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Boerderijwinkels steeds populairder

Consumenten zijn steeds meer op zoek naar ‘eerlijke’, herkenbare producten uit de streek. Supermarkten spelen daar op in met aparte
hoeken voor streekproducten en namen en afbeeldingen van producenten erop. Maar boerderijwinkels nemen in aantal ook toe en zij
bieden nog meer herkenbaarheid met de boer of boerin zelf in de winkel en de sfeer van het platteland.
Soorten en maten
Inmiddels zijn er in de Achterhoek
boerderijwinkels in allerlei
soorten en maten. Winkels met
een vrij compleet assortiment
voedingsproducten. De zojuist
heropende landwinkel van Luemes
in Ulft is hier een voorbeeld van.
Maar ook, Smits in de Heurne, De
Kruisbrink in Toldijk en Weenink
in Lievelde bieden veel meer
producten dan ze zelf produceren.
De meer specialistische winkels,
zoals vleesboerderij Dieker en
ijsboerderij ’t Kempke in Terborg,
De Fruitschuur in Gaanderen,
bosbessenbedrijf Te Pas in Heelweg
en Bongerd De verse kers in Wehl.
Daarnaast de wijngaarden op vele
plaatsen in de Achterhoek.
Aan de rand van Doetinchem
vinden we nog Roosje’s
Boerderijwinkel en de
landgoedwinkel van de
Heerlijckheid Slangenburg met
elk eigen thema’s. Daarnaast is er
nog de pluktuin de Kruudhof in
Halle, een kwekerij waar men een
abonnement kan nemen om elke
week daar gekweekte groenten te
plukken.
Ontwikkelingen
Om meer producten aan te kunnen
bieden dan de zelf geproduceerde,
leggen de winkels contacten met
andere leveranciers. Soms in een
privé-netwerk, maar vaker nog

in een groter
verband, zoals
de Vereniging
Streekproducten
Achterhoek,
de Vol Smaak
Telers,
Boerenrecreatie
of de coöperatie
Landwinkel.
De veelheid
aan netwerken
weerspiegelt de
eigenheid van
de producenten:
allemaal
overtuigd van
de kwaliteit
en uniekheid
van het eigen
product. Met
als gevolg dat
samenwerking
er niet
gemakkelijker
Gerrie Luemes met Gieneke en Lisa helpen u graag.
op wordt. Toch
is samenwerking
kunnen dat je de spullen geleverd
hoogwaardige streekproducten. We
noodzakelijk om
krijgt die je klanten willen hebben.
kunnen daardoor concurreren met
tot een duurzaam winkelconcept
Binnen onze coöperatie die bijna
supermarkten die ook een hoekje
te komen, vertelt Frans van
100 winkels heeft in Nederland
voor streekproducten hebben’.
Brandenburg, voorzitter van de
hebben we dat na veel discussie
coöperatie Landwinkel: ’Incidenteel
voor elkaar gekregen. Elk lid kan
Groei
kun je best wel eens rijden om een
leveren aan de coöperatie tegen
De coöperatie Landwinkel is in vijf
product bij een collega op te halen,
een kostprijs-plus prijsafspraak.
jaar tijd gegroeid van 5 winkels in
maar het is ondoenlijk om dit
Daardoor hebben we nu geen
Utrecht en de Veluwe tot zo’n 100
voortdurend te moeten doen. Om
prijsdiscussie meer en hebben we
winkels nu over heel Nederland.
duurzaam een winkel te kunnen
een efficiënt en uitgekiend logistiek
Maar, en dat was niet verwacht
runnen moet je ervan op aan
systeem kunnen opzetten met verse,
volgens van Brandenburg, de

