgevolgd door 
structurele aandacht. Weinig mensen vinden dit belangrijk. Een groot deel van de 
respondenten is niet van e-mail of een krantje gediend. Structurele communicatie kan  het 
best geschieden door zichtbaarheid bij de consument. 

 
 Streekproducenten dienen bij toekomstige ontwikkelingen concurrerende prijzen te 

blijven hanteren. Hierdoor kunnen ze mensen met enige interesse voor streekproductie in 
de producten interesseren en kunnen geïnteresseerden in streekproducten het aandeel dat 
deze in het voedingsmiddelenbudget innemen verhogen. 

 
 Thuisverkoop dient met producten of diensten te worden gecombineerd waarvoor de 

consument wil reizen. Door de geringe bereidheid tot reizen is het belangrijk dat 
streekproducten bij de reguliere voedselaankoop beschikbaar komen. Aankooppunten 
voor streekproducten kunnen worden ontwikkeld aan de hand van wat consumenten 
belangrijk vinden. Te noemen: een kraam met streekproducten op de plaatselijke markt, 
een streekproductenwinkel in de stad, streekproducten in de wijk bij de natuurwinkel, 
streekproducten binnen de supermarkt. 

 
 Streekproducten in combinatie met de beleving van het landelijk gebied hebben volgens 

het supermarktpubliek veel meerwaarde. Innovatieve concepten,  bieden mogelijkheden 
om consumenten op een waardevolle manier met streekproducten in aanraking te brengen. 
Mensen kunnen doordat zij op een positieve manier in aanraking met streekproducten 
gekomen zijn, ook op een ander moment voor streekproducten kiezen. Ontwikkeling van 
meer concepten rond streekproducten en beleving van het landelijk gebied kunnen 
bijdragen aan de bekendheid van streekproductie. 

 
 Streekproducenten en biologische producenten kunnen hun producten voorzien van 

merken en keurmerken. Voor de consument verhogen deze de communicatieve waarde 
van de producten. Zorg ervoor dat informatie hierover helder is en door het personeel kan 
worden toegelicht. 

 
 De beschikbare hoeveelheid landbouwgrond voor streekproducten is niet toereikend om in 

de marktvraag te voorzien. Nieuwe landbouwgrond en overschakeling van reguliere 
landbouw naar streekproductie zijn gewenste ontwikkelingen om streekproductie binnen 
de Stedendriehoek verder vorm te kunnen geven. Streekproducenten moeten 
ondersteuning bieden, zodat samenwerking met nieuwe producenten van streekproducten 
soepel zal verlopen. 
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7. Begrippenlijst, literatuurlijst en bronvermelding 
 
 
 
 

7.0.1 Begrippenlijst  
  
ELI Ministerie van Economie, Landbouw en Infrastuctuur 
LNV Voormalig ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Afzetkanaal Supermarkt, Speciaalzaak, Thuisverkoop, Horica 
Authenticiteit Mate waarin de claim (lokale oorsprong of specifieke bereidingswijze) 

gewaarborgd wordt 
Barieres Aspecten van de marketingmix die consumenten hinderen voor aankoop 
Bodemgeschiktheid Aantal mogelijkheden voor productie en hoogte van de opbrengst 
Capaciteit Maximaal gemiddeld producerend vermogen 
Consument Private aankoper van voedsel 
Consumentenbeleving Gevoel en aansprekendheid van een product 
Duurzaamheid Toekomstige waarde van Natuur en Landschap, Economie en Sociaal 
Grondareaal Grond voor de productie van voedsel 
Grondareaal Producerend en braakliggende grond voor voedselproductie 
Herkomst Plek waar voedsel wordt gegenereerd 
IJsselvalei Het stroomgebied van de IJssel, de gemeenten Voorst, Epe en Heerde 
Kleinschalig (Statistiek 
aanhouden) 

Productiemethode waarbij geen oneindige expansie, maar de meest 
optimale grote voor productie voorgestaan wordt 

Leefbaarheid Huidige waarde van Natuur en Landschap, Economie en Sociaal 
Lokaal Binnen een afgebakende regio (verkoop zo dichtbij mogelijk, binnen 50km 

van herkomst) 
Maatschappelijk getint Niet egoistische waarden: milieuvriendelijkheid, dierenwelzijn, 

rechtvaardigheid en ambachtelijkheid 
Marketingmix Aspecten die productaankoop beinvloeden, bestaande uit: Product, Prijs, 

Plaats en Promotie 
Marktpotentieel Grote van de toekomstige marktvraag 
Marktvraag Mate waarin consumenten bereid zijn streekproducten te consumeren 
Mentality milieu Indeling van de Nederlandse bevolking aan de hand van socio-esthetische 

identiteit van het individu 
Multifunctionele landbouw Bedrijven die gekoppeld aan het primaire landbouwbedrijf, andere 

activiteiten uitoefenen (verbreding gevraagd, 2009) 
Perceptie Zie consumentenbeleving 
Potentie Toekomstperspectief wanneer aanpassingen worden gemaakt aan de 

huidige situatie 
Promotie Genereren van meer bekendheid voor streekproducten 
Regio Stedendriehoek Gemeenten Apeldoorn, Zutphen, Deventer, Brummen, Lochem, Voorst en 

Epe 
Ruimteclaims Het oppervlak wordt gebruikt in toekomstplannen 
Seizoensgebonden Groente en fruit alleen verkrijgbaar ten tijde dat het binnen het eigen 

grondgebied kan worden geproduceerd 
Stedendriehoek De steden Apeldoorn, Deventer en Zuthpen en het tussenliggende 

grondareaal 
Streekproducent Generator van voedsel voor lokale verkoop 
Streekproducten Voeding die aan de consument wordt verkocht en expliciet met de 

landbouw in een streek verbonden is. (Verbreding gevraagd, 2009, 
aanhaling broekhuizen en takken, 2004) 

Streekproductie Voedsel genereren in een afgebakende regio wat lokaal wordt verkocht 
Supermarktdistributie Voedselproducent→Centraal distributiecentrum→Verspreiding over de 

supermarktvestigingen in het land 
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Taskforce Multifunctionele 
landbouw 

LNV-orgaan om streekproductie en andere verbrede landbouwactiviteiten 
te stimuleren 

Voedselkwaliteitswaarden Gezondheid, productkwaliteit, voedselveiligheid, milieuvriendelijkheid, 
dierenwelzijn, rechtvaardigheid en ambachtelijkheid 

Voedselproductie Totale aantal kilogram door de landbouw gegenereerd voedsel 
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