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Voorwoord
In het kader van de module Recreatie is er een adviesrapport opgesteld voor Platform Toerisme
Landerd. Dit rapport is bedoeld voor Platform Toerisme Landerd, Stichting Hooibergen Landerd, de
eigenaren van hooibergen en de potentiële eigenaren van hooibergen. Via dit rapport kan men
informatie winnen over de oplossingen om van de verschillende hooibergen een samenhangend
geheel te creëren.
Voor het tot stand komen van dit rapport willen wij Nicolien van den Berg-Geurts van Kessel van
Platform Toerisme Landerd bedanken voor de medewerking. Zij heeft ons voorzien van informatie en
stond open voor het beantwoorden van vragen. Daarnaast willen wij Paul van Boekel en Jan Ottens
bedanken voor de nodige ondersteuning bij het project. Verder willen we graag projectbegeleider
Koen Verbakel bedanken voor de begeleiding en de feedback die we tijdens dit project hebben
ontvangen.
Projectgroep P2-2
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Samenvatting
Dit adviesrapport is geschreven voor Platform Toerisme Landerd en de stichting Hooibergen Landerd.
De stichting Hooibergen Landerd zet zich in ten behoeve van de realisatie van hooibergen in Landerd
en omgeving. Een hooiberg is vanouds een agrarisch bedrijfsgebouw voor de opslag van hooi en
granen, maar ook een schuilplaats voor vee. De huidige functies van de hooibergen lopen uiteen van
recreatieve functies tot privéfuncties.
De Stichting Hooibergen Landerd werkt samen met het Platform Toerisme Landerd om Landerd tot
een aantrekkelijke omgeving te maken voor toeristen.
Om een advies uit te brengen is er eerst een vooronderzoek opgesteld. In dit vooronderzoek is
onderzocht wat de sterke en zwakke punten zijn van zowel de hooibergen, het beleid geldend voor
hooibergen als de omgeving. Hieruit komen de volgende zaken naar voren:
Binnen de gemeente Landerd is op dit moment al een aanbod van dag- en verblijfsrecreatie te
vinden. Bij verblijfsrecreatie gaat het vaak om de grootschalige activiteiten in en rondom de
gemeente Landerd, zoals recreatiewoningen, reguliere campings en hotels. Bij dagrecreatie moet
men denken aan fiets- of wandelroutes of het bezoeken van een dorp of musea. Een nieuw idee
moet dus innovatief en uitdagend zijn voor de toerist om de aandacht te trekken.
Alle trends die uit het vooronderzoek naar voren zijn gekomen zijn in de DESTEP onderverdeeld in
macro en meso perspectieven. Vervolgens zijn deze trends in een SWOT-analyse verwerkt, hierin zijn
de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen tegen elkaar afgewogen. Er doen zich momenteel
verschillende trends voor die kansen bieden voor het toerisme in de gemeente Landerd en het
Hooibergenproject. Denk hierbij aan termen als vergrijzing, huishoudens, de economische crisis,
social media en beleving (K2) (B4). Daarentegen kunnen deze trends ook een bedreiging vormen. De
belangrijkste van al deze trends zijn in een confrontatiematrix samengevoegd om vervolgens tot
meerdere strategieën te komen. Deze strategieën zijn op meerdere onderdelen beoordeeld in het
Foetsje- model. Uit deze beoordeling zijn de volgende strategieën gekozen:
 Strategie 1: Met behulp van nieuwe technologieën het multifunctionele aspect benutten en met
deze technieken zowel de streek als de hooibergen profileren als iets unieks in Nederland;
 Strategie 2: Gebruik makend van de vele routestructuren en met nieuwe technieken inspelen op
opkomende doelgroepen en de regio benutten.
De twee strategieën zijn samengevoegd tot één scenario: Het opzetten van een
arrangementenwebsite. Op de arrangementenwebsite kunnen klanten zelf hun arrangementen
samenstellen op basis van persoonlijke interesses. Dit scenario is vervolgens uitgewerkt in een
communicatieplan. Hierin wordt onder andere toegelicht hoe de doelgroepen gepensioneerden en
gezinnen met kinderen tot 12 jaar bereikt kunnen worden en met welke middelen en verhaal dit kan.
Dit alles moet naar een nieuwe identiteit voor het gebied leiden. Een identiteit waarbij uitgestraald
wordt dat Landerd een unieke en aantrekkelijke plaats is voor de toerist.
De eenvoud van het concept moet de klant over de streep trekken om de arrangementenwebsite te
gaan gebruiken. Uiteindelijk is dit concept zowel makkelijk voor de klant als goed voor de
ondernemer. Nieuwe samenwerkingsverbanden zullen ontstaan en de ondernemers versterken
elkaar door de diversiteit die ze met elkaar kunnen bieden aan de klant.
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Inleiding
In het kader van de module Recreatie wordt door studenten van HAS Hogeschool een adviesrapport
opgesteld voor Platform Toerisme Landerd. Er staan momenteel enkele tientallen hooibergen en er
zullen er in de toekomst nog meer gebouwd worden. Deze hooibergen dienen echter nog een
samenhangend geheel te worden. Dit rapport is bedoeld voor Platform Toerisme Landerd, Stichting
Hooibergen Landerd, de eigenaren van hooibergen en de potentiële eigenaren van hooibergen. Via
dit rapport kan men informatie winnen over de oplossingen om van de verschillende hooibergen een
samenhangend geheel te creëren.
De hoofdvraag van dit rapport is:
Hoe kan het concept van hooibergen een bijdrage leveren aan de recreatieve positie van de gemeente
Landerd?
De deelvragen die in het vooronderzoek beantwoord worden:
1. Wat is een hooiberg en wat houdt de Stichting Hooibergen Landerd in?
2. Wat is het beleid ten opzichte van het gebruik en de bouw van hooibergen?
3. Welke recreatieve activiteiten zijn er in de regio?
4. Wat hebben de hooibergen voor een invloed op de recreatieve sector?
5. Wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van zowel de hooibergen als de omgeving?
Deelvragen communicatieplan:
1. Hoe wordt de juiste doelgroep bereikt?
2. Welke boodschap willen we overbrengen?
3. Welke middelen zijn er nodig om het concept te laten slagen?
4. Wat is de beste manier om beleving over te brengen naar de consument?
Het rapport is opgebouwd uit twee delen: een vooronderzoek en een communicatieplan. In het
vooronderzoek is er onderzoek gedaan naar verschillende factoren welke invloed kunnen hebben op
het hooibergenproject. In hoofdstuk 1 van het vooronderzoek staat vooral algemene informatie over
het hooibergenproject. In hoofdstuk 2 worden de ligging en bereikbaarheid van gemeente Landerd
en omgeving beschreven. In hoofdstuk 3 wordt het beleid omtrent hooibergen beschreven, zowel
gemeentelijk als regionaal. In hoofdstuk 4 worden de recreatieve activiteiten van Landerd en
omgeving weergegeven, wat is er al en wat mist er nog. De belangen van de stakeholders in de
omgeving staan in hoofdstuk 5, wie zou er profiteren van de hooibergen en wie juist niet. Er is
onderzoek gedaan naar de recreatiedruk en trends dit staat omschreven in hoofdstuk 6. De DESTEP
wordt toegepast in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 wordt de SWOT- analyse geschreven, aan de hand
van de SWOT-analyse is in hoofdstuk 9 de confrontatiematrix is samengesteld. De strategieën
worden in hoofdstuk 10 getoetst aan het Foetsje-model, aan de hand hiervan wordt de beste
strategie gekozen.
In het communicatieplan wordt advies gegeven over hoe men de gekozen strategie realistisch toe
kan passen. Het communicatieplan bestaat uit een beschrijving van de gekozen doelgroep in
hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 wordt het doel van het product verder beschreven. De boodschap die
men uit wilt dragen wordt beschreven in hoofdstuk 3. De methode die gebruikt dient te worden
wordt benoemd in hoofdstuk 4. De organisatie staat genoteerd in hoofdstuk 5. Na hoofdstuk 5
worden de bronnen van het gehele rapport opgesomd. Tot slot zijn enkele ondersteunde tabellen en
figuren in de bijlagen opgenomen.
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DEEL 1. VOORONDERZOEK
In het vooronderzoek zijn verschillende aspecten behandeld. Er is algemene informatie verzameld
over de hooibergen, de Stichting Hooibergen Landerd en over de deelnemende hooibergen in
gemeente Landerd. De omgeving van de hooibergen is nader bekeken. Er is gekeken naar de ligging
en bereikbaarheid, naar routestructuren, topografie en de streek. Daarnaast is er een analyse
gemaakt van het beleid met betrekking tot de hooibergen. Zo is er informatie verzameld over
provinciaal, gemeentelijk en hooibergenbeleid. Maar niet alleen het beleid is een belangrijk
onderzocht aspect, ook de recreatieve activiteiten die in de omgeving te vinden zijn, zijn van groot
belang. Er is onderzoek gedaan naar grootschalige recreatieve activiteiten en naar dag- en
verblijfsrecreatie. Tot slot spelen ook de belangen vanuit de omgeving een belangrijke rol. Er is
onderzoek gedaan naar de belangen van initiatiefnemers, de (toekomstige) eigenaren, overige
stakeholders en de invloed van de activiteiten op deze stakeholders. Hierbij zijn trends van grote
invloed. Ook zijn de demografische-, consumenten- en bedrijfsmatige trends in kaart gebracht.
Om vanuit het vooronderzoek een goed plan op te zetten, is er door de stichting een
informatieavond georganiseerd. Op deze avond kwamen verschillende zaken aan bod, zoals de stand
van zaken, Platform Toerisme Landerd, sprekers (hooibergeigenaren) en is er een brainstorm
gehouden met het aanwezige publiek. Er is veel nuttige informatie verzameld tijdens deze avond.
Uit alle verzamelde informatie is een SWOT-analyse voortgekomen met verschillende sterktes,
zwaktes, kansen en bedreigingen met betrekking tot de hooibergen. De herkomst van deze sterktes,
zwaktes, kansen en bedreigingen staan in de tekst ook aangegeven met de bijbehorende
roodgekleurde code (bijvoorbeeld (S1)). Vanuit de SWOT-analyse is er een confrontatiematrix
opgezet waaruit verschillende strategieën tot stand zijn gekomen die verwerkt zijn in het Foetsjemodel.
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1. Algemene informatie
In dit hoofdstuk wordt omschreven wat hooibergen zijn, waar ze te vinden zijn, welke vormen er
bestaan en waarom ze verdwenen en weer herbouwd zijn. Daarnaast wordt omschreven wat
Stichting Hooibergen Landerd is en wat het doel en de werkzaamheden van deze stichting zijn. Tot
slot worden de 19 gerealiseerde hooibergen benoemd en ingedeeld volgens het BSR®-model van
RECRON.
1.1 Hooibergen
De hooiberg is vanouds een agrarisch bedrijfsgebouw voor de opslag van hooi en granen, maar ook
een wijkplaats voor dieren. De hooiberg was vooral daar in gebruik waar het hooi niet in de boerderij
kon worden opgeslagen of de oogst te groot werd voor opslag in de boerderij (SKHN, 2010).
Geschiedenis
Hooibergen bestaan al sinds de vroege Middeleeuwen. Huidige inzichten geven aan dat hooibergen
in heel Nederland hebben gestaan. Nu zijn ze alleen nog te vinden in Overijssel, Zuidwest Drenthe,
Gelderland, Gooi, en in Utrecht en Zuid-Holland. In Zeeland en Friesland zijn ze (op een enkele na) al
eeuwen weg. Ook Noord-Brabant kende tot in de 20e eeuw nog meerroeders (drie tot zes roeden en
een beweegbare kap) en ook nu nog zijn er hier en daar eenroeders (“paraplu’s”). Hooibergen komen
of kwamen tot voor kort nog voor in Nederland, België, Duitsland, Italië, Kroatië, Polen, Tsjechië,
Slowakije, Hongarije, Roemenië, Oekraïne en Rusland (SKHN, 2010).
Vormen
De hooibergen kennen verschillende vormen. De
eenvoudigste is die met één paal (roede) en een rieten
dakje (Figuur ). Ze komen vooral langs de Gelderse IJssel
voor en in de Achterhoek zijn ze zelfs weer in opkomst.
Op de Veluwe komen nog wel typisch tweeroedige
bergen voor. Ze hebben dan een zadeldakje dat omhoog
en omlaag bewogen kan worden. Maar hier zijn ook vijfen zelfs zesroeders te vinden. De grotere hooibergen
hebben vier, vijf of zes roeden en zijn in het zuiden van
de Veluwe, het Utrechts plassengebied en rond
Amersfoort te vinden. Behalve de berg voor hooi of
granen is er ook de berg met een houten zoldertje boven
Figuur 1. Eénroedige hooiberg (Pape Rietdekkers,
de grond waaronder een bergplaats is ingericht. Vooral 2013)
in de Betuwe is er de schuurberg: aan twee of drie
kanten is een aanbouwtje gemaakt (voor bijvoorbeeld
kippen, jongvee, gereedschappen of brandstof) (Figuur )
(SKHN, 2010) (Z5) (Z7) (B2).
Verdwijning en herbouw
De grootste bedreigingen voor de hooiberg bleken de
opkomende opslagvormen als de spieker (verhoogde
opslagplaats), de komst van de betonnen en ijzeren paal
rond de dertiger jaren en de opkomst van de trend van
het inkuilen. De laatste jaren is herbouw, vooral in oost
Nederland, echter erg in opkomst. Een toename van het Figuur 2. Een schuurberg met aan twee kanten
bouwen en restaureren van hooibergen heeft de een aanbouw (Werkspot.nl, 2012)
afgelopen jaren de dreigende verdwijning van de berg
gestopt (SKHN, 2010).
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1.2 Stichting Hooibergen Landerd
De Stichting Hooibergen Landerd is de motor achter het
Hooibergenproject. De oprichters zijn Paul van Boekel,
Jan Ottens en Wil van den Boom (Figuur 3). In 2013 is
Wil van den Boom opgestapt en is zijn functie over
genomen door Annie Martens Stichting Hooibergen
Landerd heeft een eigen website, met daarop
informatie over de verschillende hooibergen die
deelnemen aan het project en het meest actuele nieuws
rondom de stichting: www.stichtinghooibergen.nl
(Stichting Hooibergen Landerd, z.d.) (S1).
Doel
Figuur 3. V.l.n.r. Paul van Boekel, Jan Ottens en
De Stichting Hooibergen Landerd heeft als doel om in Wil van den Boom (Stichting Hooibergen Landerd,
Landerd op geschikte plaatsen een hooiberg te z.d.)
realiseren (Figuur ). Dit om Landerd als groene
gemeente aantrekkelijker te maken voor toeristen.
Hiervoor heeft de stichting bewerkstelligd dat de
gemeente en de provincie op geschikte locaties de
bouw van een hooiberg toestaan. Men moet dan wel
voldoen aan een aantal voorwaarden conform het
hooibergenbeleid van de gemeente Landerd (Stichting
Hooibergen Landerd, z.d.).
Taken
De stichting ondersteunt en adviseert, waar een
hooiberg past qua omgeving en met zicht vanaf de
openbare weg. Men dient bereid te zijn een gebouw te Figuur 4. De eerste hooiberg in Landerd, gebouwd
realiseren met een authentieke uitstraling en dat tussen 2003 en 2005. Dit was de bron van
gemaakt is van natuurlijke materialen. Daarnaast dient inspiratie en directe aanleiding voor het
het gebouw voor kleinschalige plattelandsactiviteiten, ‘hooibergenproject Landerd en omstreken
(Stichting Hooibergen Landerd, z.d.)
zoals opslag van hooi en stro, een bed- and-breakfast,
een atelier, een dierenverblijf of een streekproductenwinkel.
De Stichting Hooibergen Landerd onderhoudt contacten met de gemeente, de provincie, de
deelnemers aan het project en andere belanghebbende partijen. Daarnaast verzorgt de stichting een
advies op maat voor de gemeente, evalueert het de resultaten en doet het aan verslaglegging en
rapportage. Zij bezoekt en begeleidt deelnemers, adviseert individuele deelnemers op kritieke
momenten en bemiddeld ook bij (collectieve) inkoop van bouwmaterialen. Eens in de zoveel tijd
organiseert de stichting een informatieavond. Deze avonden zijn onder andere bedoeld voor het
bespreken van de stand van zaken van het Hooibergenproject en voor het netwerken tussen de
hooibergbouwers en geïnteresseerden (Stichting Hooibergen Landerd, z.d.).
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1.3 Deelnemende hooibergen
Momenteel zijn 17 deelnemende hooibergen gerealiseerd (bijlage 1) (B6). De overige hooibergen zijn
nog in aanbouw of hebben slechts de vergunning binnen. De hooibergen hebben verschillende
functies. De meesten dienen als dierenverblijf, maar er zijn bijvoorbeeld ook een theetuin en een
kinderdagverblijf (Stichting Hooibergen Landerd, z.d.)(S4).
De activiteiten van de hooibergen zullen worden ingedeeld volgens het BSR®-model (Brand Strategy
Research model) van RECRON (Figuur ). RECRON is een brancheorganisatie voor ondernemers in de
recreatiesector. De RECRON InnovatieCampagne (RIC) biedt inzicht in de Nederlandse verblijf- en
dagrecreatie en heeft als doel de winstmarges in de sector te verhogen (RECRON, 2012).

Figuur 5. Het BSR®-model van RECRON (RECRON, 2012)
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2. Ligging en bereikbaarheid
In onderstaand hoofdstuk wordt toegelicht hoe de omgeving van gemeente Landerd er uit ziet. Dit
wordt gedaan met behulp van gemeentelijke cijfers, topografie, routestructuren en een korte
toelichting op natuurgebied de Maashorst. Gemeente Landerd algemene informatie (Gemeente
Landerd, 2013) (CBS, 2012):
Inwoners aantal:
Inwoners dichtheid:
Oppervlakte:
Totaal woningen 2013:
Waarvan gezinswoningen:
Waarvan bijzondere gebouwen:
Waarvan recreatie woningen:
Provincie:
Hoofdplaats:
Belangrijkste verkeersaders:
Gemeente sinds:
Kernen:

15.212
216 inwoners per km2
70,68 km2 (Waarvan 0,38 km2 water)
6217
5690
413 (bijv. verpleeghuis)
114
Noord Brabant
Zeeland
A50, N277, N324
1997
Reek, Schaijk en Zeeland

2.1 De Maashorst
Een deel van de gemeente behoort tot De Maashorst.
De Maashorst is het grootste aaneengesloten
natuurgebied van de provincie. Het uitgestrekte
gebied herbergt een afwisselend natuur- en
cultuurlandschap
met
bossen,
heidevelden,
stuifduinen, vennen, weide en beken. De Maashorst is
ontstaan doordat de rivier de Maas er ongeveer
125.000 jaar geleden stroomde. Door geologische
processen heeft de rivierbedding van de Maas zich
Figuur 6 Horst en slenk (Geologie van Nederland, 2012)
oostelijker verplaatst. Een van de belangrijkste
geologische processen was de stijging van de Peelhorst en de daling van de Venlo slenk, waardoor de
Maas tegenwoordig stroomt (Figuur 6). De Maas heeft in deze omgeving veel keien en grind afgezet.
Langs de westkant van het gebied loopt de Peelrandbreuk, als gevolg van deze breuk treedt er
plaatselijk sterke kwel op. Aan het oppervlakte vormt het kwelwater waterlopen en beken die het
water afvoeren richting de Maas. Hiervan zijn Kleinwijkse Loop, de Grote Wetering, de Menselse
Loop en de Kraaivenloop de belangrijkste (De Maashorst.nl, 2012).
2.2 Topografie
De gemeente Landerd is gelegen in het noordoosten van de provincie Brabant. De belangrijkste
verkeersaders zijn de A50, N277 en N324. Deze maken het gebied goed bereikbaar per auto. De
gemeente is echter met het openbaar vervoer slechts bereikbaar per bus (B5). Verder ligt de rivier de
Maas ten noordoosten van Landerd. De belangrijkste kernen in de gemeente zijn Zeeland, Schaijk en
Reek. De grootste plaatsen in de omgeving zijn Oss in het noordwesten, Uden in het zuidwesten en
de vestigingsstad Grave langs de Maas in het noordoosten (Figuur 7). De belangrijkste functie van het
buitengebied is landbouw. Naast landbouw zijn ook de functies wonen (voornamelijk in de kernen),
natuur (o.a. de Maashorst) en recreatie aanwezig (Gemeente Landerd, 2013) (Google Maps, 2013).
De omgeving van Landerd ligt op de grens van zandlandschap en het rivierenlandschap (gevormd
door de Maas). In het noordwesten nemen de kleiige en grindhoudende bodems van het rivierenland
de overhand terwijl men in het zuidoosten het zandlandschap vindt (Geologie van Nederland, 2012).
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Figuur 7. Gemeente Landerd (rood) en omgeving (Google Maps, 2013)

2.3 Routestructuur recreatie
Landerd is dankzij zijn groene karakter en goede recreatie en horeca een uitstekend gebied voor
week-, dag- en uur recreatie. De aanwezigheid van natuur en cultuur maken Landerd een
aantrekkelijk gebied (K1). Op de website van Platform Toerisme Landerd, is een uitgebreid en divers
aanbod van recreatiemogelijkheden te vinden. Hieronder vallen onder andere een groot aantal fietsen wandelroutes die verschillen in lengte en locatie (Figuur ) (Z8). Naast wandel- en fietsroutes is er
ook informatie te verkrijgen over uitgaan, (fiets)verhuur, arrangementen, dagtripjes, verblijf, natuur
en cultuur te vinden om de website van het Platform Toerisme Landerd (Figuur ) (Platform Toerisme
Landerd, 2012).

