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Samenvatting  

De gemeente Loon op Zand kent 1001 verhalen. Verhalen die worden 
verteld door de mensen, de inwoners van de gemeente, door het 
gevarieerde landschap, door de stuivende duinen, de hardwerkende 
boeren en de magische Efteling. Verhalen met passie. Over lekker eten, 
overleven, geschiedenis en de toekomst. Loon op Zand onderscheidt 
zich door te willen luisteren naar verhalen, te willen vertellen en te 
willen verbinden. De gemeente heeft veel te bieden en heeft een breed 
scala aan ingrediënten om zich op dit onderwerp meer te profileren. 
Denk daarbij aan de Loonse en Drunense Duinen, Huis ter Heide, 
Landgoed Plantloon, Loonsche Land, de Moer, De Brand, 
slagenlandschap en Landschapspark Pauwels. De gemeente kent grote 
publiekstrekkers als de Efteling en tevens een scala aan andere 
toeristisch-recreatieve attracties en voorzieningen. Denk aan de B&B’s, 
kamperen bij de boer, publiekvoorzieningen van de Duinboeren en 
verbrede landbouw zoals de Zwammenberg. Tenslotte kent de 
gemeente indrukwekkende monumenten in de kernen, zowel 
gebouwen als “groen”.  

De gemeente Loon op Zand heeft vanuit recreatief-toeristisch oogpunt 
“Goud in Handen”. De gemeente profileert zich meer en meer als 
‘leisure gemeente’ en heeft de potentie om te groeien naar een 
nationale en zelfs internationale “Groene Kwaliteitsbestemming”. De 
nadruk van een groene kwaliteitsbestemming ligt op duurzaam 
toerisme, waarbij de kwaliteit van de bestemming voorop staat.  

Met het nationaal congres Loon op Zand “1001 Verhalen – de kracht 
van duurzaam toerisme” wil de gemeente de kwaliteitsbestemmingen 
in Loon op Zand verder invulling geven en ook de mogelijkheid bieden 

 aan deelnemers om van elkaar te leren en nieuwe verbindingen te 
leggen. Voorbij de grenzen van de gemeente. 

Door een nieuwe innovatieve benadering van de toeristisch-recreatieve 
kwaliteiten van de gemeente Loon op Zand zal de gemeente  (nog) 
meer opvallen bij toeristen, recreanten, ondernemers en investeerders. 
Vooral ondernemers die, net zoals de gemeente Loon op Zand, kwaliteit 
en duurzaamheid als leidraad hebben.  

De toeristische branding van Loon op Zand als een gemeente van 1001 
verhalen is een krachtig en beeldend concept. Het is succesvol als het 
positieve energie genereert en mensen en instellingen verbindt.  

Duurzaam toerisme en kwaliteitsbestemmingen creëer je niet als 
overheid of leisure ondernemer alleen. Daarvoor is de actieve 
betrokkenheid en medewerking nodig van boeren en de natuur- en 
landschapsbeheerders en beheerder van monumenten. Zij zijn als het 
ware de “producenten” van toeristische kwaliteit.  

Het congres wil daarom verbindingen van velerlei aard creëren. Het 
inspiratiedocument somt al een aantal op, waaronder de ontwikkeling 
van thematische routes, waarin streekproducenten, 
bezienswaardigheden en monumenten en natuur harmonisch samen 
kunnen worden gebracht.  

De inhoud van dit inspiratiedocument is een weerslag van vele 
gesprekken met vele mensen en instellingen. Het is echter geen 
document dat volledigheid pretendeert. We vragen de lezer om haar of 
zijn verhaal toe te voegen en hopen dat de positieve energie zal werken 
als de welbekende steen in de vijver. 
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Inleiding 

Dit document vertelt verhalen over de regio Hart van Brabant en in het 
bijzonder de gemeente Loon op Zand. Het zijn verhalen over toerisme 
en recreatie. Belangrijk daarbij is de manier waarop verschillende 
belanghebbenden, bijvoorbeeld gemeente, burgers en bedrijven, hierop 
inspelen.  
 
