
In het gebouw van De Steck 
in Doetinchem presenteerde 
de Stichting Foodpromotie 
Achterhoek onlangs de  
resultaten van een onderzoek 
naar de beleving van lokale 
producten door Doetinchem-
mers. Het onderzoek werd 
uitgezet in het Burgerpanel 
Doetinchem waar zo’n 2200 
mensen aan meedoen.  
Ongeveer 1000 mensen van 
alle leeftijden hebben deze 
enquête ingevuld. Het motto 
van de avond was: LKKR  
van Eigen Bodem.

Netwerk en debat
De avond was opgezet als een 
netwerk- en debatavond, voor 
burgers, horeca en producen-
ten. Via een interactieve quiz 
kon de zaal haar eigen inschat-
ting geven over hoe de Doetin-
chemmers gereageerd hebben 
op de verschillende vragen. 
Daarna werden de echte resul-
taten getoond. Avondvoorzitter 
Grievink leidde dat proces met 
passie. 

Na de pauze konden de ver-
schillende tafels suggesties 
aanleveren hoe een aantal 
sleutelproblemen rond het 
gebruik van lokale producten 
aangepakt kunnen worden. En 
daarna was het smullen van de 
producten van lokale produ-
centen. Van wijn van Wijngaard 
Duetinghem 838 en Wijnboer-
derij ‘t Heekenbroek, worst van 
Sandershof, kerstomaatjes van 
tuinderij Klein Broekhuizen, 
bitterballen van Van Bommel 
Beef, appelsap van Landwinkel 
Smits en kazen van Daalwiek.

Wat vinden Doetinchemmers 
ervan?
De grote vraag achter het 
onderzoek was natuurlijk: Is er 
een markt voor lokale produc-
ten in Doetinchem en als dat 
zo is, hoe de afzet het best te 
organiseren? De eerste vraag 
was dan ook: Hoe staan Doe-
tinchemmers tegenover lokale 
producten? Positief dus, want 
ongeveer 90% heeft geantwoord 
dat ze positief staan tegenover 
lokale producten en deze ook 
regelmatig te kopen. Lokale  
eieren worden het meest ge-
kocht, daarna fruit, groenten, 
vlees en brood. Kwaliteit van 
deze producten, smaak en vers-
heid zijn de belangrijkste rede-
nen voor hen om ze te kopen. 

Om nog meer diepgang in de 
antwoorden te krijgen, is ook 
gevraagd wat redenen kunnen 
zijn om geen lokale producten 
te kopen. Te weinig informa-
tie over de beschikbaarheid, 
scoorde het hoogst, naast te 
duur (38%) en te weinig tijd om 

het te halen (39%). Hier kwam 
dus het eerste grote probleem 
naar voren: de Doetinchem-
mer wil wel lokale producten, 
heeft ook vertrouwen in de 
lokale producenten, maar waar 
zijn deze producten te krijgen 
met herkenning van het lokale 
karakter? 
Doorgevraagd werd ook over de 
rol van lokale producten in de 
horeca. Ook hier wil de Doetin-
chemmer wel gaan voor lokale 
producten: 70% van de respon-
denten geeft in meer of min-
dere mate te kiezen voor een 
restaurant dat lokale producten 
verwerkt. Een tweede uitdaging 
dus volgens de voorzitter van de 
avond: horecaondernemers pak 
deze handschoen op, de Doe-
tinchemmer is er klaar voor. 

Hoe nu verder?
De stichting Foodpromotie 
Achterhoek gaat met deze re-
sultaten in elk geval aan de slag. 
Samen met de gemeente, LKKR 
Doetinchem en producenten 
worden in de maand oktober 
allerlei activiteiten georgani-
seerd. Te vinden in de brochu-
re: ‘De heerlijkste streekproduc-
ten in Doetinchem’, uitgedeeld 
aan het eind van de avond en 
op veel locaties te vinden en 
op de website www.lkkrdoetin-
chem.nl. Met als grote afslui-
ter de streekproductenmarkt 
op zondag 28 oktober op het 
Simonsplein. Met proeverijen, 
workshops en lokale producten 
door de producenten zelf aan 
de man gebracht.