Figuur 8. Logo Platform Toerisme Landerd
(Platform Toerisme Landerd, 2012)

Figuur 9. Voorbeeld van wandelroutes in de gemeente Landerd
(Platform Toerisme Landerd, 2012)
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3. Beleid
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe bepaalde overheidsinstellingen tegen recreatie aan kijken.
Daarbij wordt ook een visie gegeven die men in de toekomst graag ziet. De beleidsniveaus die
beschreven worden zijn provinciaal en gemeentelijk.
3.1 Provinciaal beleid
Voor de recreatie in Noord-Brabant zijn de kernkwaliteiten van de provincie essentieel. De provincie
kan zich hiermee onderscheiden van andere regio’s of provincies. De toerist moet naar NoordBrabant komen om deze kernkwaliteiten te ervaren. Eén van deze kernkwaliteiten in Noord-Brabant
is de afwisseling van stad en platteland, van steden en dorpen, van agrarische cultuurlandschappen
en natuurgebieden, van zand en klei, van vernieuwing en traditie, van cultuur en historie, van high
tech en high touch. De afwisselingen maken het gebied sterk en zorgen voor een aantrekkelijke
uitstraling. Brabant staat voor gezellig en Bourgondisch met een Brabantse gastvrijheid.
De provincie participeert in de volgende zaken:
 Provincie als Voorwaardenschepper: weinig sturing vanuit provincie, zelfsturende sector;
 Provincie als Verbinder: provincie legt verbindingen en draagt daarmee bij aan daadkrachtig
vrijetijdsnetwerk;
 Provincie als Uitdager: provincie voelt zich samen met anderen verantwoordelijk om de
vrijetijdseconomie uit te bouwen tot economische topsector en draagt hier actief aan bij
(Vrijetijdshuis Brabant, 2012).
Koers 2020
In 2020 wil men in het recreatief bedrijfsleven een sector bereiken die gezond en groeigericht is. De
sector moet dan een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van Brabant. De drie
speerpunten voor de sector zijn: economische (profit), ecologische (planet) en sociaal-culturele
(people).
De sector toerisme en recreatie is met 6% van de werkgelegenheid van groot belang voor de
economie van Brabant. De komende jaren verwacht men hier een stijgende lijn en het economisch
belang zal alleen maar groter worden. De sector richt zich op groei en vernieuwing, ook wil men
ontwikkelingsgerichte randvoorwaarden om te kunnen ondernemen.
Brabant moet een provincie worden met toegevoegde waarde voor de bedrijven. Dit draagt bij aan
een duurzame economie in Brabant, dit maakt dat de recreatieve sector van grote waarde wordt
voor de leefbaarheid en vitaliteit op het platteland (TOP Brabant, 2010) (K7).
3.2 Gemeentelijk beleid
Kernen
De gemeente Landerd richt zich op efficiënt en zuinig ruimtegebruik. Men wil de kwaliteit van de
leefomgeving en de mogelijkheid om in de eigen kern te kunnen blijven wonen verbeteren.
Belangrijke uitgangspunten voor de gemeente zijn:






Er wordt waar mogelijk voorkeur gegeven aan inbreidingslocaties boven uitbreidingslocaties. Op
plaatsen waar inbreiding niet mogelijk is, zal voor uitbreidingsplannen een flexibele fasering en
exploitatie nodig zijn;
In overleg met belanghebbende partijen zal er verbetering plaats moeten vinden in het
bestaande stedelijk gebied. Deze verbeteringen moeten leiden tot een efficiënter gebruik van de
ruimte en bestaande bebouwing;
Het verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving een belangrijk streven voor alle kernen
(Gemeente Landerd, 2011).
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Recreatie
Toerisme en recreatie zijn belangrijk om de gemeente Landerd te profileren. Het aanbod van
recreatieve voorzieningen is dan ook erg groot (B3). Door de Maashorst beschikt de gemeente over
vele fiets en wandelroutes. De gemeente wil zich dan ook meer profileren op toeristisch en recreatief
gebied. Dit wil men vooral bereiken door een kwaliteitsverbetering van de bestaande voorzieningen.
Op dit moment is er namelijk ook geen specifiek op toerisme gerichte organisatiestructuur en ook is
er geen samenhangende visie die door zowel de recreatieondernemers als de gemeente gedragen
wordt. De gemeente Landerd is daarom bereid om het geheel in gang te zetten in samenwerking met
de betrokken ondernemers (K6). Belangrijke punten die vanuit de gemeente komen zijn:







Het completeren van ontbrekende schakels in fiets- en wandelroutes;
Versterken van ondersteunende voorzieningen, zoals rustplaatsen langs de routes;
Het ontwikkelen van thematische routes (met accent op cultuurhistorie, natuur etc.);
Verhogen van de verblijfskwaliteit in de kernen (horecavoorzieningen etc.) ;
Verhogen van de kwaliteit en verkeersveiligheid van (wandel-, fiets- en skate-) routes, ook door
de kernen (o.a. door middel van het autoluw maken van routes);
Een kwaliteitsverbetering van bestaande recreatieve voorzieningen (Grontmij Nederland bv.,
2007).

Ontwikkelingsmogelijkheden binnen ruimtelijke kwaliteiten
Wanneer er ontwikkelingen plaats vinden in de toeristisch-recreatieve positie, moet men er rekening
mee houden dat dit niet ten koste gaat van waardevolle natuur- en landschappelijke kwaliteiten
binnen de gemeente. De gemeente is van mening dat het buitengebied vol zit. Nieuwe recreatieve
voorzieningen zijn alleen gewenst als deze ook daadwerkelijk een aanvulling zijn op het huidige
aanbod. De voorkeur ligt over het algemeen dan ook bij kleinschalige voorzieningen. Met het
landschapspark De Maashorst wil de gemeente extra zorgvuldig omgaan. De gemeente is van mening
dat kwaliteitsverbetering van de bestaande recreatiebedrijven voorop staat (Grontmij Nederland bv.,
2007).
Gemeente visie
Landerd heeft veel potentie en ambitie op het gebied van recreatie. In Landerd zijn een hoop
verblijfsaccommodaties te vinden. Hiermee vervult de gemeente de verblijfsfunctie de Maashorst.
Echter zijn veel verblijfsaccommodaties verouderd en voldoen in veel gevallen niet helemaal aan de
eisen van de huidige consument. Het economisch belang van de verblijfsaccommodaties is dan ook
groot voor de gehele gemeente. In 2007 vonden er nog 260.000 overnachtingen plaats in Landerd.
Het probleem is dat dit aantal de jaren daarna flink gedaald is. De gemeente heeft dit probleem dan
ook aangepakt. Dit is te zien aan een flinke toename in het aantal bezoeken aan de regio, tot een
totaal van 940.000 mensen in 2010.
Toeristische gasten dragen in belangrijke mate bij aan het in stand houden van het lokale
voorzieningenniveau en de levendigheid in de kernen en het buitengebied. Landerd wil in 2020 een
groene en levendige gemeente zijn. Het moet er goed wonen en werken zijn, en goed
ondernemerschap wordt onderkend. De verschillende belangen moeten worden ingepast in de
omgeving. De identiteit die men in 2020 wil bereiken is er een met een hoge landschaps- en
natuurwaarden van recreatieve voorzieningen (Gemeente Landerd, 2011).
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3.3 Hooibergenbeleid
Het beleid wat gemaakt is voor de hooibergen geld voor woonboerderijen in het buitengebied of in
de kernrand, die graag een hooiberg willen realiseren ter verfraaiing van hun erf. Dit is alleen
mogelijk als er sprake is van een zichtlocatie.
Aan de hooibergen zijn een aantal richtlijnen gesteld:
 Iedereen die mee doet aan het hooibergenproject moet beschikken over een zichtlocatie. Een
zichtlocatie is een locatie die goed zichtbaar is vanaf de weg of wandel- fiets of ruiterpad;
 Daarnaast moeten degene die meedoen aan het project beschikken over een woonboerderij.
Hieronder wordt een voormalig boerderijgebouw verstaan, waarvan het gebruik direct
verbonden is geweest aan een bedrijfsmatige agrarische exploitatie (S7). Een nieuwe
woonboerderij komt niet in aanmerking, maar een herbouwde boerderij wel;
 Een hooiberg mag alleen gerealiseerd worden wanneer de grond waarop de boerderij staat
agrarisch, bedrijfsmatig of als burgerwoning bestemd is;
 Om versnippering tegen te gaan in het buitengebied mogen de hooibergen maximaal 30 meter
van de boerderij staan (S6). Wanneer er een bedrijfsbestemming op de boerderij ligt is dit 40
meter;
 Een hooiberg mag maximaal 10 meter hoog zijn inclusief roeden en palen. Exclusief de roeden en
palen is dit 5 meter;
 Men is verplicht natuurlijke materialen te gebruiken en de hooiberg moet op authentieke wijze
gebouwd zijn (S2) (S3) (S8) (Z2);
 Mits er activiteiten plaatsvinden in de hooiberg mag dit alleen op de benedenverdieping. De
bovenverdieping is uitsluitend voor de opslag van hooi en stro (Z4);
 De omvang van de hooiberg moet in overeenstemming met rest van de omgeving zijn. Een
hooiberg mag maximaal 50m² zijn wanneer de hooiberg voor privédoeleinden gebruikt wordt.
Als de hooiberg een publieksgerichte functie bezit mag de oppervlakte maximaal 70 m² zijn;
 Een zelfstandig horecafunctie is niet toegestaan (B1);
 De toegestane recreatieve activiteiten in een hooiberg zijn gebiedsafhankelijk;
 Een beplantingsplan moet overlegd worden. Er moet rekening gehouden worden met
gebiedsspecifieke kenmerken;
 De eigenaar van de hooiberg dient zelf op eigen terrein voor voldoende parkeergelegenheid te
zorgen (B & W gemeente Landerd, 2012).
(Z1)
In omliggende gemeentes worden ook op enkele plaatsen hooibergen gerealiseerd, of zijn al
gerealiseerd. Voor zover bekend is moet er in de omliggende gemeentes rondom Landerd een
bestemmingsplanwijziging of omgevingsvergunning aangevraagd worden voor de bouw van een
hooiberg (B7).
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4. Recreatieve activiteiten
Dit hoofdstuk bevat een analyse van de recreatieve activiteiten in en nabij de gemeente Landerd.
Alleen de grootschalige recreatieve activiteiten die zich binnen een straal van ongeveer 25 km van de
gemeente bevinden zijn genoteerd (Figuur 10). De verschillende soorten dag- en verblijfrecreatie die
zijn opgezocht liggen binnen de gemeente Landerd. Bij dagrecreatie is er naast de algemene
activiteiten ook specifieker gekeken naar agrotoerisme en horecagelegenheden.
Bij elke activiteit staat vernoemd op welke vorm van beleving de activiteit gericht is volgens het
eerder genoemde BSR®-model. Het model bestaat uit vier kwadranten die staan voor vier soorten
belevingen. Deze belevingen zijn:





Vitaliteit: zoekt avontuur, cultuur en sportiviteit. Men wil eropuit trekken, actie en avontuur
beleven en de eigen horizon verbreden;
Harmonie: stelt vakantie gelijk aan mooi weer, bruin worden, lekker eten en genieten. Tijdens de
vakantie wil men gezellig samen zijn met vrienden;
Controle: zoekt rust en ontspanning, wil nieuwe dingen zien en bijkomen. Genieten in een luxe
omgeving is noodzakelijk voor een doelgroep die graag pronkt en showt;
Zekerheid: zoekt rust en ontspanning en wil door vakantie de dagelijkse sleur doorbreken en zich
terugtrekken uit de dagelijkse beslommeringen.

(RECRON, 2012)
4.1 Grootschalige recreatieve activiteiten
De grootschalige activiteiten in de buurt van de gemeente Landerd zijn onderzocht. Onder
grootschalige activiteiten vallen bijvoorbeeld recreatiewoningen, reguliere campings en hotels. In het
gebied dat in (Figuur 10) is weergegeven bevindt zich een ruim aantal grootschalige recreatieve
activiteiten.

Figuur 10. Afbakening gebied grootschalige recreatieve activiteiten (Google Maps, 2013)

De grootschalige dagrecreatieve activiteiten staan genoteerd in bijlage 2. Het aanbod van
dagrecreatie in de omgeving van de gemeente Landerd is divers maar laag. Er zijn namelijk maar 17
bedrijven die dagrecreatie aanbieden. Wel zijn de activiteiten die deze 17 bedrijven aanbieden erg
divers. Voor elke doelgroep zijn er mogelijkheden om te recreëren. Zo is er bijvoorbeeld een groot
pretpark en een grote speeltuin in het gebied voor kinderen tot 12 jaar.
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Voor jongeren zijn er enkele uitdagende activiteiten, zoals outdoor activiteiten, karten en
paardrijden. Voor volwassenen zijn er enkele educatieve groepsuitjes zoals de kamelenboerderij en
exposities. Voor ouderen zijn er ook enkele recreatieve mogelijkheden zoals welnesscentra,
theetuinen en een golfbaan. De belangrijkste bedrijven met het meeste aantal bezoekers per jaar
zijn:





Wellness Centre De Thermen – Rosmalen;
Thermen Lucaya – Oss;
Kamelenmelkerij Smits – Berlicum;
Hullie – Uden.

De grootschalige verblijfsmogelijkheden staan ook in bijlage 3. Het gebied heeft 16 campings,
waaronder een naturistencamping. Er zijn vijf kleinschalige Bed & Breakfast die zich richten op
ontspannen en rust. Ook is er gelegenheid tot grootschalige verblijfsrecreatie, zoals vier hotels en
twee bungalowparken. De belangrijkste bedrijven met het meeste aantal bezoekers per jaar zijn:





Resort de Molenheide – Schijndel;
Fitland Hotel – Uden;
Vakantiepark Herperduin – Herpen;
Van der Valk Nuland – Nuland (Google Maps, 2013).

4.2 Verblijfsrecreatie
De mogelijkheden tot verblijfsrecreatie binnen de gemeente Landerd staan in bijlage 4 weergeven. In
de gemeente zijn veel mogelijkheden voor verblijfsrecreatie. Er zijn zes campings en zes
minicampings in het gebied. Opvallend is dat er slechts één hotel en drie Bed & Breakfast gevestigd
zijn in de gemeente Landerd. Zoals in het hoofdstuk van beleid (hoofdstuk 3) al gelezen is, wil de
gemeente Landerd de verblijfskwaliteiten in de kernen verhogen (Google Maps, 2013).
4.3 Dagrecreatie
De mogelijkheden tot dagrecreatie in de gemeente Landerd staan uitgewerkt in bijlage 5. Opvallend
is het ruime aanbod aan bezoekerstuinen, namelijk vier. Hieruit kan men opmaken dat de
ondernemers graag de stadse burger wil betrekken bij het platteland. Dit kan mede komen door de
opkomende trend dat men wil weten waar het voedsel vandaan komt. Uit de tabel (bijlage 5) is ook
af te lezen dat er een groot aanbod is van wandel- en fietsroutes. Binnen de gemeente Landerd ligt
900 kilometer aan wandelroutes. Er is te zien dat er enkele unieke activiteiten aangeboden worden in
het gebied. De ‘Liberationroute’ en het ‘Docus de Das avonturenpad’ zijn de aandachtstrekkers van
het gebied (VVV Noordoost Brabant , 2013) (Google Maps, 2013).
Agrotoerisme
In bijlage 6 zijn de specifieke mogelijkheden voor agrotoerisme weergegeven. Bij deze boeren kan
men langskomen om een kijkje te nemen op het bedrijf. Enkele unieke activiteiten voor de streek zijn
de paardenmelkerij, ezelwandelen, de kersenveiling en de hertenfarm. De streek wil na ruim 100 jaar
de kersenteelt terug brengen in de regio. De kersenteelt heeft de potentie om een streekproduct te
worden en om een nieuwe economische drager te zijn voor de landbouw in de Maashorst regio. Om
de herintroductie van de kersenteelt te laten slagen zorgt de stuurgroep de Maashorst voor een
goede samenwerking tussen publieke en private partijen (Maashorstboeren, 2005).
Horecagelegenheden
De horecagelegenheden in de gemeente Landerd zijn ook geïnventariseerd (bijlage 7). Er is een groot
aantal restaurants en cafés gevestigd. Er is echter maar één discotheek aanwezig in de gemeente.
Ook zijn er geen specifieke restaurants die zich richten op streekproducten.
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5. Belangen vanuit de omgeving
In dit hoofdstuk staan de belangen vanuit de omgeving centraal, de verschillende stakeholders die
een belang hebben bij de hooibergen worden geïnventariseerd. Er zal een onderscheid gemaakt
worden tussen de initiatiefnemers, de (toekomstige) eigenaren van de hooibergen en overige
stakeholders. Ook zal er gekeken worden welke mogelijke invloeden de activiteiten in de hooibergen
hebben op de stakeholders, zowel in positieve als in negatieve zin.
5.1 De initiatiefnemers
De initiatiefnemers van de hooibergen in de gemeente Landerd zijn na de bouw van de eerste
hooiberg in 2003 bij elkaar gekomen en hebben de Stichting Hooibergen Landerd opgericht, de
stichting bestaat uit de volgende leden:




Dhr. Paul van Boekel;
Dhr. Jan Ottens;
Mevr. Annie Martens.

Hun doel is om in de gemeente Landerd op geschikte plaatsen een hooiberg te helpen realiseren en
hiermee hun woonplaats aantrekkelijker te maken voor toeristen (Stichting Hooibergen Landerd,
z.d.) (S5).
5.2 De (toekomstige) eigenaren
De belangrijkste stakeholders in dit project zijn de eigenaren van de hooibergen, zij hebben de
grootste investeringen gedaan en lopen dus ook het grootste risico, er is onderscheid gemaakt tussen
de al gerealiseerde hooibergen welke al een (tijdelijke) functie hebben (Tabel 1) en de nog te
realiseren hooibergen (Figuur 11). Het belang van deze stakeholders is om een aantrekkelijke
hooiberg bij hun woonboerderij te hebben staan en daar waar mogelijk geld te verdienen met de
activiteiten die in de hooiberg plaats zouden kunnen vinden.
Tabel 1. Stakeholders met een hooiberg die gerealiseerd zijn (Stichting Hooibergen Landerd, z.d.)
NAAM:
Wil vd Boom
G. Meulepas
M. vd Heuvel
P. Jacobs
M. v.d. Linden
W. Lemmers
M. Christiaans
F. v. Maren
A. Franken
H. Duiker
H. v.d. Loop
Helvoort v.
Bens J.
Schijndel W. v.
Melis W. v.
Jaspers T.

Adres
Molengraaf 51 B
Peelweg 24
Krijtsberg 24
Houtvennen 1A
Hegveld 4
Verbindingsweg 3
Fr. Bn 3/Hegveld 4
Munstraat 14
Trentsedijk 26
Voor Oventje 9
Brand 60
Kleine Graspeel 11a
Zevenhuis 23a
Schaijkseweg 13
Hoogeweg 19a
Daalderstraatje 4

Postcode
5374 AG
5411VC
5411RH
5408TZ
5374 ND
5375 KL
5374 RS
5374 PG
5411 ND
5411 NR
5411PC
5411 RA
5411RN
5411 RL
5364NK
5371NX

Plaats
Schaijk
Zeeland
Zeeland
Volkel
Schaijk
Reek
Schaijk
Schaijk
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Escharen
Ravenstein

Bestemming
Streekwinkel/bijenteelt/bloemschikcursussen
Paardenstal
Theetuin
Bezoekerscentrum
B&B
Dierenverblijf
Dierenverblijf
Dagopvang kinderen
Smederijmuseum en workshops smeden
Dierenverblijf
Ontvangstruimte zorgboerderij
Dierenverblijf
Paardenstal en huifkartochten
B&B
Minicamping/B&B/bruidssuite
Paardenstal
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Figuur 11. Nog te realiseren hooibergen, eigenaren n.n.b. (Stichting Hooibergen Landerd, z.d.)

5.3 De overige stakeholders
Onder overige stakeholders vallen de ondernemers/organisaties/personen welke niet of nog niet
direct zijn verbonden met de hooibergen maar welke wel een relatie hebben met het project. Deze
zijn met behulp van deskresearch geïnventariseerd:














Gemeente Landerd;
Toeristische organisaties;
Campings in de regio;
Hotels in de regio;
Provincie Noord-Brabant;
Aannemers (gespecialiseerd in de bouw van hooibergen);
Omwonenden/inwoners;
Verhuurders van vervoersmiddelen in de regio;
Stichting Kennisbehoud Hooibergen Nederland;
Restaurants/cafés;
Natuurgebied de Maashorst;
Natuurorganisaties;
Vogelwerkgroepen.