Dit inspiratiedocument  en ook het “1001-verhalen” Congres is bedoeld 
om mensen te inspireren die een steentje willen bijdragen aan 
duurzaam toerisme, een duurzame levensstijl en een mooi landschap. 
Het levert bouwstenen aan waarmee de duurzaamheid in relatie tot 
toerisme en recreatie verder kan worden vorm gegeven. We leren van 
elkaar.  
 
De drie thema’s  

We richten ons in het bijzonder op de thema’s die de Raad en het 

College van Loon op Zand belangrijk vinden  in het streven naar 

duurzaam toerisme: 

Thema 1: Duurzaam toerisme en branding 
Thema 2: Agro-toerisme en VAB’s (vrijkomende agrarische bebouwing)  
Thema 3: Toerisme, voedsel, gezondheid en identiteit. 
 
Zij staan ook centraal in de discussies tijdens het “1001-verhalen” 
Congres. Het zijn ook onderwerpen die gegenereerd zijn bij de follow-
up van de  Streekconferenties, georganiseerd door 
Natuurmonumenten. Het is belangrijk dat de thema’s van het congres 
alle betrokken  ondernemers en “leveranciers van het landschap”  
motiveren en mobiliseren. 
Op de volgende pagina’s worden de thema’s verder uitgewerkt.  



3 
 

 

1. Duurzaam toerisme en branding – 

Kwaliteitsbestemming Loon op Zand 

 

1.1 Inleiding 
 

De gemeente Loon op Zand kent 1001 verhalen. Verhalen die worden 
verteld door de mensen, de inwoners van de gemeente, door het 
gevarieerde landschap, door de stuivende duinen, de hardwerkende 
boeren en de magische Efteling. Verhalen met passie. Over lekker eten, 
overleven, geschiedenis en de toekomst. Loon op Zand onderscheidt 
zich door te willen luisteren naar verhalen, 
te willen vertellen en te willen verbinden. 
Niet door grote woorden te gebruiken, 
maar wel door te vertellen over wat hen 
drijft en wat hen dwarszit. En door beleid 
en ideeën in de praktijk te brengen.  
 
De gemeente Loon op Zand heeft veel te 
bieden en heeft een breed scala aan 
ingrediënten om zich op dit onderwerp 
meer te profileren. Denk daarbij aan de 
Loonse en Drunense Duinen, Huis ter 
Heide, Landgoed Plantloon, Loonsche Land, 
De Brand, slagenlandschap en 
Landschapspark Pauwels. De gemeente 
kent grote publiekstrekkers als de Efteling 
en tevens een scala aan andere toeristisch-

recreatieve attracties en voorzieningen. Denk aan de B&B’s, kamperen 
bij de boer, publiekvoorzieningen van de Duinboeren en verbrede 
landbouw zoals de Zwammenberg. Tenslotte kent de gemeente 
indrukwekkende monumenten in de kernen.  
 
De Raad en het College van Loon op Zand en de ingestelde Stuurgroep 
Marketing Kaatsheuvel, Loon op Zand en de Moer benadrukken dat de 
gemeente Loon op Zand vanuit recreatief-toeristisch oogpunt “Goud in 
Handen” heeft. En zij hebben gelijk.  
 
Leisuregemeente Loon op Zand 

De gemeente Loon op Zand profileert zich als ‘leisure gemeente’ en 
heeft de potentie om te groeien naar een nationale en zelfs 
internationale “Groene Kwaliteitsbestemming” (Voor meer informatie, 
zie de Engelstalige site http://greendestinations.org/). De nadruk van 
een groene kwaliteitsbestemming ligt op duurzaam toerisme, waarbij 
de kwaliteit van de bestemming voorop staat. De keuze voor “kwaliteit” 
is vastgelegd in het lokaal Economisch Programma van de gemeente 
Loon op Zand, opgesteld voor de jaren 2016 – 2020.  Het hoofdaccent in 
het Economisch Programma ligt op duurzame leisure-activiteiten. Met 
het “1001-verhalen” Congres wil de gemeente de 
kwaliteitsbestemmingen in Loon op Zand verder invulling geven. 
 