WECKEN

Steeds meer mensen op het platteland leggen weer een boomgaard
of “bongerd” aan. Op veel plaatsen staan de kleine fruitboompjes
in groepjes in de buurt van het huis of de boerderij. Vooral de oude
rassen van appels, peren, kersen en pruimen zijn erg in trek. De
moestuin of ‘`t hôfken’ was al jaren terug van weggeweest, omdat
mensen graag willen weten wat ze op tafel zetten. Natuurlijk is het
ook altijd makkelijk de groente zo uit de tuin te kunnen halen.
De kunst is om alles er netjes bij te hebben liggen en om het onkruid
de baas te blijven. Vroeger werd dan ook met gepaste trots een rondje
om het huis gemaakt, met ieder die het maar wilde zien. Voor het
weekend moest alles er dan ook tiptop bij liggen, want je wist maar
nooit of er visite kwam.
Een nadeel van het hebben van veel groente en fruit, is dat het op
tijd geoogst moet worden. Vaak zijn grote hoeveelheden tegelijk rijp
en hoe moet je zo snel alles verwerken? In de tijd dat er nog geen
vrieskisten waren, was het gebruikelijk dat groente en fruit werd
geweckt of ingemaakt. Wecken is het steriliseren van spullen die in
glazen potten zitten, de weckflessen.
Het was belangrijk dat al de groente en fruit benut werd, in die tijd
vlogen er namelijk geen vliegtuigen af en aan om de voorraad in de
winkels aan te vullen. Het was de bedoeling het hele jaar iets lekkers
op tafel te kunnen zetten. Op een verjaardag was het traditie een
paar potten uit de kelder te halen en een heerlijke bowl te maken.
‘Niks zo lekker en gezond as wa`j verbouwt op eigen grond!’
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omzet van de winkels groeit
ook met zo’n 20-30% per
jaar. Dat verklaart de snelle
uitbreiding van de winkels,
zoals onlangs nog bij Luemes
in Ulft. Een boer begint met
een klein hoekje op de deel
voor de verkoop aan huis.
Is dat lonend, dan moeten
er al wat meer producten
bij komen en moet het allemaal
wat aantrekkelijker worden ten
toongesteld. Uiteindelijk wordt
het een professionele winkel die
aan hoge eisen van kwaliteit en
uitstraling voldoet. ‘Vers van het
land, direct naar de klant’,dat trekt
nog steeds nieuwe klanten.
Wim Beijer

Open-Monumenten-Dag, zaterdag 13 september
OP REIS, dat is het thema voor dit jaar van de Open monumenten dag. In verschillende gemeenten,
verschillend ingevuld, dat wel. In de Oude IJsselstreek staan de verschillende vormen van verver
centraal. Rond Varsseveld kunt u op reis met GTW-bus, oldtimer, trein, koets of op de fiets. De
authentieke GTW-bus, met aan boord een verhalenverteller, rijdt drie keer de route Varsseveld,
Sinderen, Silvolde, Terborg en vice versa. De oldtimers vertrekken elk kwartier in Varsseveld bij het
Hofshuus en het station en de koetsen van In ’t Tuug rijden van het Hofshuus naar de Radstake en
weer terug. Informatie over hoe het reizen vroeger ging, is te bekijken bij het Hofshuus, de Radstake
en het Haltehuusken in Sinderen. Fietsers en wandelaars kunnen een uitgezette route volgen langs
een deel van de oude spoorlijn Varsseveld-Dinxperlo.

Helma Tuenter

Een klassieke Gelderse Tramwegen bus, midden vorige eeuw (foto OVM)

Een klassieke Gelderse Tramwegen bus, midden vorige eeuw

Het weckresultaat in de kelder.

In Doetinchem staat zowel de zaterdag als de zondag in het teken van Op reis. Zowel in
Doetinchem als in Wehl zijn kenmerkende gebouwen te bezichtigen, zoals het Stadsmuseum
met een tentoonstelling van ansichtkaarten met reisverhalen, kasteel De Kelder, het Metzo, het
Erfgoedcentrum, de silo en de Stoomtimmerfabriek in Wehl, etc. Op zaterdag rijdt een oude
bus vanaf het Openbaar Vervoermuseum tussen alle opgestelde gebouwen. Een rondwandeling
met historische uitleg door Wehl en excursies bij de verschillende gebouwen bieden veel
keuzemogelijkheden voor de bezoekers. Op zondag rijdt ‘de blauwe engel’, een oude dieseltrein,
tussen de stations Doetinchem en Winterswijk op en neer. Binnenkort verschijnt een uitgebreid
programmaboekje.