5.4 Invloed van de activiteiten op de stakeholders
De activiteiten die in de hooibergen plaats zouden kunnen vinden hebben invloed op hun (directe)
omgeving. In dit onderdeel wordt er bekeken welke positieve en negatieve invloeden deze
activiteiten zullen hebben op de verschillende stakeholders in dit project.
Gemeente Landerd:
Het succesvol organiseren van activiteiten in de hooibergen zal de gemeente Landerd als regio meer
op de kaart zetten, dit is in principe een positieve invloed. Er zal dan wel meer verkeer door de
kernen en het buitengebied komen (zowel fietsers als auto’s), hier zal de gemeente zich op in
moeten stellen en kan als een negatieve invloed ervaren worden (Z6).
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Toeristische organisaties:
Deze organisaties kunnen profiteren van een eventuele stijging van het aantal toeristen in de regio
Landerd.
Campings/hotels in de regio:
Een succesvolle introductie van activiteiten in de hooibergen zal er hoogstwaarschijnlijk voor zorgen
dat de regio meer toerisme gaat aantrekken, dit zal voor de campings, hotels en andere
verblijfsrecreatie een positieve invloed zijn. Hun potentiële klantenkring zal immers groter worden.
Wel zal een succes ervoor kunnen zorgen dat er meerdere ondernemers zich in de regio zullen
vestigen, de concurrentie zou dus kunnen groeien.
Recreatieondernemers:
Eigenaren van zwembaden, musea en dergelijke zullen door de grotere toestroom van toeristen bij
het succes van het hooibergenproject een groter klantenaantal kunnen verwachten.
Aannemers (gespecialiseerd in de bouw van hooibergen):
Wanneer meer mensen in de regio ervoor kiezen om ook een hooiberg bij hun woonboerderij te
laten bouwen dan zullen deze aannemers een grotere bouwportefeuille krijgen.
Omwonenden/inwoners:
Omwonenden van de hooibergen en de inwoners van de verschillende kernen kunnen een groei van
toerisme in hun woonomgeving als hinderlijk ervaren, het zal dan immers drukker worden.
Verhuurders van vervoersmiddelen in de regio:
In de regio Landerd liggen vele fietsroutes, veel toeristen in de regio verplaatsen zich dan ook per
fiets. Bij groei van toerisme in de regio zullen vooral fietsverhuurders hun potentiële klantenkring
zien groeien, dit is een positieve invloed (Toerisme Landerd, 2013).
Stichting Kennisbehoud Hooibergen Nederland:
Bij de succesvolle introductie van hooibergen in de regio Landerd zullen er waarschijnlijk meerdere
gebieden interesse tonen, dit kan zowel een positief als negatief gevolg hebben. Een positieve
invloed is dat er bijvoorbeeld meer publiciteit zal zijn voor het begrip hooibergen, dit zal de stichting
ten goede komen. Een negatieve invloed kan zijn dat er teveel hooibergen aangelegd gaan worden
zodat de gebouwen hun unieke waarde gaan verliezen (S2).
Restaurants/cafés:
Een succesvolle introductie van arrangementen zal ervoor zorgen dat de regio meer toerisme gaat
aantrekken, dit zal voor de restaurants en cafés in de regio een positieve invloed zijn. Hun potentiële
klantenkring zal immers groter worden.
Natuurgebied de Maashorst:
Meer toerisme in de regio zal ook meer bezoekers van het natuurgebied betekenen, dit kan men
zowel als positieve invloed beschouwen maar ook als negatief, meer bezoekers betekend immers
een grotere belasting en verstoring van het natuurgebied de Maashorst.
Vogelwerkgroepen:
Elke hooiberg is in principe een potentiële nieuwe nestmogelijkheid voor de kerkuil zijn, de populatie
van deze vogels zal in het gebied dus een verhoging kunnen krijgen (Stichting Hooibergen Landerd,
z.d.).
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6. Recreatiedruk en trends
In onderstaand hoofdstuk worden de trends toegelicht die spelen in de vrijetijdssector. Voor het
ontwikkelen van het toeristisch-recreatieve product is het van belang te weten wat de wensen en
behoeften in de toekomst zullen zijn. Hierbij gaat het om het samenspel van trends aan de vraagzijde
en ontwikkelingen aan de aanbodzijde, in relatie tot het regionale toeristisch recreatieve product. Er
is een onderverdeling gemaakt in demografische, consumenten en bedrijfsmatige trends met
betrekking tot eventuele ontwikkelingen omtrent de hooibergen.
6.1 Demografische trends
Vergrijzing
Het aandeel ouderen blijft stijgen de komende jaren in Nederland en zal over 30 jaar op zijn
hoogtepunt zijn. In het jaar 2038 zal ongeveer 24 % van de bevolking 65 jaar of ouder zijn. Ook in
Landerd neemt het aandeel ouderen onder de bevolking toe. Was het aandeel senioren (ouder dan
50 jaar) in 2002 nog 30% en in 2007 was dat al 33%. Dit is één procent hoger dan het landelijk
percentage. De senior van nu heeft relatief veel tijd en geld en een goede gezondheid. Verder is het
bereiken van een bepaalde leeftijd tegenwoordig geen reden meer om het gedrag aan te passen,
zoals dat vroeger wel het geval was. De senior van tegenwoordig is veelal geëmancipeerd, actief,
zelfbewust, neemt nieuwe initiatieven, doet aan sport en surft steeds meer op internet. Bij de
actieve senior staat service en comfort voorop. Deze senioren gaan vaker langer op vakantie dan
mensen uit andere leeftijdsgroepen. Landelijk gezien vormen 50-plussers een derde van de
vakantiemarkt. De ouderen zijn een groeiende doelgroep voor recreatie (platform Vrijetijdskennis,
Z.D.) (Wimmers & Zegers, 2007) (K3).
Toename aantal allochtonen
Verwacht wordt dat de allochtone bevolking zal stijgen naar 4,2 miljoen in 2030. De allochtone
bevolking recreëert graag buiten en dichtbij huis. Vrijetijdsbesteding is bij de allochtone bevolking
vaak familie- en groepsgericht. Over het algemeen is de allochtone bevolking ook minder mobiel dan
de autochtone bevolking. De tendens is dat het vrijetijdsgedrag van allochtonen steeds meer gaat
lijken op het vrijetijdsgedrag van autochtonen (platform Vrijetijdskennis, Z.D.).
Huishoudens
Mede door vergrijzing neemt het aantal alleenstaanden toe. Hieraan gerelateerd stijgt het aantal
huishoudens vanaf 2012 met 1 miljoen naar 8,1 miljoen in 2030. De gemiddelde huishouden-grootte
daalt daarmee van 2,3 personen in 2006 tot 2,1 personen in 2030. Er wordt een stijging van 14 % in
het totaal aantal huishoudens verwacht tot 2040. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door de
toename van het aantal eenpersoonshuishoudens, met maar liefst 150.000 huishoudens. Ondanks
het groeiende aantal alleenstaanden lijkt de individualisering op een einde te lopen. Het
groepsgevoel komt weer terug (platform Vrijetijdskennis, Z.D.). Sinds 2002 is ook in Landerd het
aantal eenpersoonshuishoudens gestegen, namelijk met 12%. Op dit moment is 21% van de
huishoudens in Landerd een eenpersoonshuishouden. Dit percentage ligt lager dan het landelijk
percentage van 35%. Een individualist wil zijn eigen keuzes maken in zijn leven. Dit heeft ook zijn
weerslag in zijn recreatiegedrag. Hij wil geen standaard product, maar zijn dagtocht of vakantie zelf
samenstellen. Hierbij kiest hij elementen uit het aanbod van een regio en stelt zo een eigen
arrangement samen (Wimmers & Zegers, 2007) (K4).
Gezinsprovincie
Brabant is samen met Drenthe al jaren de gezinsprovincie van Nederland. Dit is een kracht die men
graag vast wil houden. In de ideale situatie zal het vrijetijdsaanbod zo samengesteld worden dat de
wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen met elkaar verenigd worden. In deze
provincies is dan ook een groot aanbod voor gezinsuitjes (platform Vrijetijdskennis, Z.D.).
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Internationalisering
De wereld wordt steeds kleiner. De moderne mens kijkt steeds meer over de landgrenzen heen, ook
voor een vakantie. Dit houdt in dat Nederlandse bestemmingen de concurrentie met buitenlandse
bestemmingen aan moet gaan, maar ook dat het buitenland steeds meer als potentieel afzetgebied
gezien mag worden. Dit effect wordt vergroot door het feit dat vliegen steeds goedkoper wordt en
derhalve ook voor korte vakanties in aanmerking komt (Wimmers & Zegers, 2007).
Nieuwe technologie
De ontwikkeling van allerlei nieuwe technologieën heeft door de hele samenleving zijn invloed doen
gelden, zo ook bij toerisme en recreatie, van het bieden van informatie, het boeken van vakanties tot
aan de activiteiten die ondernomen worden. Internet, mobiele telefonie en GPS-systemen hebben de
laatste decennia hun intrede gedaan en bieden kansen voor nieuwe innovatieve recreatieproducten
(Wimmers & Zegers, 2007) (K5).
6.2 Consumenten trends
Digitalisering
De digitalisering van de samenleving heeft meerdere gevolgen voor de vraag naar recreatie. Nieuwe
technologieën bieden volop mogelijkheden om in te spelen op de beleving van de recreant. De
moderne recreant wil steeds vaker zelf zijn activiteiten samenstellen (platform Vrijetijdskennis, Z.D.).
Vraag naar kwaliteit neemt toe
De afgelopen jaren is het aantal vrijetijdsactiviteiten onder Nederlanders gestegen, maar de
gemiddelde bestede tijd voor een activiteit is afgenomen. Men wil de schaarse beschikbare vrije tijd
zo goed mogelijk benutten. De vraag naar kwalitatief goede recreatie neemt hierdoor toe. Ook de
behoefte aan comfort en luxe neemt toe, vooral onder de doelgroep ouderen, maar ook aan rust en
eenvoud. Verder bestaat er behoefte aan kleinschaligheid en authenticiteit (platform
Vrijetijdskennis, Z.D.).
Beleven
De behoefte aan fysieke beleving is volop terug. Het beste voorbeeld zijn de pretparken. Hier werd
de afgelopen jaren geïnvesteerd in live shows. Ook winkels zullen in de Live trend mee moeten om
meer beleving te bieden. In diverse winkels, stads- en dorpscentra worden daarom ook steeds meer
evenementen georganiseerd (platform Vrijetijdskennis, Z.D.). Bij belevenissen gaat het om bijzondere
ervaringen die men zich blijft herinneren. Bij deze bijzondere sensaties is men geen klant, maar
participant. De kwaliteit van vrije tijd wordt vaak beoordeeld aan de hand van de verhalen die
daarover verteld worden. Hoe unieker en bijzonderder de belevenissen waren, hoe beter de
vakantiedagen. In bijlage 8 zijn de verschillende belevingsspectra te vinden die de motieven voor
vrijetijdsbesteding van de recreant beschrijven.
De voorkeuren van de consument veranderen snel en een belevenis is voor geen twee mensen
hetzelfde. Belevenissen die voorheen schijnbaar tegengesteld waren, worden nu gemakkelijk
gecombineerd. Mensen willen zowel natuur als cultuur authentieke producten naast technologische
snufjes meemaken. Dit kan zowel voor iemand van 25 als van 50 jaar gelden. Derhalve kan er niet
meer gesproken worden over doelgroepen, omdat de recreant dan bij deze groep hoort en weer bij
een andere groep. De motieven die de mensen bewegen om een bepaalde activiteit te ondernemen
of een bepaalde bestemming aan te doen, geven een beeld van het recreatiegedrag.
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Totaalpakket
Het grille karakter van de vrijetijdsbesteding van de recreant van tegenwoordig betekent dat regio`s
en ondernemers die een totaalpakket aanbieden (voor ieder wat wils) populair zijn. De mogelijkheid
om verschillende activiteiten en dus meerdere belevenissen op te doen wordt steeds belangrijker
voor de recreant.
Onderscheidend karakter
De toerist is, door ervaringen eerder of elders opgedaan, verwend geworden. Ook wordt de recreant
steeds mobieler en is het nemen van het vliegtuig voor een verre bestemming ‘gewoon’ geworden.
Om de aandacht van de toerist te trekken, dient het aanbod een uitstraling te hebben die ‘anders
dan anders ‘is en die nieuwsgierigheid wekt. De onderscheidende uitstraling werkt succesvol als het
beeld dat de uitstraling oproept overeenkomt met het daadwerkelijke product (Wimmers & Zegers,
2007).
Bewuster consumeren
Als er gekeken wordt naar de samenleving in Nederland, gaan mensen steeds bewuster consumeren.
Zij zien in dat consumptiegedrag negatieve gevolgen kan hebben voor het milieu en de gezondheid.
Daarom zien deze consumenten graag dat ondernemers maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De nadruk ligt dan op gezonde voeding, veiligheid en een gegarandeerd veilige herkomst van
producten. Echter zijn deze consumenten ook trendgevoelig en daarom snel uitgekeken op
concepten (Bedrijfschap horeca en catering, 2003).
Vertrouwensmerken
Klanten vertrouwen tegenwoordig niet meer de eerste de beste verkoper. Het vertrouwen van de
consument moet gewonnen worden. Consumenten eisen steeds vaker maatschappelijk verantwoord
en duurzaam ondernemen. Organisaties moeten authentiek en echt zijn en zich inzetten voor het
algemeen belang. Bedrijven moeten het vertrouwen van klanten herwinnen en zich ontwikkelen tot
een vertrouwd merk. De consument wil eenvoudige en transparante producten en diensten, met een
duidelijk toegevoegde waarde voor de klant.
Social media
Tegenwoordig proberen bedrijven met social media dichter bij de klant te komen en hun band te
versterken. De digitale en social media blijven zich in een snel tempo ontwikkelen. Ze zullen daarom
belangrijke pijlers worden voor bedrijven in 2013. Het is belangrijk om via de social media te laten
zien wat je als bedrijf te bieden hebt, en niet wat je te verkopen hebt. Doordat consumenten steeds
mondiger worden, wordt via de social media ook steeds vaker over ervaringen gepraat. Er wordt dan
niet gesproken over kortingen of speciale acties, maar over wat hen aantrekt of juist afstoot aan de
organisatie en de ervaringen die men ermee heeft (van Buren, 2012).
Koopjes als statussymbool
Voor consumenten is het profiteren van goede deals een manier van leven aan het worden, of zelfs
een bron van status. Koopjesjagen is een vast onderdeel geworden van het dagelijkse leven van
miljoenen consumenten en dus ook voor toeristen. Natuurlijk vinden bedrijven steeds weer nieuwe
manieren om hun aanbiedingen onder de aandacht te brengen, maar de echte verandering schuilt in
hoe de consument met deals en kortingen omgaat. Het koopjesjagen gaat niet echt meer om het
besparen van geld, maar ook om de uitdaging.
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Het is dus een statussymbool aan het worden. Er zijn drie redenen waarom deze ‘koopjestrend’
alleen nog maar verder zal groeien:
 Meer voor minder: Hoewel veel mensen in de ontwikkelde economieën op dit moment wat
minder te besteden hebben, zoeken toeristen wel voortdurend naar meer ervaringen;
 Het medium is de motivatie: Consumenten die op zoek zijn naar een vakantie
worden tegenwoordig voortdurend gewezen op goede deals en kortingen via nieuwe (en dus
veel opwindendere en interessantere) technologieën. Denk ook aan sites als vakantieveilingen.nl;
 Beste van het beste: Omdat kopers online of per mobiel niet alleen goede aanbiedingen kunnen
vinden maar ook meteen reviews kunnen bekijken, weten consumenten zeker dat zij de beste
prijs betalen voor het beste artikel of de beste dienst. Review sites gaan in toerisme een steeds
prominentere rol vervullen (Trends- en ontwikkelingen, 2012).
Afname mobiliteit en toename mobiliteitsbehoefte
De perspectieven in de sector mobiliteit zijn verbonden aan maatschappelijke ontwikkelingen.
Milieu, fiscaliteit, veiligheid, ruimtelijke ordening, nationale en Europese wetgeving en
technologische ontwikkelingen zorgen voor een dynamisch speelveld. De auto is nog altijd een
onmisbaar onderdeel bij de invulling van de mobiliteitsbehoefte. Toch ontstaan er in een snel tempo
alternatieven zoals diverse reizen van de NS, de e-bike en de (elektrische) scooter, nu er op steeds
meer plekken speciale oplaadpalen worden geplaatst. Bereikbaarheid is een belangrijke factor, maar
ook is er een toename in behoefte van drinken en eten onderweg (Cijfers en trends, 2012).
6.3 Bedrijfsmatige trends
Co-creatie
Een van de vormen van klantparticipatie is 'co- creatie'. In dit opzicht gaat men samen met klanten
en eventuele partners diensten en producten ontwikkelen. Hierdoor ontstaan er producten en
diensten die uniek zijn en mogelijk een geheel nieuwe ervaring opleveren. Enkele voorbeelden zijn:



Bij ING kunnen consumenten hun eigen bankpas ontwerpen;
Bij speelgoedfabrikant LEGO kunnen klanten hun eigen bouwproduct ontwerpen.