Loon op Zand is GlobalGoals gemeente (zie https://vng.nl/global-goals-
gemeenten) , wat betekent dat de gemeente streeft om de VN 
duurzaamheidsdoelen te helpen realiseren. Het streven naar duurzaam 
toerisme past hier perfect in.  
 

http://greendestinations.org/
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Op het vlak van duurzaam toerisme sluit de gemeente aan bij de 
ambities van de Regio Hart van Brabant. De regio heeft zo’n 10 miljoen 
dagbezoeken per jaar en de ambitie om dit te hebben verdubbeld in 
2025.  
 
Ook wil Hart van Brabant inzetten op het verlengen van de verblijfsduur 
van bezoekers. Dat is een hele opgave, die niet ten koste mag gaan van 
natuur en landschap, maar juist tot een versterking zou moeten leiden. 
Het document ‘Midden-Brabant als duurzame regio: Een strategisch 
toekomstplan’ stelt dat er grofweg twee lijnen voor de toekomst van de 
sector ‘leisure / vrijetijdseconomie’ te onderscheiden zijn:  

1. Midden-Brabant maakt een schaalsprong  op het gebied van de 
vrijetijdseconomie in samenwerking met andere delen van 
Brabant. Dit kan bijvoorbeeld door een extra onderscheidend 
themapark te ontwikkelen in Hart van Brabant; 

2. Hart van Brabant wordt versterkt als  mooie woon-, werk- en 
leisure omgeving: een stedelijke kern met 8 kleinere gemeenten 
en een hoge landschappelijke kwaliteit. Binnen deze lijn wordt 
juist het kleinschalige karakter van de regio en de diverse, 
kwalitatief hoogwaardige leefomgeving benadrukt (‘Vitaal 
Leisure Landschap’). 

 
De ambitie en de beoogde aanpak moeten op een duurzame manier 
genoeg ruimte laat voor nieuwe investeerders. Tevens biedt het 
mogelijkheden voor een kwaliteitsslag bij ondernemers die reeds in de 
gemeente actief zijn. Dit laatste zorgt ervoor dat de gemeente (en haar 
ondernemers) op een duurzame manier kunnen groeien en zich kunnen 
ontwikkelen tot een volwaardige kwaliteitsbestemming. 
 

Ook binnen de Langstraat (gemeente Loon op Zand, Waalwijk, Heusden 
en Dongen) zijn er kansen om te streven naar een duurzame groei van 
de vrijetijdssector. Er is een traject in gang gezet om de samenwerking 
met de toeristische bureaus van de gemeenten verder vorm te geven. 
 

“We hebben al ‘Goud in Handen’. Dit moet echter vermarkt worden. Centrale 
aansturing vanuit een gedragen marketingvisie binnen een goede 
organisatiestructuur. De aanpak mag zich niet beperken tot enkele jaren, maar 
moet structureel worden ingezet.  
 
Belangrijk:  
• Onze identiteit: de dorpskernen en deelgebieden moeten een heldere en duidelijk 
herkenbare identiteit of DNA hebben.  
• De identiteit en het brede aanbod moet professioneel gecommuniceerd worden 
naar de verschillende doelgroepen / personages.  
• Er moet continue aanbod ontwikkeld en verbeterd worden.  
• Flankerend beleid binnen de gemeente en bij andere stakeholders moet in 
overeenstemming zijn en waar mogelijk op elkaar aansluiten.  
• Onze inwoners moeten de ambassadeurs worden.  
• Trots op onze identiteit. Zodat onze toeristen en dag-bezoekers ons weten te 
vinden”. We moeten het aanbod verbeteren!  
• Het individuele aanbod.  
• Samenwerking tussen aanbieders met arrangementen.  
• Wandel- fietsroutes met pleisterplaatsen en ‘beloftes’.  
• Meer evenementen en bijzondere activiteiten.  
• Meer meerdaagse programma’s.  
• Meer verblijfsmogelijkheden. Van denken naar doen! “ .  
 