Wim Beijer  

Ook netwerken gebeurde er volop (Foto: M. Somsen)

In Oude IJsselstreek is  
genoeg te beleven! 
 
Wat wil jij doen? 
26-okt Voorst 
Oktoberfest Engbergen 
27-okt  Sinderen
Nacht van de Nacht wande-
ling, NatuurlijkBUITEN 
28-okt  Breedenbroek
IVN Geuren en kleuren kin-
deractiviteit Breedenbroek 
1-nov Sinderen
Cursus wijn maken voor be-
ginners NatuurlijkBUITEN 
9-10 nov Voorst
Winterfair Engbergen 
11-nov Ulft
Oer-Classics in SSP hal Ulft 
11-nov Ulft 
Rondleiding DRU industrie-
park 
12-nov Heelweg 
Off Road Rit Vamac  
17-nov Varsselder 
Zoekexcursie bij Min40C. 
17-nov Sinderen 
Tuinvogels herkennen bij 
NatuurlijkBUITEN 

De Achterhoek wordt krimp-
gebied genoemd. Daarom 
zijn in het verleden afspraken 
gemaakt dat uitbreiding  
van woningen zeer beperkt 
mogelijk is. 

Hiervoor is een woningcon-
tingent afgesproken. Volgens 
de Woningmarktmonitor 
provincie Gelderland bedraagt 
de netto plancapaciteit voor 
onze gemeente 385 woningen 
in 2024, dat is ca. 8% van de 
geplande behoefte in gehele 
Achterhoek.

Er is plaatselijk binnen onze 
gemeente een aanzienlijke 
vraag naar woningen, waaraan 
niet goed voldaan kan worden. 
Bijvoorbeeld rond Varsseveld 
zijn veel ouderen uit het buiten-
gebied op zoek naar een woning 
in Varsseveld.  
In het buitengebied komen 
nu en in de komende jaren 
veel agrarische gebouwen vrij 
doordat er veel boeren stoppen 
en geen opvolger hebben. Op 
dit moment wordt het door de 
gemeente niet toegestaan dat 
zulke boerderijen worden ge-

splitst voor dubbele bewoning.
Daarnaast wonen in het bui-
tengebied vrij veel buitenlui die 
een aanzienlijke oppervlakte 
grond bezitten. Hun terreinen  
en erven met natuurlijke 
inrichting bieden ruimte aan 
veel (kwetsbare) flora en fauna. 
Deze bewoners van het buiten-
gebied zijn nauw verbonden 
met de dorpen en buurtschap-
pen. 

Toekomstbeeld
Het toelaten van boerderijsplit-
sing heeft voor de vitaliteit van 
het buitengebied grote bete-
kenis. Gepensioneerde boeren 
en andere ouderen blijven 
langer op hun oude stek wonen. 
Nieuwe vormen van zorg (zoals 
zorg op afstand) bieden hierbij 
de nodige ondersteuning. Door 
de aanleg van glasvezel in het 
buitengebied zijn de mogelijk-
heden aanzienlijk uitgebreid.
Ook blijven er meer jongeren in 
het buitengebied wonen. Som-
migen werken elders en doen er 
een stuk mantelzorg  

bij, anderen krijgen zo de 
mogelijkheid  om binnen de  
bestaande muren van de voor-
malige boerderij een eigen be-
drijf (passend in het landschap) 
op te zetten. 

De wens is dat de gemeente 
boerderijsplitsing toestaat 
evenals functieverandering 
binnen bestaande muren van 
agrarische gebouwen. Geen 
wildgroei, maar passend bij het 
landschap en met behoud van 
biodiversiteit. Hierbij wordt  
uiteraard gewaakt voor mis-
bruik, zoals illegale wietteelt.
Mogelijkheden voor invulling 
van functies van clusters van 
agrarische gebouwen, zoals 
knooppunterven, moeten  
worden onderzocht. Bijvoor-
beeld dat verschillende typen 
bedrijven, die elkaar onder-
steunen/toeleveren/afnemen 
worden opgezet. 
Voor meer informatie kijk  
op www.plattelandsraad- 
oudeijsselstreek.nl  
onder Toekomstvisie.
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