Als deze door de klant bedachte producten in productie worden genomen, ontvangt de bedenker in
sommige gevallen een paar procent van de royalty's. Co- creatie wordt steeds vaker toegepast, het is
namelijk een win- win situatie voor het bedrijf en de klant.
Nieuwe coöperaties
Coöperaties zijn een oud concept. Het is vaak een groep mensen die samen een coöperatieve
vereniging oprichten om te kunnen profiteren van voordelen bij investeringen. Het doel is om risico’s
te spreiden en een draagvlak te creëren.
Maar coöperaties passen goed in de nieuwe trend van het maatschappelijk verantwoord
ondernemen. De ‘’oude’’ coöperaties waren vaak maar gericht op één doelgroep, bijvoorbeeld de
consumenten. De “nieuwe” coöperaties zijn gericht op een multistakeholder principe. Het gaat hier
om een coöperatie van aandeelhouders. Een voorbeeld hiervan is de duurzame energie, waar
(lokale) overheid, bewoners en bedrijven gezamenlijk energie produceren. Hiermee zijn al deze
partijen aandeelhouder van de onderneming.
Koopkracht
In 2012 zijn de meeste Nederlandse huishoudens er in koopkracht op achteruit gegaan. Huishoudens
hebben dus enkele tientjes tot meer dan 100 euro per maand minder te besteden. Dit betekend voor
recreatiebedrijven minder consumenten. Recreatie is namelijk een luxeproduct en dit is een van de
eerste factoren waar huishoudens op bezuinigen (Nibud, 2012).
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7. DESTEP model
In dit hoofdstuk wordt de DESTEP geformuleerd wat onderverdeeld is in macro en meso
perspectieven. De verschillende aspecten zijn vernoemd in het vooronderzoek en worden in dit
hoofdstuk kort toegelicht, zodat het duidelijk is waar de DESTEP- model uit bestaat en waar het
aspect terug te vinden is in het vooronderzoek.
7.1 Macro omgeving
Demografisch
 Vergrijzing: hoofdstuk 6, demografische trends (Z3);
 Toename allochtonen: hoofdstuk 6, demografische trends;
 Gezinsprovincie: hoofdstuk 6, demografische trends;
 Werkgelegenheid: hoofdstuk 3, bedrijfsmatige trends (Brabant 6% werkgelegenheid voor
toerisme/recreatie);
 Internationalisering: hoofdstuk 6, demografische trends;
 Opkomst nieuwe technologieën: hoofdstuk 6, demografische trends;
 Digitalisering: hoofdstuk 6, consumenten trends.
Economie
 Vraag naar kwaliteit neemt toe: hoofdstuk 6, consumenten trends;
 Fysieke beleving: hoofdstuk 6, consumenten trends;
 Koopjes als statussymbool: hoofdstuk 6, consumenten trends;
 Koopkracht: hoofdstuk 6, bedrijfsmatige trends.
Maatschappij
 Bewuster consumeren: hoofdstuk 6, consumenten trends;
 Afname mobiliteit en toename mobiliteitsbehoefte: hoofdstuk 6, consumenten trends.
Sociaal-cultureel
 Social media: hoofdstuk 6, consumenten trends;
 Co-creatie en nieuwe coöperaties: hoofdstuk 6, bedrijfsmatige trends.
Politiek-juridisch
 Kernkwaliteiten essentieel: hoofdstuk 3, provinciebeleid;
 Efficiënt en zuinig ruimtegebruik: hoofdstuk 3, gemeentebeleid;
 Profileren gemeente Landerd: hoofdstuk 3, gemeentebeleid;
 Waardevolle natuur en landschappelijke kwaliteiten binnen de gemeente: hoofdstuk 3,
gemeentebeleid;
 Diverse eisen voor een hooiberg: hoofdstuk 3, hooibergenbeleid.
Technologie
 Nieuwe technologieën: hoofdstuk 6, demografische trends;
 Social media: hoofdstuk 6, consumenten trends.
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7.2 Meso omgeving
Distributie
 Wat is het aanbod: hoofdstuk 1, deelnemende hooibergen;
 Regels, eisen en beleid: hoofdstuk 3, hooibergenbeleid.
Concurrentie
 Alle activiteiten in de omgeving: hoofdstuk 4, recreatieve activiteiten
 Invloed van activiteiten: hoofdstuk 5, invloed van activiteiten op de stakeholders.
Concurrenten
 Alle activiteiten in de omgeving: hoofdstuk 4, recreatieve activiteiten
 Betrekking uit de omgeving: hoofdstuk 5, belangen vanuit omgeving.
Bij het aspect concurrentie zijn de concurrenten in de omgeving al vernoemd. Bij dit aspect
(concurrenten) gaat het vooral om de personages die zich als concurrenten kunnen opstellen
tegenover de eigenaren. Dit kunnen zowel andere eigenaren zijn van recreatieve bedrijven, maar ook
eigenaren van (toekomstige) andere hooibergen.
Algemene bedrijfstak- factoren
 De stichting: hoofdstuk 2, stichting Hooibergen Landerd;
 Wat zijn de trends: hoofdstuk 6, recreatiedruk en trends.
Bij de algemene bedrijfstakfactoren gaat het vooral om de volgende aspecten:
- Uitstraling;
- Klantvriendelijkheid;
- Hoeveelheid (mogelijke) klanten;
- Prijs;
- Aanbod;
- Verdiensten;
- Beleving.
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8. SWOT- analyse
In dit hoofdstuk zijn alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen uit het vooronderzoek
geformuleerd. In het vooronderzoek zijn deze aangegeven met de bijbehorende roodgekleurde code
(bijvoorbeeld (S1)). Alle punten zijn kort toegelicht om een beter beeld te krijgen van de situatie. Later
in dit hoofdstuk zijn de drie belangrijkste punten van elke subhoofdstuk nader toegelicht en worden zij
in hoofdstuk 9 verwerkt in de confrontatiematrix.
8.1 Sterktes
S1 Website
De stichting Hooiberg heeft al een eigen website waarmee geïnteresseerden op de hoogte worden
gehouden. Daarnaast zijn er ook verschillende websites die de stichting vermelden.
S2 De hooibergen hebben een unieke en authentieke uitstraling
De hooibergen hebben een unieke uitstraling, het is authentiek en puur. Deze uitstraling is niet veel
meer te vinden in Nederland. Dit maakt de hooibergen een opvallende verschijning.
S3 Hooibergen stralen rust uit
Een hooiberg straalt een rustgevende sfeer uit door het gebruik van natuurlijke elementen. Door de
rust die een hooiberg uitstraalt biedt het een aantrekkelijke optie aan voor het buitengebied.
S4 Multifunctionaliteit van de hooibergen
Een hooiberg is geschikt voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld de opslag van hooi of stro op de
bovenverdieping en een B&B op de begane grond. Door deze multifunctionaliteit is het gebouw erg
flexibel in te richten.
S5 De hooibergen zijn een trekpleister
De uitstraling van de hooibergen maken het gebied aantrekkelijker, en creëren toegevoegde waarde
in het buitengebied van Landerd.
S6 Een hooiberg mag buiten het bouwblok staan
Een hooiberg mag buiten het bouwblok geplaatst worden mits het op maximaal 30 meter van de
woonboerderij staat. Dit creëert nieuwe kansen voor uitbreiding.
S7 De hooibergen passen goed in het landschap
Een hooiberg past goed binnen het agrarische landschap. Een hooiberg heeft een agrarische
uitstraling, wat goed past in het buitengebied.
S8 De hooibergen worden gebouwd met natuurlijke materialen
Een hooiberg wordt gebouwd met natuurlijke materialen. Dit geeft de hooiberg het eerder
genoemde rustieke en pure uiterlijk.
8.2 Zwaktes
Z1 De kosten voor het bouwen van een hooiberg zijn hoog
De hooibergen zijn relatief duur om te bouwen. Vooral het proces wat vooraf gaat aan de bouw kost
veel tijd, energie en geld. Dit kan de ontwikkeling flink belemmeren.
Z2 De hooibergen hebben geen moderne uitstraling
De hooibergen stralen geen moderniteit uit, maar juist een oude landbouw stijl uit. Wel worden de
hooibergen in een mooiere positie geplaatst dan vroeger, maar het zal doelgroepen als jongeren in
mindere mate aantrekken omdat die in de meeste gevallen onbewust kiezen voor een accommodatie
met moderne uitstraling.
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Z3 De hooibergen zijn niet voor iedereen even begaanbaar
De hooiberg zelf is niet voor iedere doelgroep goed begaanbaar. Voor bijvoorbeeld oudere mensen
kan het lastig zijn de bovenverdieping te bereiken.
Z4 Geen functie op de bovenverdieping in de hooibergen in Landerd
In Landerd stelt de gemeente als eis dat de bovenverdieping van een hooiberg geen functie mag
uitoefenen, derhalve als hooiopslag of andere producten. Dit is in een aantal gevallen verloren
ruimte voor de eigenaren.
Z5 De hooibergen zijn brandgevaarlijk
Aangezien de hooibergen bestaan uit een houten frame, houten muren, in de meeste gevallen een
rieten dak en in alle gevallen hooi op de bovenverdieping, wordt het product als een brandgevaarlijk
object gezien.
Z6 De hooibergen zijn alleen regionaal bekend
De hooibergen in Landerd zijn alleen regionaal bekend. Dit is een zwakte omdat ze nu geen
bezoekers trekken uit andere regio`s of provincies. Het is een uniek product, wat met meer
bekendheid veel toeristen/bezoekers kan aantrekken waardoor Landerd op de kaart wordt gezet.
Z7 Onderhoud van de hooibergen
De hooibergen vergen veel onderhoud. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame producten zoals
hout. Dit zal onderhouden moeten worden om termieten en verrotting te voorkomen. Dit is een
zwakte voor de ontwikkeling, omdat onderhoud veel geld en tijd kost.
Z8 Al veel bekende rentestructuren
In de omgeving liggen veel wandel –en fietsroutes, dit maakt dat er een verzadiging optreed op het
gebied van routes en tochten.
8.3 Kansen
K1 Aantrekkelijke omgeving
De omgeving waarin de hooibergen gesitueerd zijn is zeer aantrekkelijk voor toeristen.
K2 Meer binnenlandse vakanties
Door de economische crisis is het aantal Nederlanders die vakantie in eigen land houden gestegen.
Dit is een kans voor de hooibergen welke vooral afhankelijk zijn van toeristen uit Nederland.
K3 Vergrijzing
Door de vergrijzing komen er steeds meer gepensioneerden bij in Nederland. Dit is over het
algemeen een groep die nog wat onderneemt en een redelijk budget heeft.
K4 Toename huishoudens
Er ontstaat een toename in Nederland in het aantal eenpersoonshuishoudens. Ook deze doelgroep is
over het algemeen welvarend. Zij zijn meestal op zoek naar plezier, gezelligheid.
K5 Nieuwe technologieën
Door de komst van nieuwe technologieën, kunnen hooibergeigenaren steeds meer voldoen aan de
wensen van hun doelgroep(en). Men kan tegenwoordig alles vanuit de stoel bereiken.
K6 Samenwerkingsverbanden
Door een samenwerkingsverband op te zetten zullen de verschillende hooibergen elkaar versterken
in plaat van met elkaar te concurreren.
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K7 Beleid gericht op recreatie
Het provinciale beleid voor de regio Landerd is gericht recreatief gebruik van de omgeving.
8.4 Bedreigingen
B1 Regels en beperkingen op voor de functies in de hooiberg
De gemeente staat niet alle functies toe in de hooibergen. Zo zijn bijvoorbeeld horecafuncties niet
toegestaan.
B2 De hooibergen zijn niet streekeigen
Vanuit een historisch oogpunt zijn de hooibergen niet geheel streekeigen. Bepaalde bouwvormen
komen uit andere streken. Dit maakt het verhaal achter de bouwwerken lastig.
B3 In de omgeving zijn veel recreatieve accommodaties en activiteiten te vinden
Omdat er al veel recreatieve accommodaties en activiteiten te vinden zijn kan dit nadelig zijn
tegenover de hooibergen.
B4 Men heeft in deze tijd minder te besteden
De financiële depressie werkt nu door in alle lagen van de bevolking. Men let tegenwoordig dus meer
op wat men uitgeeft.
B5 De gemeente bestaat uit meerdere kleine kernen en is niet zo goed bereikbaar met het OV
Dit kan een belemmering zijn voor de OV- afhankelijke toerist.
B6 Bij te veel hooibergen kan de markt verzadigen
Het is van groot belang dat de functies in de hooibergen op elkaar afgestemd worden. Als alle
hooibergen een bed & breakfast hanteren, concurreren ze tegen elkaar en is er voor de toerist ook
moeilijk een keuze te maken tussen de hooibergen. Als alle hooibergen een andere functie hanteren,
kunnen ze elkaar aanprijzen bij de bezoeker en wekken ze meer interesse.
B7 Buiten Landerd mag de bovenverdieping ook een andere functie hebben als hooiopslag
Hiermee hebben de hooibergen buiten de gemeente meer ruimte om hun activiteiten uit te oefen,
wat het aantrekkelijker kan maken voor de klant.
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8.5 Keuzepunten SWOT
In het vorige subhoofdstuk zijn alle SWOT- punten uit de analyse toegelicht. In dit hoofdstuk zijn drie
belangrijkste kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes gekozen voor het project. Deze punten
worden in de confrontatiematrix (hoofdstuk 9) gecombineerd tot strategieën. Van elke factor zijn er
drie uitgekozen zodat er voldoende combinaties gemaakt kunnen worden in de matrix.
Sterktes
S1 De hooibergen passen goed in het landschap
Deze sterkte is goed te benutten met andere activiteiten. De hooiberg voegt waarde toe aan de
positieve uitstraling van het gebied. Dit dient benut te worden om het gebied opnieuw op de kaart te
zetten.
S2 Multifunctionaliteit van de hooibergen
De multifunctionaliteit geeft de ondernemers vrijheid om een passende keuze te maken voor een
functie.
S3 De hooibergen hebben een unieke en authentieke uitstraling
Voor deze sterkte is gekozen omdat het een eis is aan de bouw van een hooiberg. Uit het
beleidsonderzoek blijk dat men verplicht is natuurlijke materialen te gebruiken en de hooiberg op
authentieke wijze gebouwd moet zijn.
Zwaktes
Z1 Al veel bekende routestructuren
Er zijn momenteel veel routestructuren, nog een nieuwe routestructuur zal weinig waarde toevoegen
aan het gebied.
Z2 De hooibergen zijn alleen regionaal bekend
Deze zwakte is gekozen omdat landelijke bekendheid meer gewenst is.
Z3 Geen functie op de bovenverdieping in de hooibergen in Landerd
Er is gekozen voor deze zwakte omdat het een eis is aan het gebruik van de hooiberg. Uit het
beleidsonderzoek blijkt dat activiteiten alleen op de benedenverdieping plaats mogen vinden. De
bovenverdieping is uitsluitend voor de opslag van hooi en stro. Ondernemers kunnen hier dus niet
omheen.
Kansen
K1 Aantrekkelijke streek
Deze kans is gekozen omdat er in het gebied veel recreatieve activiteiten gevestigd zijn waar de
hooibergen mee samen kunnen werken om de streek nog aantrekkelijker te maken. Hier dient dus
profijt uit gehaald te worden.
K2 Vergrijzing
Deze kans is gekozen omdat er momenteel sprake is van vergrijzing in Nederland. De hooibergen zijn
een goed concept om hierop aan te haken omdat ze authenticiteit uitstralen waar ouderen vaak naar
op zoek zijn. Door in te spelen op vergrijzing zullen de hooibergen beter op de kaart gezet kunnen
worden.
K3 Nieuwe technologieën
Deze kans is gekozen omdat de hooibergen via nieuwe technologieën beter op de kaart gezet kunnen
worden. Met nieuwe technologieën is er een groter en sneller bereik van bepaalde doelgroepen.
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Bedreigingen
B1 Bij te veel hooibergen kan de markt verzadigen
Deze bedreiging is gekozen omdat dit voorkomen dient te worden in gemeente Landerd. De
hooibergen dienen namelijk een positieve boost te geven aan het gebied. Gezien het aantal
hooibergen dat zich zal vestigen bestaat de kans dat de markt verzadigd raakt.
B2 Regels en beperkingen op voor de functies in de hooiberg
Deze bedreiging is gekozen omdat dit een grote beperking is voor het hooibergproject. Hier dient dus
rekening mee gehouden te worden om een goed concept op te zetten.
B3 De hooibergen zijn niet streekeigen
Deze bedreiging is gekozen omdat een hooiberg op een goede manier in het gebied toegepast moet
worden, ondanks dat het geen streekeigen object is. Het dient een onderdeel te zijn van het
landschap en geen losstaand object.
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9. Confrontatiematrix
In dit hoofdstuk staat de confrontatiematrix geformuleerd die voortkomt uit de SWOT-analyse. De
sterktes en zwaktes van het bedrijf zijn tegenover de kansen en bedreigingen gezet, waardoor er
verschillende strategieën ontstaan.

Sterktes
S1 De hooibergen passen goed in
het landschap
S2 Multifunctionaliteit van de
hooibergen
S3 De hooibergen hebben een
unieke en authentieke uitstraling
Kansen
K1 Aantrekkelijke streek
K2 Vergrijzing
K3 Nieuwe technologieën

Bedreigingen
B1 Bij te veel hooibergen
kan de markt verzadigen
B2 Regels en beperkingen
op voor de functies in de
hooiberg
B3 De hooibergen zijn niet
streekeigen

SK- strategieën
S1S3K1K3: Met behulp van nieuwe
technologieën het multifunctionele
aspect benutten, op de vergrijzing
inspelen en met deze technieken
zowel de streek als de hooibergen
profileren als iets unieks in
Nederland.
S2K2: De functies van de
hooibergen richten op de
opkomende vergrijzing.
S1S3K3: Met behulp van nieuwe
technologieën de hooibergen
afstemmen op elkaar en op het
landschap.
SB- strategieën
S1S3B3: Hooiberg aankleden met
streekeigen kenmerken.
S1S2S3B2: Gemeente moet
soepeler beleid hanteren bij bouw
hooibergen.
B1S2: Per hooiberg een andere
functie om verzadiging te
voorkomen.
S1S3B3: Het gegeven dat de
hooibergen niet streekeigen zijn
verdedigen met het argument dat
de hooibergen bijdragen aan de
uitstraling van de streek.

Zwaktes
Z1 Al veel bekende
routestructuren
Z2 De hooibergen zijn alleen
regionaal bekend
Z3 Geen functie op de
bovenverdieping in de
hooibergen in Landerd
ZK- strategieën
Z1Z2K2K3: Gebruik makend van
de vele routestructuren en
nieuwe technieken inspelen op
opkomende doelgroepen en de
regio benutten.
Z1Z2K1K2: Door middel van
routestructuren inspelen op de
kenmerken van de streek en
opkomende doelgroepen.
K3Z2Z3: Nieuwe technologieën
gebruiken om bij landelijke
organisaties/arrangementen/rou
tes aan te sluiten.
ZB- strategieën
Z1Z3B1: Verschillende
themaroutes creëren langs
hooibergen in de regio.
Z2B2: Via de gemeente meer
bekendheid creëren.
Z2Z3B1B2: De gemeente de eisen
milder laten maken waardoor
meer functies toegestaan zijn.
Z2B3B1: Aansluiten/creëren
Nederlands Hooibergen netwerk.

Pagina | 34

9.1 Toelichting strategiekeuze
Uit deze confrontatiematrix zijn vier strategieën geselecteerd, die naar onze mening de meeste kans
hebben op realisatie. Hieronder staat toegelicht waarom de andere strategieën niet gekozen zijn. In
het volgende hoofdstuk staan de vier geselecteerde strategieën uitgewerkt.
SK- strategieën
S2K2: De functies van de hooibergen richten op de opkomende vergrijzing
Door je alleen te richten op vergrijzing is de doelgroep beperkt. Daarnaast zijn niet alle activiteiten
geschikt voor deze doelgroep.
S1S3K3: Met behulp van nieuwe technologieën de hooibergen afstemmen op elkaar en op het
landschap
Door de hooibergen op elkaar af te stemmen wordt nog niet bereikt dat Landerd op de kaart komt.
ZK- strategieën
Z1Z2K1K2: Door middel van routestructuren inspelen op de kenmerken van de streek en opkomende
doelgroepen
Er zijn al veel bekende routestructuren. Een nieuwe route is niet vernieuwend genoeg om nieuwe
recreanten en toeristen aan te trekken.
K3Z2Z3: Nieuwe technologieën gebruiken om bij landelijke organisaties/arrangementen/routes aan
te sluiten
Bij landelijke organisaties bestaat de kans dat het eigen imago verloren gaat.
SB- strategieën
S1S3B3: Hooiberg aankleden met streekeigen kenmerken
Wanneer de hooibergen uit Landerd niet bekend zijn in Nederland, heeft het ook geen zin om deze
aan te kleden met streekeigen kenmerken. Er zal eerst een strategie moeten zijn om de mensen naar
de hooibergen in Landerd te trekken.
S1S2S3B2: Gemeente moet soepeler beleid hanteren bij bouw hooibergen
Bij deze strategie hangt de realisatie volledig af van de beslissing van de gemeente. Wanneer de
gemeente besluit de eisen niet milder te maken houdt de strategie op.
B1S2: Per hooiberg een andere functie om verzadiging te voorkomen
Er bestaan nu al meerdere hooibergen met dezelfde functie. Daarnaast wordt het onaantrekkelijker
voor hooibergeigenaren om mee te doen wanneer zij niet zelf een functie kunnen kiezen.
ZB- strategieën
Z2B2: Via de gemeente meer bekendheid creëren
Deze strategie is niet concreet genoeg. Het is niet duidelijk hoe dit moet gebeuren via de gemeente.
Daarnaast hangt de realisatie hier te sterk af van het gemeentebestuur.
Z2Z3B1B2: De gemeente de eisen milder laten maken waardoor meer functies toegestaan zijn
Bij deze strategie hangt de realisatie volledig af van de beslissing van de gemeente. Wanneer de
gemeente besluit de eisen niet milder te maken houdt de strategie op.
Z2B3B1: Aansluiten/creëren Nederlands Hooibergen netwerk
In andere gemeenten gelden heel andere regels wat betreft de bouw en het gebruik van hooibergen.
Hierdoor zijn de hooibergen niet meer een geheel. Daarnaast wordt op deze manier niet de
gemeente Landerd op de kaart gezet, terwijl dat het doel is van de stichting.
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10. Het Foetsje-model
In dit hoofdstuk worden de vier strategieën verder toegelicht via het Foetsje-model. Hierbij wordt
gekeken naar de financiële, organisatorische, economische, technologische, sociale, juridische en
ecologische aspecten van de strategieën. Ieder aspect krijgt hiervoor een cijfer tussen de 1 en de 10,
dat aangeeft in hoeverre het haalbaar is voor het bedrijf. Deze cijfers worden per strategie opgeteld,
waardoor er uiteindelijk twee goede strategieën overblijven.
10.1 De strategieën
De vier strategieën die ontstaan zijn uit de confrontatiematrix zijn:
 Strategie 1: S1S3K1K3: Met behulp van nieuwe technologieën het multifunctionele aspect
benutten, op de vergrijzing inspelen en met deze technieken zowel de streek als de hooibergen
profileren als iets unieks in Nederland;
 Strategie 2: Z1Z2K2K3: Gebruik makend van de vele routestructuren en met nieuwe technieken
inspelen op opkomende doelgroepen en de regio benutten;
 Strategie 3: S1S3B3: Het gegeven dat de hooibergen niet streekeigen zijn verdedigen met het
argument dat een hooiberg een bijdrage levert aan de streek;
 Strategie 4: Z1Z3B1: Verschillende themaroutes creëren langs hooibergen in de regio.

Strategie 1

Financieel
haalbaar
7

Organisatorisch
uitvoerbaar
4

Economisch
verantwoord
7

Technisch
haalbaar
8

Sociaal
aanvaardbaar
5

Juridisch
zeker
7

Ecologisch
aanvaardbaar
8

Gemiddelde
waardering
6,6

Strategie 2

7

8

7

6

6

8

5

6,7

Strategie 3

8

6

6

7

7

6

5

6,4

Strategie 4

3

4

6

6

6

4

7

5,1

Strategie 1: S1S3K1: Met behulp van nieuwe technologieën het multifunctionele aspect benutten, op
de vergrijzing inspelen en met deze technieken zowel de streek als de hooibergen profileren als iets
unieks in Nederland.
Financieel (7):
Via toeristische organisaties en een professionele website kan men dit relatief goedkoop realiseren,
er zal echter wel gekeken moeten worden of men hier een groot genoeg publiek mee bereikt, als dit
niet het geval is dan zal er wat meer geld uitgetrokken moeten worden voor andere manieren om dit
publiek wel te bereiken. Dit omdat de doelgroep ouderen naar verwachting niet veel internet en
applicaties gebruikt.
Organisatorisch (4):
Om dit te kunnen organiseren zullen alle hooibergeigenaren op één lijn moeten staan aangezien zij
allen een duidelijk profiel dienen te hebben op de website. Dit zal vooralsnog lastig zijn omdat er al
redelijk wat hooibergen in de regio staan en er alleen nog maar meer bij zullen komen. Daarnaast
dient elke hooiberg eigenaren op de hoogte te zijn van de nieuwe technologieën.
Economisch (7):
Een groot deel van de hooibergen zijn nu al rendabel, als men erin slaagt de hooibergen en de streek
als iets unieks in Nederland te profileren dan zal de economische winst die behaald kan worden
alleen maar groeien. De crisis zal weinig effect hebben op deze strategie aangezien de vergrijzing veel
rijke ouderen bevat die graag geld uit geven in ruil voor ontspanning.