Uit: Goud in Handen, Startnotitie van de Stuurgroep Marketing Kaatsheuvel, Loon 
op Zand en de Moer, Januari 2017 
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1.2 Inspiratie 
 

Loon op Zand is gelegen in het Hart van Brabant. Het is als het ware de 
Brabantse stamtafel, waaraan verhalen worden verteld. Het 
gevarieerde landschap en de kernen vertellen hun verhalen aan de 
bezoekers. Hetzelfde geldt voor de inwoners, of dat nu burgers, 
ondernemers, of beheerders van het landschap zijn.  
Uit de gesprekken met stakeholders kwam een scala aan ideeën naar 
voren. Hieronder een greep uit de vele ideeën:  

 Zet de 1001 verhalen centraal in de branding van de gemeente 
Loon op Zand. Laat daarbij ruimte voor invulling vanuit de 
diversiteit in de gemeente, waaronder de Moer en de overige 
twee kernen Kaatsheuvel en Loon op Zand.  

 Iedere geïnteresseerde partij in de gemeente moet zijn of haar 
eigen verhalen kunnen vertellen, op websites, social media, langs 
de kant van de weg, in gesprekken en in de winkels;  

 Laat de inwoners ambassadeurs zijn; 

 De verhalen kunnen meer zichtbaar worden gemaakt in het 
landschap, soms letterlijk via bijvoorbeeld informatieborden of 
apps, soms via vertellers van verhalen;  

 1001 verhalen-paden kunnen worden aangelegd in het 
landschap, waarbij bezoekers van verhaal tot verhaal worden 
geleid. Bijvoorbeeld “goed eten”-paden die agrarische bedrijven 
en/of verkooppunten verbinden; 

- Die paden kunnen meerdere doelen dienen:  de paden in 
de ring om het Nationaal Park de Loonse en Drunense 
duinen verhogen bijvoorbeeld de toeristische 
aantrekkingskracht van die ring en verkleinen de druk op 
het Nationaal Park;  

 De toeristische aantrekkingskracht van de gemeente Loon op 
Zand kan worden vergroot door de aanleg van meer bloemrijke 
bermen en groene bedrijvenparken en groene boerenerven. 
Daarbij kan het streven zijn om aansprekende/uitstervende 
diersoorten weer (meer) terug te laten komen, zoals de steenuil, 
de patrijs, vlinders en bijen. Aansluiting kan worden gezocht bij  
bestaande initiatieven van onder meer de ZLTO, het Brabants 
Landschap (Landschapsbeheer), de Wereldgemeente Loon op 
Zand en Natuurmonumenten. 

 Creëer monumentenroutes waarin informatie wordt gegeven 
over markante en interessante gebouwen, inclusief industrieel en 
religieus erfgoed. Zorg ervoor dat die gebouwen vaak 
toegankelijk zijn. Van de monumentenroutes zouden ook de 
monumentale bomen in o.a. de kern Kaatsheuvel (met name rond 
de Johannes de Doper kerk) en in het centrum van Loon op Zand 
deel van uit kunnen maken. 

 Werk aan duurzaam vervoer in de regio, met transferpunten en 
een mix van kleinschalige en grootschalige duurzame 
vervoersopties. Initiatieven als FeelingOne passen goed in dit 
streven.  

1.3 Toekomstvisie 
De toeristische kracht van Loon op Zand, en het streven naar meer 
kwaliteit en duurzaamheid, wordt versterkt door het denken vanuit 
“ketenbenaderingen”. Bijvoorbeeld mogelijkheden voor boeren om zich 
te groeperen om op deze manier hun producten te kunnen afzetten bij 
supermarkten in de gemeente Loon op Zand en/of bij bedrijven als de 
Efteling. Hoe kunnen de “beheerders van landschappen” (die toeristen 
aantrekken) samen met de “gebruikers” van landschappen 
(ondernemers, etc)  in die “keten” tot meer samenwerking komen. En 
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ook samen zoeken naar financieringsmodellen. Er zijn verschillende 
initiatieven die ondernemers en landschap dichter bij elkaar brengen, 
waaronder het IVN initiatief “Gastheer van het landschap”. 
 
Verhalen 

Loon op Zand heeft veel verhalen en moet die verhalen meer gaan 
vertellen. Soms letterlijk, soms figuurlijk. De verhalen moeten ook 
vanuit verschillende perspectieven verbonden kunnen worden aan 
elkaar. Daarvoor moeten er “matches” worden gemaakt. Tussen 
ondernemers onderling. Maar ook tussen ondernemers en gemeente, 
de ZLTO en terreinbeheerders zoals Natuurmonumenten, Brabants 
Landschap en Staatsbosbeheer en tussen duurzaamheidsinitiatieven en 
partijen zoals de Wereldgemeente Loon op Zand en IVN. De verhalen 
worden op een bepaalde manier verteld. Gemoedelijk, met humor, 
maar ook met passie, en zonder opsmuk, omdat de verhalen op zich al 
mooi en interessant genoeg zijn. 
 
Beleving 

Loon op Zand is echter méér dan alleen verhalen. Het is een gemeente 
waar vele avonturen kunnen worden beleefd, in de natuur, in attracties, 
tijdens het bezoek van erfgoed en tijdens tochtjes en wandelingen in 
het landschap. Loon op Zand is een gemeente van magische momenten, 
van ontspannen in het groen van bossen of weilanden, zand of veen. 
Het is de gemeente van het koken en genieten. De gemeente van 
natuur- en landschap-gerichte activiteiten, zoals wandelen en fietsen. 
Die variatie is de kracht van Loon op Zand. Als deze variatie verbonden 
wordt, dan worden passies verbonden.  
 
Waar het bedrijven betreft, kan ook de promotie van producten worden 
gekoppeld. Dat betekent niet dat de concurrentie groter wordt, maar 
dat het gebied als geheel meer te bieden heeft. Een toerist ziet graag 

langs zijn route meerdere attracties en verkooppunten. Hij of zij wordt 
aangetrokken door verhalen, door een kwalitatief goed aanbod. Hij of 
zij wil dat datgene wat gepromoot wordt in alle onderdelen van de 
gemeente zichtbaar is. Gastvrijheid betekent open deuren op 
tijdstippen waarop de toerist of recreant dat verwacht. Het betekent 
toegankelijke informatie, geordend op een manier waarop dat 
aanspreekt bij de recreant of toerist. Er is een wereld te ontdekken in 
Loon op Zand, zelfs voor inwoners die er al vaak op uittrekken in hun 
eigen gemeente.  
 
Door een nieuwe innovatieve benadering van de toeristisch-recreatieve 
kwaliteiten van de gemeente Loon op Zand zal de gemeente  (nog) 
meer opvallen bij ondernemers en investeerders. Vooral ondernemers 
die, net zoals de gemeente Loon op Zand, kwaliteit en duurzaamheid als 
leidraad hebben. Hierdoor kunnen meerdere doelen van het 
Economische Programma van de gemeente Loon op Zand worden 
gerealiseerd. 
 
De toeristische branding van Loon op Zand als een gemeente van 1001 
verhalen is een krachtig en beeldend concept. Het is succesvol als het 
positieve energie genereert en mensen en instellingen verbindt. Uit alle 
gesprekken voorafgaande aan het “1001 verhalen” congres blijkt dat 
deze benadering en aanpak hoge kans van slagen heeft en feitelijk nu al 
resulteert in innovaties en praktische samenwerking.  
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We koesteren ons kapitaal  
• We hebben respect voor natuur en cultuur en behouden onze  
  kernwaarden. 
• Onze natuur is ons kapitaal en van hoge ecologische waarde.  
• Onze Brabantse cultuur en gastvrijheid is een ‘groot goed’.  
• Ontwikkelingen hebben een duurzaam karakter. We houden van 
mensen, flora en fauna.  

Uit: Goud in Handen, Startnotitie van de Stuurgroep Marketing 
Kaatsheuvel, Loon op Zand en de Moer, Januari 2017 

 

 

2 Agro-toerisme en vrijkomende agrarische bebouwing 

(VAB's) – de vitale rol van boeren voor toerisme  

 

2.1 Inleiding 
 

De gemeente Loon op Zand 
heeft de nodige diversiteit in 
het landbouwbedrijfsleven. 
Melkveehouderijen bestaan zij 
aan zij met 
akkerbouwbedrijven, 
intensieve veehouderij en 
verbrede landbouw. Naast de 
primaire landbouw wordt het 
bedrijfsmodel steeds breder. 
Inkomen komt steeds vaker 
ook uit toerisme en recreatie, landbouwbedrijven worden hierdoor 
multifunctionele bedrijven.  
 