Pagina | 36

Technologisch (8):
Deze strategie is technologisch gezien vrij makkelijk haalbaar, er zijn tegenwoordig zeer veel
manieren om een groot aantal mensen door het hele land te bereiken. Zo kan men items uitzenden
op de lokale en nationale televisie, men kan een internetpagina opzetten en adverteren. De jongeren
kan men voor een groot deel bereiken met behulp van social media als Facebook en Twitter of een
applicatie. Wel dient elke doelgroep op de hoogte te zijn van het gebruik van de technologieën.
Sociaal (5):
De hooibergen zijn nu nog een echt lokaal begrip, men zal een nationaal publiek moeten bereiken,
dat kan nog wel een uitdaging worden. Ook bestaat de kans dat een groep mensen de hooibergen in
gemeente Landerd als een soort cultuurhistorisch “bedrog” zal zien, ze horen immers niet thuis in de
regio. Hier zal de organisatie op een positieve manier mee om moeten gaan.
Juridisch (8):
Juridisch zal deze strategie geen problemen opleveren, men zal wel een eerlijk verhaal uit moeten
dragen aangezien de hooibergen eigenlijk niet streekeigen zijn, zo moet men ze dus ook niet
profileren.
Ecologisch/Ethisch (8):
Ecologisch is deze strategie wel verantwoord, hij zal geen schade toebrengen aan de mens of de
natuur.
Strategie 2: Z1Z2K2K3: Gebruik makend van de vele routestructuren en met nieuwe technieken
inspelen op opkomende doelgroepen en de regio benutten.
Financieel (7)
De kosten om je hierbij aan te sluiten zijn niet hoog. Je sluit je bijvoorbeeld aan bij een organisatie
(tussenpersoon) die weekendjes weg of overnachtingen aanbied via het internet. Je verkoopt jou
dienst of product via deze persoon. Wel kunnen de kosten van het gebruik van nieuwe technieken
oplopen indien de organisatie de website zelf opzet.
Organisatorisch (8)
Er hoeven geen grote veranderingen plaats te vinden in de organisatie van het bedrijf of de
hooibergen. Er moet enkel een duidelijk team opgezet worden die de huidige en geplande
hooibergen duidelijk in kaart brengt. Wel is het zo dat het belangrijk is om te zorgen dat je kunt
bieden wat je beloofd en zal men zich aan bepaalde eisen, van de tussenpersoon, moeten worden
gehouden.
Economisch (7)
Samen sta je sterk. Door met meerdere partners te werken creëer je meer bekendheid en is de kans
op een hogere omzet groter. Je draagt samen verantwoordelijkheden. Daarbij moeten klanten nog
steeds geïnteresseerd zijn naar je dienst of product, de echte winst zal dus gegenereerd moeten
worden door het idee zelf en niet dankzij het feit dat je met een tussenpersoon werkt.
Technologisch (6)
Via social media en internet is veel te bereiken, hier zal dus nog de nodige energie en tijd in gestoken
moeten worden. Zodat de Hooibergen en gemeente Landerd vindbaar en bekend wordt voor een
groter publiek. Wel dient elke doelgroep op de hoogte te zijn van het gebruik van de technologieën.
Sociaal (6)
Dit zal niet veel toevoegen of toe kunnen voegen aan de sociale sfeer tussen Nederlanders. Daarbij
valt een dagje uit of weekendje weg wel onder sociale activiteiten.
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Juridisch(6)
Wanneer je met meerdere partners en/of tussenpersonen gaat werken dan moet je voldoen aan hun
eisen. Je moet bijvoorbeeld beschikken over een duurzaamheidcertificaat, verklaring van goed
gedrag, voldoen aan een checklist of andere beoordeling voordat er samengewerkt kan worden.
Ecologisch/Ethisch (5)
De inwoners van de gemeente Landerd zullen over het algemeen geen problemen hebben als hun
streek en omgeving zich aansluit bij een overkoepelende organisatie en er gebruik wordt gemaakt
van de huidige routestructuren. Daarbij brengt dit geen directe schade aan in het gebied, het milieu,
het landschap of de natuur.
Strategie 3: S1S3B3: Het gegeven dat de hooibergen niet streekeigen zijn verdedigen met het
argument dat een hooiberg een bijdrage levert aan de streek;
Financieel (8):
Lokaal adverteren kan relatief goedkoop. Lokale kranten willen vertellen wat er in de omgeving
speelt. Dit kan een hoop kostenvrije publiciteit opleveren. Daarnaast zijn er vaak streekgebonden en
lokale toeristische informatiepunten waar vaak gratig geadverteerd kan worden. Door gebruik te
maken van de bestaande websites en social media is het ook mogelijk om de kosten van digitale
verspreiding laag te houden.
Organisatorisch (6):
Organisatorisch gezien is het op sommige punten best lastig. De middelen om het verhaal achter de
hooibergen te verspreiden zijn er al en hoeven dus niet ontwikkeld te worden. Waar echter wel wat
moeite in gaat zitten is de methode waarop men de mensen gaat bereiken. Ook al zijn er voldoende
middelen, men moet deze wel lezen en eenvoudig vinden of tegenkomen.
Economisch (6):
Met deze strategie wordt het verhaal achter de hooibergen verteld. Dit maakt het voor zowel de
lokale burger als de toerist interessant, omdat het een eerlijk product is. De recreant wil
tegenwoordig steeds meer weten wat ze doen, en waarom. Daarnaast maakt men er ook een echt
streekeigen product van door de hooibergen hun eigen invulling te geven. Dit zal de toerist
aantrekken omdat ze dit alleen hier kunnen ervaren.
Technologisch (7):
Er zijn weinig technologische veranderingen nodig om het verhaal op de mensen over te brengen. In
principe zijn de meeste middelen al beschikbaar om het verhaal bekend te maken.
Sociaal (7):
Sociaal gezien is dit een goede strategie. Door te vertellen waar de hooibergen vandaan komen
creëert men contact en werkt men discussie op.
Juridisch (6):
Juridisch gezien zal deze strategie geen probleem opleveren. Het verhaal wat er achter de
hooibergen zit echter wel goed overgebracht moeten worden. De hooibergen zijn namelijk geen
historische element uit de streek. Het verhaal dat men wil uitdragen moet dus duidelijk en eerlijk
zijn.
Ecologisch/Ethisch (5):
Mits het juiste verhaal uitgedragen wordt is het ethisch verantwoord. Op het eerste gezicht kunnen
de hooibergen wat misleidend zijn, omdat men door het aantal hooibergen al snel zal denken dat het
een historisch overblijfsel is. In wat men gaat uitdragen moet men dus helder en duidelijk zijn.
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Strategie 4: Z1Z3B1: Verschillende themaroutes creëren langs hooibergen in de regio.
Financieel (3)
Als verschillende hooibergen eenzelfde thema zullen gaan hanteren, kan dit hogere kosten met zich
meebrengen. De hooibergeigenaren moeten met elkaar afstemmen welke uitstraling de hooibergen
geven en daarbij de investering in de aankleding.
Organisatorisch (4)
In de organisatie van de oprichting van hooibergen zal er veel veranderd moeten worden. Zo is niet
iedereen meer helemaal vrij in de aankleding of de functie van de hooiberg. Alle hooibergeigenaren
zullen met elkaar moeten afstemmen waar welke thema’s zullen komen.
Economisch (6)
De rentabiliteit van de hooibergen is op dit moment nog niet erg hoog. Door de hooibergen verder te
ontwikkelen zal het een uniek product op de markt worden, en zal het economisch een positief effect
krijgen.
Technologisch (6)
Er wordt op dit moment nog niet heel veel gebruik gemaakt van ICT aspecten. Door meer in te spelen
op nieuwe technologieën, wordt er een grotere doelgroep bereikt.
Sociaal (6)
Doordat er organisatorisch veel veranderd zal gaan worden, zal ook het sociaal contact verbeterd
moeten worden. De hooiberg eigenaren zullen namelijk samen eenzelfde thema hanteren en samen
over moeten communiceren.
Juridisch (4)
Aangezien de gemeente er nu geruime tijd over doet om een vergunning goed te keuren voor een
nieuwe hooiberg, zal hier met deze strategie verandering in moeten komen. De gemeente is akkoord
gegaan met de bouw van hooibergen. Als de (aankomende) eigenaren van de hooibergen duidelijk
maken aan de gemeente wat hun doel is en wat voor impuls de gemeente Landerd met deze
ontwikkeling krijgt, moet de ontwikkeling van de bouw sneller gaan.
Ecologisch/Ethisch (7)
De inwoners van de gemeente Landerd kunnen er problemen mee hebben als nieuwe
routestructuren aangelegd zullen worden in de omgeving. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat
nieuwe routestructuren schadelijk kunnen zij voor het milieu (denk aan (het)asfaltering, plaatsing
van picknickbanken/vuilnisbakken etc.).
10.2 Gekozen strategieën
De stichting kan zich het beste gaan focussen op:




Strategie 1: S1S3K1K3: Met behulp van nieuwe technologieën het multifunctionele aspect
benutten en met deze technieken zowel de streek als de hooibergen profileren als iets unieks in
Nederland;
Strategie 2: Z1Z2K2K3: Gebruik makend van de vele routestructuren en met nieuwe technieken
inspelen op opkomende doelgroepen en de regio benutten.

Dit is bepaald aan de hand van het Foetsje-model en de gegeven cijfers. Strategie één is het
hoofddoel waar strategie twee ook onder valt. Hieronder wordt het scenario, waar voor gekozen is,
nader toegelicht.
Pagina | 39

10.3 Scenario
De twee gekozen strategieën zijn meegenomen naar de workshop. Tijdens deze workshop hebben
we met een andere projectgroep - die zich ook heeft verdiept in de recreatie in gemeente Landerd de twee strategieën bestudeerd. De projectgroep heeft hier feedback op gegeven. We hebben
uiteindelijk gekozen voor de eerste strategie, in verband met de veelzijdigheid, de mogelijkheden,
het toekomstperspectief, de multifunctionaliteit, de uitdaging en het feit dat deze strategie
overkoepelend is. De tweede strategie mist deze zaken en bied te weinig diepgang. Daarbij wordt
strategie 2 grotendeels meegenomen in strategie 1. De strategie staat hieronder uitgewerkt in de
vorm van een scenario.
Scenario
Er zal met behulp van nieuwe technieken een arrangementenwebsite opgezet worden waarbij de
consument zijn of haar behoeften, interesses en gezinssamenstelling kan aangeven. Op de website
kan hiermee een passend arrangement samenstellen in de hooibergen. Naast de zoekfunctie kan er
op de site natuurlijk ook reclame gemaakt worden voor individuele hooibergen.
De huidige routestructuren zullen bij de arrangement samenstelling een belangrijke rol spelen.
Bestaande routes kunnen eventueel gecombineerd worden om te passen in het samengestelde
arrangement. Natuurlijk is het niet mogelijk om alles vanuit de bestaande routestructuur te
realiseren en er zullen dus ook nieuwe routes gerealiseerd moeten worden. Zo kunnen de bezoekers
zich gemakkelijk verplaatsen tussen de diverse hooibergen.
De hooibergen kunnen op dit moment helaas niet alle functies dekken waar de toerist naar verlangt.
De mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden met andere lokale ondernemers moeten dus open
blijven.
De doelgroep die voor dagrecreatie het gebied zal bezoeken zal grotendeels bestaan grotendeels uit
inwoners van de omgeving. Dit zullen vooral consumenten zijn die op zoek zijn naar vitaliteit en
harmonie, dit zijn voornamelijk ouderen (65+) en jonge gezinnen (30-45). De doelgroepen voor
verblijfsrecreatie zullen veelal de ouderen en jonge gezinnen zijn die uit heel Nederland het gebied
komen bezoeken. Het moet dus mogelijk zijn om de hele dag bezig te zijn in en rondom hooibergen
en daarbij eventueel ook een overnachting in een hooiberg.
Het is de bedoeling dat de hooibergen in de toekomst een goed samenhangend geheel worden
waardoor de gemeente Landerd beter op de kaart komt. Het gebied zal aantrekkelijker worden op
recreatief gebied door de nieuwe activiteiten die de gemeente te bieden heeft. Om de nieuwe
activiteiten verantwoord te starten wordt er ingespeeld op de volgende trends:







Er is sprake van vergrijzing;
Nieuwe technologie, social media, digitalisering;
Vraag naar kwaliteit neemt toe;
De beleving wordt belangrijk;
Men is opzoek naar authenticiteit;
Er is een toename in mobiliteitsbehoefte.

De belangrijkste actoren zijn de gemeente, recreatiebedrijven en toeristische organisaties. De
gemeente en toeristische organisaties staan positief tegenover de geplaatste hooibergen in het
gebied zolang de hooibergeigenaar zich aan de opstelde eisen houdt. Recreatiebedrijven kunnen de
hooibergen als concurrentie zien. Het kan echter ook een kans zijn, omdat de hooibergen zullen
zorgen voor meer toeristen in het gebied.
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Daarnaast zouden recreatieve ondernemers kunnen gaan samenwerken met hooibergeigenaren. Het
beleid geeft ook geen problemen omtrent de ontwikkeling van hooibergen. Zij zijn namelijk erg
gericht naar een toename van toeristische activiteiten in Noord- Brabant. Wel zijn er binnen de
gemeente Landerd speciale eisen opgesteld zoals te lezen was in hoofdstuk 3.
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Conclusie vooronderzoek
De hooibergen zijn de aanleiding voor de start van de Stichting Hooibergen Landerd. Zij hebben als
doel om de hooibergen te gebruiken om de aantrekkingskracht van de regio op toeristen te verhogen
en ze begeleiden de (toekomstige) hooibergeigenaren in hun activiteiten.
De gemeente Landerd is dankzij zijn vele natuur en rustige karakter al een uitstekend gebied voor
week-, dag- en uur recreatie. Er is een uitgebreid en divers aanbod van recreatiemogelijkheden te
vinden. Hieronder vallen onder andere een groot aantal fiets- en wandelroutes die verschillen in
lengte en locatie. Ook liggen er in de gemeente veel mogelijkheden voor verblijfsrecreatie met o.a.
zes campings en zes minicampings.
Het provinciale beleid in de regio is gericht op het aanmoedigen van recreatiemogelijkheden en men
wil in 2020 een recreatieve sector hebben staan welke gezond en groeigericht is, dit is een voordeel
voor het hooibergenproject in de gemeente Landerd. Het gemeentelijke beleid van Landerd richt zich
vooral op efficiënt en zuinig ruimtegebruik. Men wil de kwaliteit van de leefomgeving en de
mogelijkheid om in de eigen kern te kunnen blijven wonen verbeteren. Het economisch belang van
de verblijfsaccommodaties is groot voor de gehele gemeente, men is dus ook bereid om mee te
werken aan initiatieven die deze functie versterken, het hooibergenproject is een dergelijk initiatief.
De gemeente heeft echter wel een aantal beleidsregels opgesteld welke de (toekomstige)
hooibergeigenaren beletten om hun hooibergen ten volle te benutten.
De stakeholders in het hooibergproject zijn onder andere de Stichting Hooibergen Landerd, de
hooibergeigenaren, de overheid en (lokale ondernemers). Het vooronderzoek heeft duidelijk
gemaakt dat een succesvolle implementatie het project een positieve invloed zal hebben op de regio.
Met behulp van een SWOT-analyse zijn alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen uit het
vooronderzoek tegen elkaar afgezet. De belangrijkste analyse punten zijn met behulp van de
confrontatiematrix verwoord naar strategieën. Het resultaat is de volgende strategie:


Met behulp van nieuwe technologieën het multifunctionele aspect benutten en met deze
technieken zowel de streek als de hooibergen profileren als iets unieks in Nederland. Gebruik
makend van de vele routestructuren en met nieuwe technieken inspelen op opkomende
doelgroepen en de regio benutten.

Met behulp van nieuwe technieken zal er een arrangementenwebsite worden opgezet waarbij de
consument enkele van zijn of haar behoeften kan intypen met interesses en gezinssamenstelling. Op
deze manier kunnen er reserveringen worden gedaan bij bepaalde activiteiten. Vervolgens stelt de
speciale website een passend arrangement samen met de aanwezige hooibergen. De arrangementen
zullen bestaan uit het bezoeken van hooibergen en andere recreatieve activiteiten.
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DEEL 2. COMMUNICATIEPLAN
In het vooronderzoek zijn verschillende aspecten behandeld, zoals algemene informatie over
hooibergen, de Stichting Hooibergen Landerd, deelnemende hooibergen en de omgeving. Na
afronding van het vooronderzoek is er een communicatieplan opgesteld. Met dit plan kan men
informatie winnen over verschillende onderdelen die betrokken zijn bij het opzetten van het project
rondom de hooibergen.
In het communicatieplan komen de volgende onderdelen aan bod:







Doelgroepen; wat is de huidige doelgroep en op welke doelgroep(en) gaan wij ons richten?
Het doel; wat is ons doel met deze arrangementenwebsite? En welke doelen zijn er nog meer te
bereiken (3V3P-matrix)?
Wat is de inhoud/boodschap en het merkverhaal?
Methode: het toepassen van het belevingsmodel;
Organisatie: de verschillende eisen, communicatiemiddelen, tijdsplanning en budget dat nodig is
bij het opzetten van het project;
Conclusie.

De bedoeling van dit communicatieplan is dat de eigenaren van de hooibergen en de leden van de
stichting weten wat het doel is van het project, wat de boodschap is en wat er uitgevoerd moet
worden om het advies te kunnen realiseren.
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1. Doelgroepen
In dit onderdeel van het communicatieplan wordt er gekeken naar de doelgroepen die er voor het
project bereikt dienen te worden, welke mensen er al recreëren in de regio en waar men dus al
bekend mee is. Er wordt onder andere antwoord gegeven op verschillende vragen die betrekking
hebben op de doelgroepen. Verder zal de doelgroep gesegmenteerd worden naar hun belangrijkste
kenmerken, dit om een beter inzicht te krijgen in hun motivatie voor recreatie in de gemeente
Landerd. Ook komen er de intermediairs die gebruikt worden om de doelgroepen te bereiken aan bod.
1.1 Bestaande doelgroep
In het projectgebied recreëren jaarlijks al vele duizenden mensen. Deze doelgroep weet dus al van
het bestaan van de recreatiemogelijkheden in de regio af en hoeft niet bereikt te worden. Deze
mensen kunnen met de RECRON InnovatieCampagne ingedeeld worden op een andere manier dan
de traditionele wijze, er wordt gekeken naar de belevingswereld in plaats van de exacte
vrijetijdsbesteding. De belevingswerelden zoals geïnventariseerd door RECRON zijn: vitaliteit,
harmonie, zekerheid en controle. Uit deze belevingswerelden zijn verschillende segmenten van
recreëren naar boven gekomen, deze segmenten zijn (figuur 12):








Creatief rood: creatief, uitdagend en inspirerend;
Uitbundig geel: sportiviteit en actie;
Gezellig lime: lekker vrij, rust en ontspanning;
Rustig groen: geen uitgesproken wensen, privacy en rust;
Ingetogen aqua: inspirerend en rustig;
Stijlvol en luxe blauw: luxe, stijlvol en ontspannend;
Ondernemend paars: eigenwijs en avontuurlijk.

Figuur 12. RECRON belevingsmodel en hun percentage aandeel in de Nederlandse recreatie industrie (RECRON, 2012)

De meeste binnenlandse vakanties worden ondernomen door mensen die behoren tot het segment
“gezellig lime”. Het aandeel van dit segment in de provincie Noord-Brabant ligt nog iets hoger dan
het landelijke gemiddelde (30%). Ook behoren relatief veel van de vakantiegangers in Noord-Brabant
tot het segment “uitbundig geel” (28%). Rustig groen, ingetogen aqua, stijlvol blauw, ondernemend
paars en creatief rood scoren allen lager dan 15% (Vrijetijdshuis Brabant, 2012).
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1.2 Te bereiken doelgroep
Omdat de hooibergen zeer brede arrangementen kunnen bieden is ervoor gekozen dat men zich niet
gaat richten op één enkel RECRON segment. Voor het recreëren in en nabij de hooibergen gelegen in
de gemeente Landerd wordt geprobeerd de volgende twee doelgroepen bereiken: gezinnen met
kinderen tot 12 jaar en gepensioneerden ouderen. De redenen hiervoor zijn dat gezinnen met jonge
kinderen en gepensioneerden meer in eigen land blijven voor zowel dag als verblijfsrecreatie. Verder
zijn de gepensioneerden in Nederland de bevolkingsgroep met gemiddeld de meeste vrije tijd en
heeft een groot deel van de groep een hoog besteedbaar inkomen.
1.3 Doelgroep segmentatie
De twee gekozen doelgroepen zullen gesegmenteerd worden naar de volgende kenmerken:
 Leeftijd: Uit welke leeftijdsgroepen bestaat de doelgroep;
 Regio: Waar komt de doelgroep vandaan (op provincieniveau)?
 Inkomen: Hoeveel heeft men te besteden?
 Interesses: Hoe wil men recreëren?
1.3.1 Doelgroep segmentatie: Gepensioneerden
Leeftijd
De leeftijd van de doelgroep gepensioneerden bestaat voor het grootste gedeelte uit 65 plussers,
want 65 jaar is de wettelijke pensioenleeftijd in Nederland. Toch is er ook een groep mensen die
vroeger met pensioen gaan, deze groep gepensioneerden heeft in de meeste gevallen een leeftijd
van tussen de 55 en 65 jaar en omvat ongeveer 15% van alle mensen in die leeftijdscategorie. Het
aantal gepensioneerden in Nederland heeft in 2012 de 3 miljoen gepasseerd, dit getal zal de
komende jaren nog flink stijgen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012) (figuur 13).

Figuur 13. Aantal gepensioneerden in Nederland (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012)

Regio
De doelgroep gepensioneerden is sterk verspreid over het hele land, het aantal is het hoogste in
Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. Uit deze provincies zouden de
hooibergen dus de meeste bezoekers van de gewenste doelgroep kunnen trekken (Figuur ) (Centraal
Bureau voor de Statistiek, 2012).
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Aantal AOW-gerechtigden per provincie
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Figuur 14. Aantal AOW-gerechtigden per provincie (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012)

Inkomen
Het inkomen van gepensioneerden kan onderling redelijk verschillen. Dit inkomen is namelijk
afhankelijk van een aantal factoren, die voor elk individu weer anders zijn. In de onderstaande
grafiek wordt het gemiddelde inkomen van verschillende groepen gepensioneerden weergegeven
(figuur 15) (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012).

Figuur 15. Gemiddeld maandinkomen gepensioneerden in Nederland (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012)

Interesses
Gepensioneerden in Nederland worden in vergelijking met voorgaande generaties steeds actiever,
hierdoor worden activiteiten als fietsen en wandelen steeds populairder bij deze doelgroep. Wel is
het zo dat naarmate de leeftijd oploopt de vrijetijdsbesteding buitenshuis weer langzaam afneemt
(Pretwerk, 2012).
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1.3.2 Doelgroep segmentatie: Gezinnen met jonge kinderen
Leeftijd
De leeftijd voor deze doelgroep is moeilijk te specificeren aangezien er uitgegaan wordt van de
leeftijd van de kinderen (1 t/m 12 jaar) en leeftijd van beide ouders dus kan verschillen. Om toch een
redelijk betrouwbaar beeld te krijgen is er gekeken naar de gemiddelde leeftijd waarop een
vrouw/man in Nederland haar/zijn eerste kind krijgt. Deze leeftijd is voor de vrouw sinds 1980
gestegen van 25 jaar naar bijna 30 jaar in 2010. De gemiddelde leeftijd van een man die voor het
eerst vader wordt ligt in Nederland op 32 jaar. De gemiddelde leeftijd van de ouders in deze
doelgroep zal dus voor een vrouw liggen tussen de 30 en 42 jaar en voor een man tussen de 32 en 44
jaar (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012).
Regio
Er zijn nationaal gezien grote verschillen tussen de provincies in Nederland als men gaat kijken naar
de gemiddelde hoeveelheid kinderen die een vrouw krijgt. Vrouwen in Flevoland krijgen gemiddeld
gezien de meeste kinderen (2,04) en de vrouwen in Limburg de minste (1,64). Dit heeft een invloed
op de doelgroep jonge gezinnen want de grootte van deze doelgroep zal in een aantal provincies
dalen (figuur 16) (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012).