Landbouwers in de gemeente Loon op Zand spelen in toenemende 
mate in op de vraag van consumenten naar duurzaamheid, streekeigen 
producten en kopen bij de boer. Een interessant voorbeeld van een 
multifunctionele bedrijf met de verkoop streekeigen producten is het 
Herenboeren initiatief (http://wilhelminapark.herenboeren.nl/). De 
landbouw heeft tevens te maken met een groeiend aantal 
beleidskaders. Met vereisten die zijn vastgelegd in nationale of 
regionale wetgeving, bestemmingskaders of andere 
beleidsinstrumenten. De landbouwsector in Loon op Zand is, net zoals 
in verschillende andere delen van Nederland, aan het vergrijzen. Het 

Bron: https://www.zlto.nl/beherenvanlandschapennatuur  

http://wilhelminapark.herenboeren.nl/
https://www.zlto.nl/beherenvanlandschapennatuur
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gebrek aan bedrijfsopvolgers resulteert in een groeiend aantal 
vrijkomende agrarische bebouwingen. Dat is zowel een uitdaging voor 
de agrarische sector als voor het toeristisch-recreatief product van Loon 
op Zand. 
 

2.2 Inspiratie 
 

De landbouwsector van Loon op Zand werkt graag mee aan het in stand 
houden en versterken van een mooi en divers landschap. ZLTO Dongen 
– Loon op Zand heeft op dat vlak de nodige acties ondernomen, 
inclusief knapzakroutes en promoten van groene erfbeplanting en 
akkerranden. Er is onder melkveehouders de nodige aandacht voor 
koeien in de weide. In algemene zin is er groeiende aandacht voor het 
terugdringen van atmosferische uitstoot, zoals CO2 en ammoniak.  
 
Verbrede landbouw 

Steeds meer landbouwers kiezen voor ontwikkelingen richting 
verbreding van hun bedrijfsvoering en alternatieve inkomstenbronnen, 
zoals een bed & breakfast, hosten van feesten en partijen, bierbrouwen 
en afzet bij restaurants in de buurt. De Stichting Duinboeren speelt met 
haar marketing en productontwikkeling in op de aanwezigheid van een 
mooi landschap, waaronder het Nationaal Park Loonse en Drunense 
Duinen. De Stichting anticipeert actief op mogelijke ontwikkelingen, 
onder meer door het opstellen van een gebiedsplan.  
 
Landbouwers in Loon op Zand zijn bereid om nog verder in te spelen op 
maatschappelijke wensen inclusief het in stand houden van een mooi 
en gevarieerd landschap. Zij vragen daarvoor wel erkenning van hun rol 
in de voedselproductie en het beheer van het landschap. Ook vinden ze 
dat dat inspelen op maatschappelijke wensen door de overheid 

eenvoudiger moet worden gemaakt. Meer samenwerking tussen 
landbouwers, andere landschapsbeheerders en meer aansluiting bij de 
consument is daarbij gewenst.  
In de gemeente Loon op Zand, maar ook de Regio Hart van Brabant, zijn 
verscheidene landbouwers op een bijzonder inspirerende manier aan 
de slag gegaan met het inspelen op de wensen van de consument, en in 
het bijzonder de toerist en recreant. De Zwammenberg 
(www.dezwammenberg.nl)in de Moer is daarvan een aansprekend 
voorbeeld. Maar ook bedrijven als de “Vaartse Hoeve” in Dongen 
(http://devaartsehoeve.nl/).  
 
Traditionele landbouw 

Naast deze voorbeelden van “verbrede landbouw” moet uiteraard niet 
vergeten worden dat ook de meer traditionele bedrijven het nodige te 
bieden hebben. Denk alleen al aan de koeien in de wei van de 
melkveehouderij, het productieproces van de aardbei- en 
aspergekweker, de innovatieve kwatrijnstal in Kaatsheuvel 
(www.kwatrijn.com), etc. Er valt veel te ontdekken bij de landbouwers 
van Loon op Zand en omgeving. Uiteraard dient gerespecteerd te 
worden dat niet alle landbouwers recreanten en toeristen kunnen en 
willen ontvangen.  
 
Samenwerking binnen de landbouwsector en tussen de landbouwsector 
en de gemeente, natuurterreinbeheerders en andere partijen biedt vele 
kansen om de toeristisch-recreatieve potenties van de gemeente Loon 
op Zand te versterken. De landbouwsector is voorstander van het 
bieden van meer variatie in het landelijk gebied van Loon op Zand. Men 
ziet dat niet als concurrentie, maar als mogelijkheden om samen de 
afzetmarkt te vergroten en meer mensen naar het platteland te 
trekken.  
 

http://devaartsehoeve.nl/
http://www.kwatrijn.com/
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Ontwikkeling 

Ruimtelijke afstemming van functies blijft belangrijk. Stankcirkels rond 
veehouderijbedrijven, vooral de intensieve veehouder, geven restricties 
aan de ontwikkeling van verbrede landbouw in de omgeving. Ze 
beperken de toeristische ontwikkeling. In de toeristische promotie en 
ontwikkeling van de gemeente dient daarom voldoende aandacht te 
zijn en blijven voor de afstemming van mogelijk conflicterende functies. 
In het algemeen zou echter de synergie van functies centraal moeten 
staan, niet de beperkingen.  
Denken in kansen biedt letterlijk en figuurlijk meer mogelijkheden voor 
ontwikkeling. Een belangrijke denkrichting die vooral door de Stichting 
Duinboeren wordt gepromoot is ”grond”. Via “grond” kan de 
maatschappelijke functie van de agrariër financieel worden 
gecompenseerd, op verschillende manieren.  Andere instrumenten 
zoals subsidies bieden minder stabiliteit of zekerheid voor de boer 
passen minder bij de agrarische bedrijfsvoering dan het regelen van 
zaken via “grond-inzet”. Het initiatief StadgoedLandgoed 
(http://www.stadgoedlandgoed.nl/over) geeft verschillende 
inspirerende ideeën voor het creëren van meerwaarde door grondbezit.  
 

2.3 Toekomstvisie 
 

De doorkijk op de landbouwsector in de gemeente Loon op Zand en de 
Regio Hart van Brabant kan bestaan uit onder meer de volgende zaken: 

 Erkenning geven voor de rol van de landbouwer in relatie tot het 
beheer en onderhoud van het landschap en bestaande 
inspanningen op vlak van duurzaamheid. De sector wil voor “vol 
aangezien worden”. De grond is productiemiddel van 
grondgebonden landbouw en zonder goede grond gaat het niet. 

Er is aandacht voor vastleggen CO2, zonnepanelen, aandacht voor 
weidegang koeien, biologische melk, etc. De landbouwsector 
heeft veel aandacht voor de leefbaarheid van het platteland, ook 
in verband met de VAB’s. Er moet – vindt men – goed worden 
ingespeeld op de te verwachten VAB’s. Het congres kan daarvoor 
ideeën en inspiratie brengen. 
 

 Aandacht voor bestemmingsuitdagingen – mogelijkheden bieden 
vanuit het beleid voor ontwikkelingen op het vlak van verbrede 
landbouw, nevenbestemmingen worden hoofdbestemmingen. 
 

 “Grond” voor agrariërs meer gaan inzetten als beleidsinstrument 
voor het realiseren van kwaliteitsinzet van agrariërs en het bieden 
van meer bedrijfszekerheid aan boeren. 
 

 De meeste melkveehouders hebben geen opvolgers en is er 
steeds meer vrijkomende agrarische bebouwing. Geef de 
landbouwers die doorgaan de ruimte die ze nodig hebben en 
denk aan oplossingen voor de vrijkomende bebouwing van 
diegenen die stoppen. 

 

 Levering van streekproducten aan supermarkten en bijvoorbeeld 
de Efteling betekent een gegarandeerde stroom van producten 
van goede kwaliteit. Er is interesse voor deze lijn bij supermarkten 
en boeren, maar er zijn praktische problemen op te lossen. 

 

 Het “hoppen” in beleid van overheden is een probleem voor 
landbouwers – ze weten niet waar ze aan toe zijn en moeten te 
vaak inspelen op nieuwe beleidslijnen en regelgeving (aldus de 
landbouwers). De verschillende overheidslagen zouden meer 

http://www.stadgoedlandgoed.nl/over
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moeten samenwerken om tot een eenduidig en behapbaar 
beleidskader te komen.  