Figuur 16. Gemiddeld aantal kinderen per provincie (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012)

Inkomen
Een gemiddeld bruto-jaarinkomen van een gezin met minstens één kind ligt rond de €90.000. Er
dient wel de kanttekening geplaatst te worden dat het opvoeden van kinderen erg duur kan
zijn. Twee kinderen kosten gemiddeld 26% van het inkomen, drie kinderen 33% en vier kinderen
40%. Deze ouders hebben dus niet altijd veel te besteden (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012).
Interesses
De interesses van de doelgroep gezinnen met jonge kinderen liggen vooral in het vermaken van
diezelfde kinderen. De recreatieactiviteiten dienen altijd veilig te zijn en interessant genoeg om de
kinderen steeds bezig te houden.
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2.3 Intermediairs
Bij het bereiken van de twee gekozen doelgroepen kunnen de hooibergeneigenaren gebruik maken
van verschillende intermediairs. Intermediairs zijn in principe “tussenpersonen”, dit kunnen mensen
zijn maar ook organisaties. Om het overzichtelijk te houden worden de intermediairs gesegmenteerd
naar de te bereiken doelgroep.
Algemene intermediairs:
 Reisbureaus;
 Radio;
 Televisie;
 Touroperators.
Intermediairs om de gepensioneerden te bereiken:
 Ouderenorganisaties;
 Pensioenfondsen;
 Bejaardentehuizen.
Intermediairs om de jonge gezinnen te bereiken:
 (Basis)scholen;
 Fabrikant van kinderartikelen.
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2. Doel
In dit hoofdstuk wordt het doel beschreven van het scenario dat opgezet is in hoofdstuk 10.2. Dit doel
is een onderdeel van de Molen van Royen. Het doel en het tijdstip waarop het doel behaald moet
worden zijn genoemd. Dit is afgeleid uit marketing- en ondernemingsdoelstellingen, kennis, houding
en gedrag. Het doel wordt SMART geformuleerd.
2.1 Doel
De gemeente Landerd dient beter op de kaart gezet te worden. Het gebied moet aantrekkelijker
worden voor toeristen en recreanten. Dit wil men bereiken met behulp van de hooibergen.
Hieronder is het doel SMART toegelicht.
Specifiek
Het doel van de hooibergen is dat de gemeente Landerd meer naamsbekendheid krijgt. Het gebied
moet opnieuw op de kaart worden gezet. Het middel om dit te bereiken is het opzetten van een
arrangementenwebsite zodat consumenten binnen een paar muisklikken een passend arrangement
kunnen samenstellen in de gemeente Landerd en omgeving.
Meetbaar
Elke hooiberg houdt het aantal bezoekers bij per week, waarna er op het eind van het jaar een
duidelijk beeld is van de bezoekers per jaar. Op deze manier kan er gekeken worden of de
hooibergen bijdragen aan meer toeristen in Landerd en omgeving. Indien dit niet het geval is, zullen
er wijzigingen plaats vinden zodat het doel alsnog behaald zal worden.
Acceptabel
De doelen van Stichting Hooibergen Landerd en het beleid sluiten exact aan op het verhogen van de
naamsbekendheid van het gebied. Zij willen namelijk ook een verhoogde recreatieve waarde van
gemeente Landerd en omgeving. De hooibergeigenaren willen ook graag meer bekendheid krijgen.
Het draagvlak kan worden vergroot door de eigenaren en omwonende actief bij het proces te
betrekken.
Realistisch
Gezien het gebied veel recreatieve potentie heeft door het hoge aantal recreatieve mogelijkheden en
de aanwezige natuurgebieden is het realistisch om het gebied nog bekender te maken. Hoe meer en
hoe diverser het aanbod is, hoe meer consumenten naar een gebied toe komen. Een hooiberg is een
uniek concept waardoor veel mensen nieuwsgierig zullen zijn. De hooibergenwebsite kan vervolgens
ervoor zorgen dat de mensen ook daadwerkelijk, op een eenvoudige manier, het gebied zullen
bezoeken. De arrangementen die de website samenstelt zullen voor 60% bestaan uit het bezoeken
van hooibergen en voor maximaal 40% uit het bezoeken van overige recreatieve activiteiten. Hier is
voor gekozen omdat niet elke activiteit in een hooiberg plaats kan vinden, samenwerken met enkele
recreatieve bedrijven is een goede oplossing hiervoor.
Tijdsgebonden
Het doel is om een jaar na start een duidelijk overzicht te hebben van het aantal bezoekers.
2.2 Middel
Om de hooibergen tot een samenhangend geheel te maken zal er als ondersteunend middel een
arrangementenwebsite (www.hooibergarrangementen.nl) worden opgezet. De arrangementenwebsite zal ervoor zorgen dat consumenten hun behoeften kunnen invullen, waarna de website een
passend arrangement samenstelt. Via deze website krijgt men een duidelijk beeld van wat de
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gemeente Landerd te bieden heeft. Door de bezoekers van de hooibergen een fantastische ervaring
te laten beleven zal het gebied via mond tot mond reclame en social media bekender worden.
De arrangementenwebsite zal ruim opgezet zijn en een aantrekkelijke uitstraling hebben (Figuur 17,
18 en 19). Men kan direct een arrangement samenstellen of eerst meer achtergrondinformatie lezen.
Deze achtergrondinformatie is te vinden onder de kopjes nieuws, informatie hooibergen, gemeente
Landerd en links. Onder het kopje links kunnen hooibergeigenaren reclame maken voor hun eigen
hooiberg. Bezoekers kunnen op de hoogte blijven van de hooibergen en het hooibergenwebsite door
lid te worden van de speciale sociale media pagina van de hooibergenwebsite. Men kan een indruk
krijgen van de hooibergen en ervaringen onder de kopjes foto’s en gastenboek. Indien men meer
informatie of adressen wil van hooibergen kan men terecht onder het kopje contact.
De eerste pagina waar de bezoeker van de website op zal komen is de keus tussen dag- of
verblijfsrecreatie in gemeente Landerd en omgeving (Figuur 17).

Figuur 17. Sfeerimpressie arrangementenwebsite hooibergen pagina 1 (P2-2, 2013)

Op de pagina die men daarna ziet dient de bezoeker een keuze te maken uit een of meerdere
thema’s die bij zijn/haar wensen passen (Figuur 18). De vier thema’s zijn:





Vitaal: energiek en uitdagend;
Rust: ontspanning en stilte;
Groen: ruimte en natuur;
Educatie: leren en werken.
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Figuur 18. Sfeerimpressie arrangementenwebsite hooibergen pagina 2 (P2-2, 2013)

Per thema zijn er activiteiten, zoals:
 Vitaal: mountainbike en outdoor;
 Rust: theetuin en B&B;
 Groen: wandelen en fietsen;
 Educatie: musea en boerderijeducatie.
Als de bezoeker zijn keus gemaakt heeft tussen de thema’s dienen er nog enkele andere wensen
ingevuld te worden. Als deze wensen en behoeften ingevuld zijn stelt de arrangementenwebsite
direct een of meerdere passende arrangementen samen (Figuur 19). Hierna is er nog de mogelijkheid
om onderdelen van het arrangement te wijzigen voordat men akkoord gaat. Als er gereserveerd is
ontvangen de hooibergeigenaren en de recreatieve ondernemers direct de reservering, waarna zij
voorbereidingen kunnen treffen.

Figuur 19. Sfeerimpressie arrangementenwebsite hooibergen pagina 3 (P2-2, 2013)
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2.3 De 3V3P-matrix
De drie basiselementen van het toeristisch product – de 3V’s – zijn vervoer, verblijf en vermaak. De
drie basiselementen van de ontwikkeling naar duurzaamheid – de 3P’s – zijn people, planet en profit.
Deze elementen zijn samengebracht in de 3V3P-matrix, een model van negen cellen. De negen
aandachtsgebieden in deze matrix belichten de ontwikkeling en uitwerking van een visie op duurzaam
toerisme in de organisatie (Michels, 2012) (Lankhorst, 2013).
3V3P-matrix
Vervoer

People
 Meer fietsers en
wandelaars
verminderd
overgewicht;
 Fietsen en wandelen
dragen bij aan een
gezonden levensstijl.

Verblijf





Vermaak





Inspelen op de vier
zintuigen om mensen
plattenland te laten
beleven;
Interactie met de
lokale bevolking kan
voor meer onderling
begrip zorgen tussen
bevolking en
recreant.
Meer samenwerking
zorgt voor een
hechtere
samenleving;
Bezoekers concentreren zich niet op
één plek, gebied blijft
relatief rustig.

Planet
 Bezoekers gaan natuurschoon waarderen
waardoor zij bewuster
met de natuur en het
milieu om zullen gaan;
 Extensief vervoer zoals
fietsen en wandelen
hebben een lage druk op
landschap, milieu en
natuur.
 Met natuurlijke
materialen zorgen dat de
hooibergen in de
omgeving passen;
 Verblijf van toerisme
zorgt voor behoud van
cultuur- en
natuurlandschap.



Profit
 De vraag naar wandelen fietsroutes zal stijgen;
 Vervoersmiddelen
dienen onderhouden te
worden (bijv.
fietsmaker);
 Fietsers en wandelaars
geven direct geld uit in
het gebied (bijv. horeca).


De kennistoename door 
de educatielessen in de
hooibergen geeft grotere
kans op natuur- en
milieubewustzijn van
bezoekers en draagt bij

aan een betere zorg voor
de planeet.

Door een langer verblijf
in het gebied wordt de
lokale economie extra
gestimuleerd.

Activiteiten
concentreren zich rond
lokale trekpleisters, dit
biedt direct
economische voordelen;
Uitgaven in lokale
winkels, restaurants etc.
bevorderen de lokale
economie.
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3. Inhoud/boodschap
In dit hoofdstuk wordt toegelicht waar de arrangementenwebsite voor staat, wat het moet
vertegenwoordigen en wie het moet bereiken. Het gaat hierbij om de site genaamd
www.hooibergarrangementen.nl.
Wie zijn we?
De hooibergenwebsite is er om een goed ondernemersklimaat te creëren in de recreatiebranche in
Landerd en omgeving. Hierbij kijkt men naar de collectieve en individuele belangen van zowel de
leden als de consumenten. Om dit allemaal te bereiken zijn de volgende zaken van belang:




Aanbieden van een kwalitatief hoogwaardig dienstenpakket;
Naar voren treden als een betrouwbare, deskundige en inspirerende partner;
Bieden van mogelijkheden voor contacten tussen leden onderling en leden met consumenten.

Wat betekenen we voor de klant?
Landerd is er zowel voor de mens die wil ontspannen en tot rust komen als degene die iets bij wil
leren en actief bezig wil zijn. De omgeving biedt veel mogelijkheden om aan de wensen van de toerist
te voldoen. Een ruim aanbod aan activiteiten en een divers landschap maken de omgeving van
Landerd de ideale locatie om te verblijven en te recreëren.
Voor wie zijn we er?
In Landerd zijn vele recreatieve activiteiten te vinden. Echter beperken deze activiteiten zich wel tot
bepaalde doelgroepen. De activiteiten die in en rondom Landerd te vinden zijn veelal op rust en
ontspanning gericht. En zal daarom meer de oudere doelgroepen en de gezinnen aanspreken. Bij
gezinnen moet men dan vooral denken aan kinderen tot en met 12 jaar. Voor de ouderen loopt de
leeftijd al snel op richting de 65.
Wat is het probleem van de doelgroep?
De doelgroepen zijn niet allebei even gemakkelijk te bereiken. De gezinnen zijn nog relatief
eenvoudig, omdat ze weten hoe ze moten zoeken op het moment dat ze naar zoiets op zoek zijn.
Voor de ouderen ligt dit anders. Ze zijn vaak iets minder behendig met de computer en weten niet
allemaal even goed hoe ze moeten zoeken om ook het gewenste resultaat te bereiken. De oudere
doelgroep moet dus op de juiste manier benaderd worden om ze vervolgens via de website hun
eigen keuze te laten maken.
Hoe werkt het?
Er zal een arrangementenwebsite worden ontwikkeld voor de communicatie tussen
hooibergondernemers onderling, lokale ondernemers en de communicatie tussen klant en
ondernemer. Het hoofddoel van de website is het gebruiksgemak voor de klant. De klant kan op een
eenvoudige manier zijn verblijf samenstellen in een paar klikken.
Potentiële klanten kunnen in de website eenvoudig zien wat er waar te doen is. De klant kan op basis
van persoonlijke gegevens, budget en interesses een dagbesteding samenstellen die gekoppeld
wordt aan de hooibergen. Door boekingen via de website te laten verlopen, bespaart het de
ondernemers ook veel tijd. De ondernemers hoeven zelf niet meer op zoek naar samenwerking met
andere ondernemers, omdat dit in de website al verwerkt is. Alle ondernemers die bereid zijn om
deel uit te maken van een arrangement zullen gekoppeld zijn aan de website.

Pagina | 54

3.1 Merkverhaal klanten
Heerlijk ontspannen in een landelijke omgeving kan vanaf nu heel eenvoudig. In de gemeente
Landerd en omgeving staan hooibergen met allerhande leuke activiteiten. Via de Hooibergenwebsite
worden deze locaties ook voor u toegankelijk. De website is een eenvoudige manier om uw verblijf af
te stemmen op uw eigen wensen en tijdsbestek.
Met de website stelt u uw eigen dag samen aan de hand van uw eigen wensen. Daarnaast neemt de
arrangementenwebsite veel van uw zorgen uit handen. Op basis van de samenstelling van het
gezelschap, de tijdsperiode, interesses en vervoersmogelijkheden gaat de arrangementenwebsite
voor u aan de slag om de beste besteding voor uw verblijf te zoeken. Omdat al uw persoonlijke
gegevens mee worden genomen in uw zoekopdracht is de kans van slagen groter dan dat u op het
internet los de activiteiten bij elkaar gaat zoeken. Bent u bijvoorbeeld met twee volwassenen en
twee kinderen, dan kunt u aangeven dat u voor de volwassenen graag ergens lekker gaat eten.
Daarnaast kunt u ook aangeven dat u voor de kinderen graag een moment hebt op de dag waar ze
lekker kunnen spelen. De website zoekt dan de juiste samenstelling zodat iedereen aan bod komt.
Daar komt nog bij dat de arrangementenwebsite ook rekening houdt met de beschikbaarheid van de
hooibergen, waardoor u geen persoonlijke afspraken hoeft te maken met de ondernemers. Met
slechts een aantal klikken op de knop kunt u dus uw eigen dag samenstellen en meteen boeken. U
stelt uw arrangement naar eigen wens samen.
3.2 Merkverhaal ondernemers
De hooibergenwebsite creëert een goede samenwerking en afstemming in de recreatiebranche in
Landerd en omgeving. De hooibergenwebsite zal het u een stuk eenvoudiger maken om klanten
binnen te halen en onderlinge activiteiten af te stemmen. De klant vult op de website de wensen en
eisen in die er zijn voor die dag. De arrangementenwebsite stelt vervolgens een dag samen waar u
onderdeel van bent, de klant hoeft dus niet op zoek naar losse activiteiten waarna er vervolgens nog
een heel programma in elkaar gedraaid moet worden.
Voor de ondernemers is er op de website een agenda te vinden. Deze agenda zal ingevuld worden
aan de hand van de boekingen die gemaakt worden. Dus wanneer een klant het persoonlijk
samengestelde arrangement boekt komt het meteen in uw agenda te staan. Dit voorkomt dubbele
afspraken en zorgt een duidelijke tijdsindeling.
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4. Methode
In dit hoofdstuk wordt zowel de identiteit als de gewenste identiteit van Landerd beschreven. Maar
ook het imago en het gewenste imago wordt nader bekeken. Via het Pine en Gilmore belevingsmodel
zullen de verschillende soorten domeinen toegelicht worden en zullen er voorbeelden genoemd
worden die in verband staan met de hooibergen.
4.1 Identiteit
Je kunt een identiteit herkennen aan de wijze waarop
Landerd zich profileert ten opzichte van de
doelgroep(en). Belangrijke kernvragen zijn (Figuur):
 Wie zijn wij?
 Wat kunnen wij?
 En wat willen wij?
Een sterke identiteit ontstaat door:
 Sterke persoonlijkheid in organisatie;
 Authenticiteit (= trouw zijn aan je eigen
persoonlijkheid);
Figuur 20. Identiteit model met kernvragen
 Externe communicatie die intern trots maakt;
 De trots op eigen prestaties;
 Een collectieve uitdaging.
Identiteit van het gebied (wie/wat/willen)
De identiteit van Landerd is sterk te danken aan het landschap, de cultuurhistorie en de knusse
landelijke sfeer in Landerd en omgeving. Landerd straalt rust en authenticiteit uit. Mensen komen
graag naar Landerd om te genieten van de omgeving.
Gewenste identiteit (wie/wat/willen)
De gewenste identiteit die Landerd uit wil stralen is dat het een unieke plaats is. Dit zal met behulp
van de huidige en toekomstige hooibergen zijn. Landerd wil meer toerisme trekken door middel van
verschillende functies te hanteren in de hooibergen. Daarnaast wil men hooibergenroutes creëren
om samenhang te ontwikkelen tussen de hooibergeigenaren en andere bedrijven in de regio.
4.2 Imago
Het imago van Landerd is het beeld dat de (externe) publieksgroepen van Landerd hebben. Dit kan
op twee manieren zijn:
 Ontvangers gebonden: persoonlijk;
 Tijdsgebonden: gebeurtenissen.
Een imago is:
 Persoonlijk;
 Afhankelijk van emoties;
 Beïnvloedbaar door de omgeving;
 Komt tot stand door zintuigen;
 Heeft alles te maken met beleving!
Imago van het gebied
Landerd heeft momenteel weinig imago. Dit komt doordat Landerd een vrij onbekende plaats is voor
veel mensen. Het is een kleine gemeente. Er bevindt zich veel natuur in en rondom Landerd en er zijn
veel routes aangelegd voor voetgangers en fietsers. Echter komen hier tot nu toe alleen nog mensen
naar toe die uit de regio komen van Landerd.
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Gewenst imago
Het gewenste imago dat Landerd wil krijgen is dat zij op de kaart worden gezet als unieke en mooie
plek om te fietsen en te wandelen. Maar ook om de hooibergen te bezoeken met andere activiteiten
in de buurt. Ze willen van het ‘onbekende’ imago af en willen hun regio profileren als één van de
leukste en mooiste plaatsen van Nederland.
4.3 Het Pine & Gilmore belevingsmodel
Het Pine & Gilmore is een model, waarbij de
beleving centraal staat. In deze tijd is
beleving een steeds belangrijker item
geworden voor bedrijven. Beleving kan bij
bijna elk bedrijf worden toegepast en geeft
een bedrijf meerwaarde. Maar hoe pas je
nu beleving toe en waarom voeg je beleving
toe aan je bedrijf?
In het model van Pine en Gilmore zijn een
viertal domeinen geïdentificeerd die
behulpzaam kunnen zijn bij het ontwikkelen
van een belevingswereld. Deze wereld is
enerzijds helpen bij het versterken van het
interne
merkbeeld
aan
eigenaren.
Figuur 21. Pine & Gilmore belevingsmodel (Pine & Gilmore, 2009)
Anderzijds kan het ook bijdragen aan de
versterking van het imago.
Voor het rangschikken van de belevingen onderscheidt het model twee dimensies die, met elkaar
gecombineerd, leiden tot vier domeinen (Figuur 21). De eerste dimensie heeft betrekking op de mate
waarin consumenten willen participeren in een beleving (actief versus passief). Bij een actieve
participatie heeft de consument persoonlijk invloed op de beleving. Bij passieve participatie kan een
consument geen directe invloed uitoefenen. De tweede dimensie heeft betrekking op de mate
waarin een consument zich deelgenoot voelt of maakt van de omgeving, ook wel absorption
genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat de aandacht van de consument zodanig wordt getrokken dat
hij de ervaring in zich opneemt. Met immersion wordt bedoeld dat de consument fysiek of virtueel
onderdeel wordt van een beleving. De vier domeinen waarop belevingen kunnen worden
gerangschikt, zijn entertainment, educatie, esthetiek en escapisme.
Domein 1. Entertainment (amusement)
Dit zijn het soort ervaringen dat door de meeste consumenten als amusement wordt beschouwd. De
belevingen worden hierbij vrij passief opgenomen. Ook de mate waarin de consument zijn/haar
aandacht erbij heeft, is medium tot laag. De consument wordt geen integraal onderdeel van de
beleving. Het is een soort schouwspel dat zich aan de ogen van de consument voltrekt.
Dit kan toegepast worden op de hooibergen door:
Een voorstelling, musical of theatershow, maar het kunnen ook de landschapselementen zijn die aan
de ogen van fietsers en wandelaars voorbij gaan.
Domein 2. Educatie (leren)
In dit domein zitten merkervaringen die het leren (of de informatieoverdracht) centraal stellen. De
betrokkene neemt hierbij de gebeurtenissen in zich op die voor zijn ogen afspelen, waarbij deze
tevens een actieve rol aanneemt. Dit domein is daarom gericht op actief leren, zelfontplooiing en
kennisverrijking.
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Dit kan toegepast worden op de hooibergen door:
Een educatief programma op een boerderij of in een hooiberg voor kinderen, het kan een informatie
bijeenkomst zijn voor bedrijven of cursussen die gehouden worden in zowel de hooibergen als in de
omgeving. Daarnaast kan men ook denken aan een fotografie cursus of speurtocht.
Domein 3. Escapisme (vluchten)
De consument ondergaat in dit domein een zogenoemde ‘vluchtervaring’ uit de realiteit. De beleving
zorgt er in deze voor dat de betrokkene tijdelijk helemaal opgaat in zijn/haar beleving. De consument
maakt hierbij actief deel uit van zijn omgeving (fysiek dan wel virtueel) en neemt hierbij een actieve
houding aan. Dit domein wordt gekenmerkt door actie en adrenaline.
Dit kan toegepast worden op de hooibergen door:
Dit kunnen actieve activiteiten zijn in/bij zowel hooibergen als in de omgeving zelf. Men kan dan
denken aan kanoën, quad rijden, stormbaan activiteiten of een pretparkbezoek.
Domein 4. Esthetiek (voelen)
Bij esthetische ervaringen gaat de consument tot op zekere hoogte op in een bepaalde gebeurtenis
of omgeving. Hij/zij neemt hierbij echter wel een passieve rol aan. De consument kan namelijk
nauwelijks tot geen invloed uitoefenen op de gebeurtenis zelf. Denk hierbij aan belevingen die
gericht zijn op het gevoel. Begrippen die een grote rol spelen zijn stijl, smaak, beauty, vormgeving,
kunst en ontwerpen (Belevingscommunicatie, 2009).
Dit kan toegepast worden op de hooibergen door:
Dit kan een museumbezoek zijn, aanschouwen van een tentoonstelling/expositie of de aankleding
van de hooibergen en de omgeving.
Maar hoe pas je nu beleving toe en waarom voeg je beleving toe aan je bedrijf?
Het model van Pine en Gilmore heeft vijf uitgangspunten:
 Geef de belevenis een thema;
 Breng indrukken d.m.v. positieve signalen;
 Verwijder alle negatieve signalen;
 Voeg een mix aan aandenkens toe;
 Betrek alle 5 de zintuigen.
De instrumenten die hierbij gebruikt worden zijn:
 Activeren zintuigen;
 Animatie gebruik;
 Storytelling;
 Thematiseren.
Activeren zintuigen
Laat consumenten hun zintuigen gebruiken. Het ruiken, zien, voelen, proeven en horen kunnen een
belevenis geven die een grote indruk kunnen achterlaten bij de consumenten. Hierdoor onthouden
zij sneller een bepaalde activiteit of bezienswaardigheid en kunnen zij dit doorgeven aan andere
eventuele consumenten.
Animatiegebruik
Door animaties te gebruiken, onthouden consumenten ook sneller hun beleving bij een bepaalde
activiteit. Er kunnen bij de hooibergen personen verkleed gaan zodat de functie of het thema dat zij
beheren nog beter naar voren komt.
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Storytelling
Bij storytelling wordt er een verhaal verteld bij de activiteit. Bij de hooibergen kunnen ze gebruik
maken van een verhaal bij iedere functie of activiteit in de buurt. Daarnaast kan er ook een boekje
gemaakt worden waarin verhalen staan over de omgeving of over bepaalde elementen waar je langs
komt tijdens de hooibergenroute. Op deze manier beleeft de consument niet alleen het beeld, maar
ook het verhaal erachter.
Thematiseren
Het thematiseren kan een belangrijke factor zijn om de consument iets unieks te laten beleven. Als
voorbeeld noemen we de Efteling. Als de consument hier is (of is geweest) voelt het zich weer even
kind. Bij de hooibergen kan ook een thema worden gecreëerd. Dit kan een thema zijn die gebaseerd
is op alle vier de RECRON elementen educatie, rust, vitaliteit en groen. Echter kan er ook voor ieder
element een apart thema worden bedacht. De consument raakt geïnteresseerd in het thema en
beleeft de activiteiten ook op een andere manier. Hierdoor wordt de belevenis meestal ook beter
onthouden.
Naast bovenstaande factoren zijn er nog twee factoren belangrijk op het gebied van beleven:
Pre- exposure
Dit is het voortraject van de beleving van de consument. Mensen worden in de stemming gebracht
voordat ze de hooibergen of de activiteiten in de omgeving bezoeken. Dit kan door middel van
folders in de omgeving rond te laten gaan voor dag recreatie. Daarnaast kan er ook op tv reclame
worden gemaakt of kunnen de hooibergen gepresenteerd worden met borden langs de weg met
daarop informatie wat er te doen is.
Post- exposure
Dit is het traject naar de beleving. Er kunnen bijvoorbeeld foto`s genomen worden van hooibergen
en de activiteiten die zij bieden. Deze foto`s worden weer bekeken door bijvoorbeeld familieleden of
vrienden die ook geïnteresseerd raken in het product.
Het belevingsconcept voor het product is dat de mensen erbij betrokken moeten worden in plaats
van dat men ze alleen iets laat zien en horen. Door de mensen een beleving mee te geven, kan het
product een toekomst met een hoge klantenkring opbouwen (Nijboer, 2013).
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4.4 Het uitgewerkte belevingsmodel
De bovenstaande thema`s zijn uitgewerkt in twee verschillende Pine en Gilmore modellen.
In onderstaand model (Figuur 22) is te zien onder welk kwadrant het thema het meeste valt. Dit is
ook verwerkt in een ander model van Pine en Gilmore (bijlage 9).

Figuur 22 Pine en Gilmore belevingsmodel op thema

Naast elk thema educatie, groen, rust en vitaliteit zijn ook de activiteiten die hieronder vallen
onderverdeeld in het bovenstaande model (Figuur 23).

Figuur 23 Belevingsmodellen op thema en activiteiten (Anker van den, 2013)
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Nu kunnen de activiteiten van elk thema ook in het belevingsmodel geplaatst worden. Hieronder zijn
per thema twee activiteiten uitgewerkt in een belevingsmodel (figuur 24). Het zijn activiteiten die
toegepast zouden kunnen worden in het gebied. Het model geeft aan dat alle vier de kwadranten
voorkomen bij elke activiteit.

sfeer

Figuur 24 Belevingsmodellen met activiteiten en beleving (Anker van den, 2013)
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5. Organisatie
In dit hoofdstuk komt de organisatie aan bod. In de organisatie staan de minimale eisen voor de
arrangementenwebsite omschreven. Daarnaast wordt er beschreven welke communicatiemiddelen
gebruikt gaan worden voor het werven van klanten. Ook staan de tijdsplanning en de budgetbepaling
beschreven.
5.1 Minimale eisen arrangementenwebsite
Om het arrangementenwebsite tot een succes te maken dienen er minimale eisen gesteld en
behaald te worden. Deze minimale eisen zijn:










Er dienen minimaal tien hooibergeigenaren deel te nemen aan het project om genoeg diversiteit
te creëren in thema’s en arrangementen;
Er moet een samenwerking zijn tussen andere recreatie, horeca ondernemingen en eventuele
overige organisaties plaats vinden om de arrangementen zo compleet mogelijk te maken;
De routestructuren moeten bekend, begaanbaar en gangbaar zijn. Welke combinaties van
hooibergen, overige recreatie, horeca en overige organisaties zijn een optie?
Er moet een eenduidig ontwerp voor de website zijn dat door de webdesigner uitgewerkt zal
worden;
Er moet een beheerder voor de website worden aangesteld. De website moet worden
bijgewerkt, onderhouden eventueel worden uitgebreid;
Er moet een bepaald budget voor handen zijn. Zie hoofdstuk 5.4 Budget;
De website moet bekend zijn en goed vindbaar op internet. Hierbij speelt goede en deugdelijke
adverteren een grote rol;
Er dienen duidelijke en gerichte afspraken gemaakt te worden over zaken zoals prijs,
arrangementen en public relations;
De hooibergenwebsite is leidend wat betreft boekingen. Er zullen dus afspraken gemaakt
moeten worden vanaf welke tijdsperiode hooibergeigenaren losstaande boekingen mogen
aannemen.

5.2 Communicatiemiddelen
Tabel 2 geeft de doelgroep-middelen-matrix weer. In deze matrix staan de tien gekozen
communicatiemiddelen. De tabel geeft aan op welke doelgroep(en) het communicatiemiddel gericht
is. Deze doelgroepen zijn in een eerder hoofdstuk bepaald.
Tabel 2. De doelgroep- middelen- matrix. Hierin staat met welke communicatiemiddelen
de twee verkozen doelgroepen bereikt zullen worden.

Doelgroep 
Communicatiemiddelen

Jonge gezinnen

Ouderen

Website
Flyers
Brochures
Folders
Online advertenties
Informatieborden

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Toelichting communicatiemiddelen
Website
De arrangementenwebsite zorgt ervoor dat consumenten hun behoeften kunnen invullen, waarna de
website een passend arrangement samenstelt. Via deze website krijgt men een duidelijk beeld van
wat de gemeente Landerd te bieden heeft. Men kan direct een keuze maken tussen enkele thema’s
of eerst meer achtergrondinformatie lezen. Bezoekers kunnen op de hoogte blijven van de
hooibergen en de hooibergenwebsite door lid te worden van de speciale sociale media pagina van de
hooibergenwebsite. Men kan een indruk krijgen van de hooibergen en ervaringen van anderen door
de foto’s en het gastenboek. In bijlage 10 is een flowchart weergeven van enkele mogelijke keuzes
die de klant kan invullen om te bepalen wat het passende arrangement wordt.
Flyers, brochures en folders
Deze communicatiemiddelen kunnen verspreid worden naar VVV-kantoren en andere toeristen- en
recreatiecentra in Nederland. Een flyer is 1 pagina, enkelzijdig of dubbel bedrukt. Een folder is 1
pagina wat één of meerdere malen gevouwen is. Een brochure bestaat uit meerdere vellen papier en
bestaat uit diepgaande informatie, in tegenstelling tot een folder. Deze communicatiemiddelen
bevatten pakkende en aansprekende teksten die (toekomstige) klanten verleiden tot actie. Niet
alleen een pakkende tekst zorgt voor een goede folder, brochure of flyer, maar ook het gebruik van
beelden en de uitstraling (Promo-u, 2012).
Online advertenties
Bij online adverteren moet gedacht worden aan digitale advertenties op gerelateerde sites met
onderwerpen zoals toerisme, Noord-Brabant, natuur, cultuur, oude landbouwwerken etc. Omdat
kopers online of per mobiel niet alleen goede aanbiedingen kunnen vinden maar ook meteen
reviews kunnen bekijken, weten consumenten zeker dat zij de beste prijs betalen voor het beste
artikel of de beste dienst.
Informatieborden
De hooibergen kunnen gepresenteerd worden door borden langs de weg met daarop informatie over
wat er te doen is. Deze borden kunnen ook informatie geven over het verleden van de hooiberg en
daarnaast kan het bord een plattegrond bevatten met daarop alle deelnemende hooibergen.
5.3 Tijdsplanning
In het tijdschema in bijlage 11 is af te lezen welke activiteiten en acties ondernomen moeten worden.
Activiteiten en acties die verduidelijking behoeven staan hieronder toegelicht. N.B.: er mag meer
waarde worden gehecht aan de opzet, de volgorde en de soort activiteiten die plaats moeten vinden
dan aan de exacte maanden die beschreven zijn. Dit tijdschema kan ook in bijvoorbeeld augustus
ingaan in plaats van juni als dit beter uit zou komen.
Toelichting op de activiteiten
Juni 2013
1. Overdracht van product door HAS studenten
Studenten dragen het product over aan Stichting Toerisme Landerd in de vorm van workshop en
presentatie.
2. Informatie avond 1: wie neemt deel aan de arrangementenwebsite en/of sluit zich aan
Geïnteresseerde en genodigde hooibergeigenaren, ondernemers en eventuele ander organisaties
(bijv. Natuurmonumenten en kunst- en cultuurvereniging) komen samen om uit te zoeken wie deel
wil nemen aan de website en/of onderdeel wil worden van de te reserveren arrangementen.
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Juli 2013
1. Informatie avond 2: deelnemers definitief. Wat hebben zij te bieden?
Ondernemers en organisaties die (al dan niet) aanwezig waren bij de eerst informatie avond in juni
laten weten of zijn definitief deelnemen aan de arrangementwebsite. De deelnemers laten weten
wat zij te bieden hebben en bij wat voor soort arrangement ze willen en/of kunnen behoren.
2. Informatie avond 3: arrangementen vaststellen
Gedurende deze avond komen officiële deelnemers bij elkaar om de arrangementen vast te stellen
en te kijken welke hooibergen en/of ondernemer bij welke arrangement hoort.
3. Deelnemers ontwerpen huisstijl en eventueel ‘keurmerk’
Als het definitief is welke ondernemers en organisaties deelnemen aan het project en duidelijk is wat
zij te bieden hebben onder welk arrangement zij thuis horen kan er een huisstijl en eventueel
‘keurmerk’ ontwikkeld worden. Bij een huisstijl moet men denken aan zaken als infobladen, folders,
online advertenties etc. zodat het een compleet geheel wordt. Bij een keurmerk moet men denken
aan bijvoorbeeld een bord de wand van de Hooiberg en/of pand wat aangeeft dat dit pand deel
uitmaakt van het officiële Hooibergennetwerk Landerd en wat de geschiedenis of de functie van het
pand is.
Augustus 2013
1. Definitief keurmerk, huisstijl en arrangementen Hooibergennetwerk Landerd
In deze periode zijn het keurmerk, de huisstijl en de arrangementen definitief. Alle ondernemers en
organisaties weten waar zijn aan beginnen en wat zijn kunnen verwachten.
2. Keuze webdesigners (bureau)
Welke webdesigners of welk bureau gaat deze website ontwikkelen? Aanvraag van facturen en
eventueel in gesprek met potentiële ontwerpers.
September 2013
1. Start maken website (webdesigners)
Bij deze activiteit wordt gesproken met potentiële webdesigners die de website zullen gaan
ontwikkelen. Daarbij zullen nog acties als het aanvragen van facturen plaats vinden.
2. Eerste Tussentijdse evaluatie vorderingen arrangementenwebsite
Nadat de webdesigner en/of het betreffende bureau aangenomen is en de eerste onderdelen van de
website gereed heeft, zoals de opmaak en de indeling, zal deze geëvalueerd moeten worden.
Oktober 2013
1. Controle van aangeboden arrangementen en eventuele afstemming
Op dit moment moet gecontroleerd worden of alle ondernemers en/of deelnemers voldoen aan de
afgesproken arrangementen. De ‘bouw’ van de website is al bezig, dit betekend dat de
arrangementen bijna definitief moeten zijn (zie actie 2 van oktober). Er moet gecontroleerd worden
of deze arrangementen kloppen en of eventueel opnieuw moeten worden afgestemd.
2. Controle of deelnemers voldoen aan huisstijl en arrangement
Eerder in het proces wordt aangegeven dat er een huisstijl ontwikkeld moet worden om eenheid en
samenhang te creëren tussen de Hooibergen en de overige ondernemers. Deze huisstijl moet samen
met de aan te bieden arrangementen definitief worden in deze maand.
3. Tweede tussentijdse evaluatie vorderingen arrangementenwebsite
Gedurende deze maand zullen zal de website steeds meer vorm gaan krijgen. Het is belangrijk dat de
deelnemers hun mening laten klinken over de arrangementenwebsite.
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November 2013
1. Website gereed (concept)
Wanneer de (concept) website gereed is zullen de deelnemers de laatste kans krijgen om hun
mening te geven voordat de website officieel gereed is en het online zal komen.
2. Workshop aan deelnemers
Tijdens deze workshop zal door de webdesigners toelichten en uitleggen hoe de website werkt en
hoe men kan zien wanneer welke gasten bij de ondernemer onder de vloer
December 2013
1. Arrangementenwebsite online
De website is gereed en de ondernemers zijn op de hoogte van de werkwijze. De website kan online.
2. Adverteren
Op moment dat de arrangementenwebsite online gaat moeten ook het adverteren starten. Bij
adverteren moet gedacht worden aan digitale advertenties op gerelateerde sites met onderwerpen
zoals toerisme, Noord-Brabant, natuur, cultuur, oude landbouwwerken etc. Daarbij moet er ook
gedacht worden aan flyers in VVV-kantoren en andere toeristen- en recreatiecentra in Nederland.
Daarnaast moeten de informatieborden geplaatst zijn bij iedere hooiberg.
Januari 2014
1. De eerste bezoekers melden zich via Hooibergenwebsite die vorige maand online gegaan. Het is
natuurlijk niet zeker hoe snel de eerste gasten richting Landerd zullen komen, maar de mogelijk is er
wel.
2. Evaluatie eerste bezoekersstroom
Wanneer de eerste bezoekers stormen opgang zijn gekomen (dit kan ook enkele maanden later zijn)
is het belangrijk dat men evalueert of alles goed verloopt en of de gasten tevreden waren over het
verblijf, het arrangement, eten etc.
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5.4 Budget
Tabel 3 Budget indicatie

Omschrijving
Ontwerpen website

Aantal
1

Prijs per stuk
€
3.000,00

Totaal
€
3.000,00

Flyers
Brochures
Folders

5.000
1.000
2.500

€
€
€

0,01
0,20
0,06

€
€
€

50,00
200,00
150,00

€

100,00

€
€
€

150,00
100,00
1.300,00

€

-

€

700,00

€
€

150,00
150,00

Onvoorzien (10%)

€

595,00

Totaalbudget

€

6.545,00

Huisstijl ontwikkelen
Hooibergenroute keurmerk
Informatieborden*

13

Online advertenties
Informatieavonden
Evaluatiebijeenkomsten

*Per
hooiberg
één
(bordenmax.nl, 2013)

3
3

€
€

50,00
50,00

informatiebord

Verantwoording kosten
De kosten voor het realiseren van een arrangementenwebsite zijn gebaseerd op prijzen die een
werkelijk webdesignersbureau hanteert (tabel 3). Het gaat hierbij om een website met filterfunctie,
boeking- en betaalmogelijkheden. Deze functies drijven de kosten op ten opzicht van een gewone
website (schreurs-artwork, 2013).
De kosten voor het PR materiaal, zoals de flyers en de brochures, zijn gebaseerd op gegevens
gevonden op het internet. Het betreft prijsopgaven van ontwikkelaars en drukkers van
promotiematerialen. Bij ontwikkeling van het betreffende materiaal worden veelal opstartkosten
berekend door de ontwikkelaar. Deze kosten zijn, indien aanwezig, meegenomen in de kosten voor
het betreffende item (onlineprinters.nl, 2013) (traffic4u.nl, 2013).
Tot slot de onvoorziene kosten. De som van de bedragen genoemd boven onvoorziene kosten is
berekend. Van dit bedrag is 10% genomen voor onvoorziene kosten. Advertentiekosten en kosten
voor bijvoorbeeld het huren van een stand en/of de aankleding van de stand zijn gerekend onder
onvoorziene kosten. Dit omdat nog niet duidelijk is of er kosten hiervoor zullen zijn en hoe hoog deze
kosten dan zullen zijn. Verder is deze post ingeboekt ter dekking van overige onvoorziene kosten en
uitgaven.
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Conclusie
Het concept van de hooibergen is een goed idee. De hooibergen bieden iets wat voorheen nog voor
veel toeristen onbekend was. Toeristen en recreanten kunnen er iets beleven wat ze voorheen nog
nooit gedaan hebben. Het aantal hooibergen is groot genoeg om er een toeristische trekpleister van
te maken, maar dan moet de klant wel op een goede manier bereikt worden. Dit is waar de
arrangementenwebsite aan bod komt.
De arrangementenwebsite schept bekendheid voor zowel de hooibergen als Landerd en omgeving.
De website is er om een goed ondernemersklimaat te creëren in de recreatiebranche in Landerd en
omgeving. Maar ook de klant is van groot belang, want dit is waar de hele website op gericht is. De
klanten krijgen een passend arrangement wat gebaseerd is op hun eigen wensen en behoeften. Dit
maakt het voor de klant aantrekkelijk om op deze manier een activiteit samen te stellen.
De onderlinge samenwerking tussen de ondernemers is van groot belang om alles tot een succes te
laten komen. De ondernemers moeten afstemmen hoe ze het totaal plaatje voor zich zien. Pas als
iedereen die mee doet op één lijn zit kan dan ook daadwerkelijk alles in gang worden gezet. Er zullen
vergaderingen moeten plaatsvinden, afspraken gemaakt worden en arrangementen samengesteld
worden op thema.
Om de mensen dan ook daadwerkelijk zo ver te krijgen om een arrangement te boeken met behulp
van de website zal het eerst bekend moeten zijn bij de doelgroep. Om dit voor elkaar te krijgen is een
duidelijk plan nodig wie men wil bereiken en hoe men dit gaat doen. Iedere doelgroep heeft zijn
eigen benadering nodig. Zo kunnen de jonge gezinnen prima navigeren op het internet. Daarentegen
hebben ouderen hier vaak wat meer moeite mee. Het is daarom verstandig de ouderen de website
letterlijk voor te schuiven door middel van affiches of posters.
Het aspect beleving zal een belangrijke rol gaan spelen in zowel de arrangementenwebsite als de
hooibergen zelf. Op de website moet de toerist of recreant al getriggerd worden om naar de
gemeente Landerd te komen. Wanneer men dan bij de hooiberg is moet de beleving nog beter zijn
dan verwacht.
In bijlage 12 is de molen van Royen te vinden. In dit model zijn de verschillende punten van het
communicatieplan schematisch weergegeven.
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Bijlagen
Bijlage 1. De huidige hooibergen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

NAAM:
Wil vd Boom
Deriemaeker
G. Meulepas
M. vd Heuvel
P. Jacobs
Ladan H.
G.A. Kok
M. v.d. Linden
W. Lemmers
M. Christiaans
M. v. Tiel
J. v. Tiel
F. v. Maren
A. Franken
P. v.d. Burgt
H. Duiker
H. v.d. Loop
Helvoort v.
Bens J.
Schijndel W. v.
Melis W. v.
Jaspers T.
Thomas E.

Adres
Molengraaf 51 B
Voor Oventje 1
Peelweg 24
Krijtsberg 24
Houtvennen 1A
Domineeshoef 4a
Schansweg 3
Hegveld 4
Verbindingsweg 3
Fr. Bn 3/Hegveld 4
Beemdsteeg 3a
Voederheil 2
Munstraat 14
Trentsedijk 26
Groesplak 6
Voor Oventje 9
Brand 60
Kleine Graspeel 11a
Zevenhuis 23a
Schaijkseweg 13
Hoogeweg 19a
Daalderstraatje 4
Zandvoortsestraat 14

Postcode
5374 AG
5411 NR
5411VC
5411RH
5408TZ
5374 NK
5374 NR
5374 ND
5375 KL
5374 RS
5411 NG
5411 RK
5374 PG
5411 ND
5411 NA
5411 NR
5411PC
5411 RA
5411RN
5411 RL
5364NK
5371NX
5453 SL

Plaats
Schaijk
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Volkel
Schaijk
Schaijk
Schaijk
Reek
Schaijk
Zeeland
Zeeland
Schaijk
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Escharen
Ravenstein
Langenboom

Website

Bestemming
Streekwinkel/bijenteelt/bloemschikcursussen
Streekwinkel/cursuslokaal/ezeltochten
Paardenstal
http://www.theetuinopkreitsberg.nl/?p=home Theetuin
http://www.steltenberg.com/html/
Bezoekerscentrum
http://www.lipizzanerladan.nl/
30 hooibergen groepsaccommodatie
B&B
B&B
Dierenverblijf
Dierenverblijf
B&B
Dagopvang ouderen
http://www.kdvhooibergje.nl
Dagopvang kinderen
http://www.smederijfranken.nl
Smederijmuseum en workshops smeden
Dierenverblijf
Dierenverblijf
http://www.zorgland.nl/
Ontvangstruimte zorgboerderij
Dierenverblijf
Paardenstal en huifkartochten
http://www.indenboogerd.nl/index.html
B&B
http://www.boltsebroek.nl/index.html
Minicamping/B&B/bruidssuite
http://www.dehooiberg-ravenstein.nl/
Paardenstal
Overig

Gerealiseerd
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

(Stichting Hooibergen Landerd, z.d.)
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Bijlage 2. Grootschalige dagrecreatieve activiteiten
Bedrijfsnaam
Locatie
Activiteiten
Wellness Centre De Thermen Rosmalen
Welnessvoorzieningen:
sauna,
turkstoombad,
zwembad, massage
Het Paardenrijk
Berlicum
Paardrijden en theetuin
Boerderij Het venster
Venkel
Terras, theehuis, zicht op varkens
Kamelenmelkerij Smits
Berlicum
Kamelenmelkerij, bedrijfsuitjes, excursie, groepsafari
Boerderij Het venster
Venkel
Terras, theehuis, zicht op varkens
Stal Het kantje
Nistelrode
Paardrijden kinderen, volwassenen, gehandicapten
Zorgboerderij de Lindehoeve
Nistelrode
Zorgboerderij ouderen en licht dementerenden
Kanoverhuur
Heeswijk Dinther Verhuur van kano’s
Petrushoeve
Heeswijk Dinther Recreatieve activiteiten bijv. workshops
Fazanterie de Rooie Hoeve
Heeswijk Dinther Expositie, beeldentuin, Japanse tuin, fazanterie,
vlindertuin, B&B
AquaREST
Heeswijk Dinther Bistro, pannenkoekenhuis en zwembad
Hullie
Uden
Speelboerderij
Golfpark de Leemskuilen
Uden
Golfpark: golfen
Thermen Lucaya
Oss
Welness: sauna, turkstoombad, zwembad, massage
Ludus Outdoor
Oss
Outdooractiviteiten: bomenparcours, abseilen
Kartbaan Berghem
Berghem
Kartbaan
BillyBird Park Hemelrijk
Volkel
Recreatiepretpark: achtbanen, attracties
(Google Maps, 2013) (RECRON, 2012)

Beleving
Zekerheid, rustig, controle en materialistisch
Vitaliteit, actief, energiek, zekerheid en rustig
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Vitaliteit en harmonie
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Vitaliteit en actief
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Vitaliteit en sportief
Harmonie, gezelligheid en controle
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Vitaliteit, sportief, harmonie en gezelligheid
Vitaliteit, energiek en harmonie
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Zekerheid, rustig, controle en materialistisch
Vitaliteit, energiek
Vitaliteit, energiek
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
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Bijlage 3. Grootschalige verblijfsrecreatie
Bedrijfsnaam
Locatie
Activiteiten
Naturistenvereniging Hertogstad Rosmalen
Camping, zwembad, spelletjes, massage,
sjoelen, barbecue en kampvuur
Camping De hooge heide
Berlicum
Camping
Minicamping de Lindehoeve
Nistelrode
Minicamping
Camping Uitgerust
Nistelrode
Minicamping en boerderij
Resort de Molenheide
Schijndel
Camping, chalets, stacaravan
Camping Weibos
Schijndel
Camping
't Skônste Plekske
Schijndel
Minicamping, groepsaccommodatie, workshops
Camping de Meerdonk
Heeswijk Dinther Camping en recreatieprogramma
Fitland Hotel - De Vrije Teugel
Uden
Hotel en party- en evenementen centrum
De Pier recreatie
Uden
Camping- en bungalowpark
Bedafs~Hofke
Uden
Camping
Camping Slabroek
Uden
Camping
Den Hooiberg
Vorstenbosch
Luxe Groepsaccommodatie, camping en
vergaderlocatie
Boerderijcamping Gieben
Wilbertoord
Minicamping
Bostzicht recreatie
Wilbertoord
Minicamping
Camping van Rossum’s Troost
Sint Hubert
Camping, speeltuin, recreatieprogramma
Camping de Paddestoel
Mill
Mini camping
Camping ’t Loo
Linden
Camping, watersport en horeca
Vakantiepark Herperduin
Herpen
Bungalowpark, camping, groepsaccommodatie
Hotel de Naadhof
Oss
Hotel
Van der Valk Nuland
Nuland
Hotel
Landgoed Dinther Staete
Heeswijk Dinther B&B
Brabantse Hoeve
Volkel
B&B
Koetsierwoning
Uden
B&B
St. James
Berghem
B&B
B&B Oss Centraal
Oss
B&B
City Hotel
Oss
Hotel
(RECRON, 2012) (Google Maps, 2013)

Beleving
Vitaliteit, energiek, harmonie, gezelligheid
Zekerheid, rustig en controle
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Harmonie, gezelligheid en controle, zakelijk
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Zekerheid, rustig, harmonie, vitaliteit en sportief
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Zekerheid, harmonie, gezelligheid, controle
Zekerheid, rustig, harmonie, gezelligheid, controle
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Zekerheid, rustig, harmonie en gezelligheid
Zekerheid, rustig, harmonie, gezelligheid, controle

Pagina | 72

Bijlage 4. Verblijfsrecreatie gemeente Landerd
Bedrijfsnaam
Locatie
Activiteit
Camping De Holenberg
Schaijk
Camping en evenementenprogramma
De Heidebloem
Schaijk
Camping
Recreatiepark de Maashorst
Schaijk
Recreatiepark, camping
Parcival
Schaijk
Camping
De Heidehof
Schaijk
Groepsaccommodatie, hotel
De Buitenhorst
Schaijk
Groepsaccommodatie
B&B Kreutebeutelaar
Schaijk
B&B
B&B Boshoek
Schaijk
B&B
Kampeerterrein Brobbelbies
Schaijk
Kampeerterrein
’t Peelvenneke
Zeeland Minicamping
Boerderijcamping de Kreitsberg
Zeeland Minicamping
’t Oventje
Zeeland Minicamping
Molenzicht
Zeeland Minicamping
Bobovakantiepark De Heische Tip Zeeland Camping, verhuur en horeca
Peelrand
Zeeland Camping
B&B De Hoefijzer
Reek
B&B
Minicamping Driehuis
Reek
Minicamping
(Google Maps, 2013) (VVV Noordoost Brabant , 2013)

Beleving
Vitaliteit, energiek, rust en harmonie
Rust en harmonie
Rust en vitaliteit
Rust en harmonie
Rust, harmonie en zakelijk
Rust en harmonie
Rust
Rust
Rust
Rust en harmonie
Rust en harmonie
Rust en harmonie
Rust en harmonie
Rust, harmonie en vitaliteit
Rust en harmonie
Rust
Rust en harmonie
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Bijlage 5. Dagrecreatie gemeente Landerd
Bedrijfsnaam
Locatie
Naturistenvereniging De Peelrand
Zeeland
Excursie Duits lijntje
Jacobus de Meerderekerk
Windmolens
Reekse Heide
Trentse bossen
Heemhuis De Hooge Raam
Theethuin ‘Bij Ons’
Theetuin Op Kreitsberg
Brandweermuseum
Ruitersportcentrum De drie linden
Oldtimermuseum Jan Wijnakker
Atelier De Tuinkamer

Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Liberationroute
Gemeente Landerd
Schaijkse heide
Schaijk
De Maashorst
Schaijk
Recreatiepark de Maashorst
Schaijk
Nooit Gedacht
Schaijk
Parochiekerk
Schaijk
De pastorie
Schaijk
Herpse Bossen
Schaijk
Docus de Das avonturenpad
Schaijk
Natuurcentrum De Maashorst
Schaijk
Ambachtelijke
Biologische Schaijk
Shiitakekwekerij Autarkia
Heemkunde De Komme
Schaijk
De Komme
Schaijk
Kerk Sint-Antonius Abt en de Heilige Reek
Donatus

Activiteit
Zwembad, sauna, wandeltochten, workshops,
disco, volleybal, kampvuur en dropping
Excursie, wandelen
Kerkbezoek, rondleiding
Twee Monumentale korenmolens, rondleiding
Wandelen, paardrijden en fietsen
Wandelen, paardrijden en fietsen
Bezoekerstuin, rondleiding
Bezoekerstuin, rondleiding
Bezoekerstuin, rondleiding
Museumbezoek, rondleiding
Paardrijden
Museumbezoek, rondleiding
Museumbezoek, rondleiding
Wandelroute met luisterkeien
Wandelen, paardrijden en fietsen
Natuurgebied, wandelen, paardrijden en fietsen
Camping, waterplas en horeca
Windmolenrestant uit 1858
Kerk met orgel, rondleiding
Gemeentelijke monumentenlijst
Wandelen, paardrijden en fietsen
Wandelen
Informatiecentrum en kinderfeestjes
Bezoekerstuin , rondleiding

Beleving
Vitaliteit, energiek, harmonie
gezelligheid
Vitaliteit, energiek en rust
Rust en harmonie
Rust, controle en harmonie
Rust en vitaliteit
Rust en vitaliteit
Rust en harmonie
Rust en harmonie
Rust en harmonie
Rust en controle
Vitaliteit en energiek
Rust en controle
Rust en controle
Harmonie, rust en vitaliteit
Rust en vitaliteit
Rust en vitaliteit
Rust en harmonie
Rust en controle
Rust en controle
Rust en controle
Rust en vitaliteit
Rust en vitaliteit
Controle, zakelijk
Rust, controle en harmonie

Museumbezoek, rondleiding
Museumbezoek, rondleiding
Kerkbezoek, rondleiding

Rust en controle
Rust en controle
Rust en controle

en
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Hellemolen of De Witte Molen
Reek
Militair terrein Reekse Heide
Reek
Natuurgebied Mineursberg,
Reek
Gaalse Heide
Reek
Biologisch dynamisch Tuinbouwbedrijf Reek
De Twee Linden
Melkveebedrijf Fam. Van der Heijden
Reek
(Google Maps, 2013) (VVV Noordoost Brabant , 2013)

Molenbezoek, rondleiding
Wandelen, paardrijden en fietsen
Wandelen, paardrijden en fietsen
Wandelen, paardrijden en fietsen
Museumbezoek, rondleiding

Rust en controle
Vitaliteit en rust
Vitaliteit en rust
Vitaliteit en rust
Rust en controle

Museumbezoek, rondleiding

Rust en controle
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Bijlage 6. Agrotoerisme gemeente Landerd
Bedrijfsnaam
Locatie
Beschrijving
Bedafs Hofke
Uden
Minicamping voor rust, ruimte en ontspanning
De Bosrand Uden
Uden
Boerderijwinkel met verkoop van diverse soorten streekproducten en
diervoeders.
Kikis biologische varkens
Uden
Biologische varkenshouderij in Uden
De Mastworp fietsverhuur en GPS-tochten
Uden
Verhuur van: fietsen, sportfietsen, ligfietsen, tandems, mountainbikes, ebikes, e-scooters, Fietsarrangementen met high-tea, picknick,
bierproeverij, kanotocht etc., GPS-tochten.
Camping Slabroek
Uden
Rust, ruimte en natuur direct aan de bosrand
Plattelandsmuseum Duinhove
Uden
Tentoonstelling van landbouwvoertuigen uit vervlogen tijden
Kersenveiling
Uden
Streekproducten
Edel Brabant hertenfarm
Zeeland
Hertenfarm in Zeeland
Orchid’s Paardenmelkerij
Zeeland
Paardenmelkerij
Wijngaard - Boerderijcamping - Ezelstal
Zeeland
Wijngaard in Zeeland, Rondleidingen, proeverijen.
De Kreitsberg
Bedrijfsuitjes, familieweekenden, ezelwandelingen. Kamperen tussen de
ezels.
De Lindenhoeve
Nistelrode Minicamping en zorgboerderij in Nistelrode
Los door het bos
Nistelrode Tochten door 'De Maashorst' met GPS of metaaldetector.
Fam. Timmers Mandala Tekenen
Nistelrode Mandala tekenen bij fam. Timmers in Nistelrode.
Organisatiebureau ‘De Verrijking’
Oss
Workshops / Bedrijfsuitjes/ Groepsarrangementen
Speciaalbierbrouwerij Oijen Brouwer's Hap & Tap
Ooijen
Potje jeu de boules en BBQ met bijgerechten
Tuinderij Tuureind
Berghem
Asperges, kersen, vollegrondsgroente, rondleidingen, aardappelen,
Berghem, eigen land.
De uitstapjesspecialist
Schaijk
Actieve, creatieve en culinaire uitjes. Kook- en chocolade workshops en
meer.
De Buitenhorst
Schaijk
Unieke combinatie van veehouderij en groepsaccomodatie.
Van Rixtel-Peters VOF Boerderijvlees
Odiliapeel
Vers barbecue/party vlees, B&B, boerenlevensloop, oplaadpunten
elektrische fiets, sport en spel, teambuilding familie-uitje
Asperge- en aardbeienkwekerij Verkuijlen
HeeswijkTeelt en verkoop van aardbeien, asperges en appels in HeeswijkDinther
Dinther
(Maashorstboeren, 2005) (RECRON, 2012)

Beleving
Zekerheid en harmonie
Harmonie en controle
Harmonie en controle
Vitaliteit,
harmonie
zekerheid

en

Zekerheid en harmonie
Vitaliteit en harmonie
Controle
Vitaliteit en harmonie
Vitaliteit en controle
Vitaliteit, controle en harmonie

Harmonie en zekerheid
Vitaliteit
Rust en harmonie
Controle, vitaliteit en harmonie
Zekerheid en harmonie
Controle en harmonie
Vitaliteit en harmonie
Harmonie en zekerheid
Vitaliteit, harmonie, controle en
zekerheid
Controle en harmonie
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Bijlage 7. Horecagelegenheden gemeente Landerd
Bedrijfsnaam
Locatie
Activiteit
De pannenkoekenbakker
Zeeland Restaurant
Kwalitaria De Groot
Zeeland Restaurant
De pannenkoekenbakker
Zeeland Restaurant
Herberg D’n Brouwer
Zeeland Restaurant
Zalencentrum Het Witte Huis Zeeland Zalencentrum
Cafe-zaal ’t Oventje
Zeeland Café
Café Kobus
Zeeland Café
Ambianz Grand- café/zalen
Zeeland Café
Eeterij Hap & Stap
Zeeland Terras en café
Restaurant Ons Eethuys
Schaijk
Restaurant
De Peppelen
Schaijk
Restaurant en kookstudio
De drie Heere
Schaijk
Grand- café
De Notaris
Schaijk
Eetcafé
Nieuw Schaijk
Schaijk
Café- Restaurant
’t Landerdke
Schaijk
Restaurant, ouderwetse gerechten
De Raaf
Schaijk
Café, bedrijfsuitstapje, groepsuitje, themafeest
De Potter
Schaijk
Café en Feesterij
Discotheek Shakers
Schaijk
Discotheek
Gasterij het Koetshuis
Reek
Café en terras
(VVV Noordoost Brabant , 2013) (RECRON, 2012)

Beleving
Controle
Controle en zekerheid
Controle
Controle, harmonie en zekerheid
Controle en harmonie
Harmonie
Harmonie
Harmonie
Harmonie
Controle en zekerheid
Controle, harmonie en zekerheid
Harmonie
Harmonie
Harmonie en controle
Harmonie en controle
Harmonie en controle
Harmonie
Vitaliteit, harmonie
Harmonie

Pagina | 77

Bijlage 8. Belevingsspectra
(Wimmers & Zegers, 2007)
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Bijlage 9. Belevingsmodel Pine en Gilmore
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Bijlage 10. Flowchart mogelijk website verloop
Potentiële klant bezoekt website
en maakt de volgende keuzes

Verblijfsrecreatie

2
dagen

Groen

3
dagen

Dagrecreatie

4
dagen

ACTIEF

ONTSPANNING

STIJLVOL

SPORTIEF

CULTUUR

SPIRITUEEL

UITGAAN

INSPIREREND

GENIETEN

GEZELLIG

CREATIEF

CULINAIR

Vitalitei
t

Rust

Educati
e

Groen

Overnachting

Campin
g

Hotel

Auto

Educati
e

Dagrecreatie

B&B

Lunch

Vervoer

Fiets

Vitalitei
t

Rust

Diner

Lunch
en
Diner

Vervoer

Anders:
Lopen

Fiets

Auto

Anders:
Lopen

Extra toevoegingen en/of aanpassen

Extra toevoegingen en/of aanpassen

+
mountai
nbikes

+
mountai
nbikes

+
kano
tocht

+
bezoek
musea

+
kano
tocht
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Bijlage 11. Tijdsplanning
Hoofdactiviteit

Deelactiviteit

Afronding project
Overdracht product aan Stichting Hooibergen (presentatie en workshop)
Informatieavonden 1: wie neemt deel aan de website en/of sluit zich aan
2: deelnemers definitief. Wat hebben zij te bieden?
3: Arrangementen vaststellen
Huisstijl ontwerpen Huisstijl ontwerpen en eventueel ‘keurmerk’
Definitief keurmerk, huisstijl en arrangementen Hooibergennetwerk Landerd
Webdesign
Keuze webdesigners (bureau)
Start maken website
Website gereed (concept)
Arrangementenwebsite online
Evalueren
Eerste tussentijdse evaluatie vorderingen website
Tweede tussentijdse evaluatie vorderingen website
Controle van aangeboden arrangementen en eventuele afstemming
Controle of deelnemers voldoen aan huisstijl en arrangement
Workshop
Hoe ontvang je gasten en wat bied je ze
Hoe krijgen ondernemers te weten wanneer en wie er langskomt via de website
Adverteren
Website
Flyers
Brochures
Folders
Online advertenties
Informatieborden
Bezoekers
Eerste bezoekers via Hooibergenwebsite
Evaluatie eerste bezoekersstroom

Verantwoordelijk

2013
Jun Jul

Aug Sep

Okt

Nov Dec

Studenten HAS
Stichting Hooibergen
Stichting Hooibergen
Stichting Hooibergen
Stichting Hooibergen
Stichting Hooibergen
Stichting Hooibergen
Webdesigners
Webdesigners
Webdesigners
Stichting Hooibergen
Stichting Hooibergen
Stichting Hooibergen
Stichting Hooibergen
Stichting Hooibergen
Stichting Hooibergen
Stichting Hooibergen
Stichting Hooibergen
Stichting Hooibergen
Stichting Hooibergen
Stichting Hooibergen
Stichting Hooibergen
Stichting Hooibergen
Stichting Hooibergen

Pagina | 81

2014
Jan Feb

Bijlage 12. De molen van Royen
Doelgroepen:
- Jonge gezinnen (kinderen tot
12 jaar);
- Ouderen (65+).

Inhoud/boodschap:
De arrangementenwebsite is er
om klanten eenvoudig een keuze
te laten maken op basis van hun
persoonlijke interesses en
gegevens. Daarnaast is het een
instrument om een goed
ondernemersklimaat te creëren
in de recreatiebranche in Landerd
en omgeving.

Doel:
Consumenten kunnen binnen een
paar muisklikken een passend
arrangement samenstellen in de
gemeente Landerd en omgeving.

Organisatie:
Samenwerken met
hooibergeigenaren en andere
ondernemers in en om de
gemeente Landerd.

Methode:
- Activeren zintuigen;
- Animatie gebruik;
- Storytelling;
- Thematiseren;
- Pre- exposure;
- Post- exposure.
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