 

 De landbouwers hebben via onder meer Stichting Duinboeren en 
Duinboeren Achterom de nodige aandacht voor streekmarketing 
en voor streekproducten. De Stichting is bezig met een 
gebiedsvisie, belangrijk voor het congresthema. De gebiedsvisie 
moet onder meer antwoord geven op de vraag over expansie van 
boomteeltsector – de wenselijkheid, impact, en de gevolgen voor 
landschap. De gebiedsvisie kan de toeristische prioriteiten en 
marketing van de gemeente Loon op Zand integreren en 
uitwerken. 
 

 De landbouw organiseert in de gemeente Loon op Zand jaarlijks 
de “knapzakroute”- dit past prima bij Loon op Zand 1001 
verhalen. Het evenement zou  verder kunnen worden 
uitgebouwd, bijvoorbeeld in samenwerking met 
Natuurmonumenten en de Wereldgemeente Loon op Zand. 

 

 De landbouwers hebben, zoals hiervoor al aangegeven, te maken 
met onderlinge afstemming – stankcirkels voor intensieve 
veehouderij beperken mogelijkheden. Intensieve veehouderij is 
ook lastig in te passen in een kwaliteit bestemmingsaanpak voor 
toeristische ontwikkeling. Niettemin is het een realiteit en in de 
verhalen moet ook DIE spanning tussen verschillende soorten 
landbouw aan de orde komen. Het betreft dan niet alleen 
landbouw, maar ook bijvoorbeeld de vestiging van ijssalons en 
mensen die op het platteland komen te wonen en niet tolerant 
zijn wat betreft stank en geluid vanuit de landbouwsector.  
 

 Het beleid inzake de verschillende landbouwsectoren moet meer 
in samenhang worden bezien. Dit ook in relatie tot het promoten 
van Loon op Zand als de gemeente met 1001 verhalen. Tenslotte 
speelt er ook nog een ander ding: stank is alleen stank als het als 
zodanig wordt ervaren. Het platteland is van oudsher een gebied 
waar dieren worden gehouden. Dat kan niet helemaal geurloos.  

  

Bron: https://www.zlto.nl/paginas/openbaar/producten-en-

diensten/ken-je-getallen-tool-voor-boerderijwinkels  

https://www.zlto.nl/paginas/openbaar/producten-en-diensten/ken-je-getallen-tool-voor-boerderijwinkels
https://www.zlto.nl/paginas/openbaar/producten-en-diensten/ken-je-getallen-tool-voor-boerderijwinkels
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3 Toerisme, voedsel, gezondheid en identiteit – gezonde 

kwaliteitsbestemming  

 

3.1 Inleiding 
 

Toerisme, voedsel, gezondheid en identiteit – thema’s die steeds meer 
met elkaar worden verbonden. Ze spelen een steeds belangrijkere rol  
in de keuze van toeristen voor bestemmingen. Die aandacht is zichtbaar 
in nationale en regionale concepten en initiatieven zoals “Slow Food”, 
“de eetbare stad”, Origin Green, De smaak van het Brandrode Rund, 
“We are Food 2018”, Educatief en eetbaar groen - van droom naar 
werkelijkheid, Green Canteen, Join the Kliek, Wildernisvlees, de 
Bijenboerderij, Lekker Betrokken!, Kempenlam, NatuurSUPER, 
Herenboeren en Vitamine G: het belang van Groen voor de Gezondheid. 
  
Deze initiatieven geven allen, in meer- of mindere mate, aandacht aan 
transparante ketens, natuur, dierenwelzijn, klimaatimpact, energie, 
eetpatronen en voedselverspilling. Duurzaam eten: gezond, veilig en 
minder milieubelastend. Daarnaast is er sprake van weinig verspilling 
van grondstoffen en zijn er meer mogelijkheden voor het vermarkten 
van streekproducten.  
 
Ook in de gemeente Loon op Zand is deze trend niet onopgemerkt 
gebleven. In de Horecavisie “ Samen 10001 horecakansen benutten” uit 
2015 wordt het onderstaande geconstateerd:  
“Al enige jaren is de trend van globaal naar lokaal gaande. Er komen 
steeds meer streekproducten op het menu. Ook multinationals hebben 
duurzaamheid hoog op de agenda staan en gebruiken minder 
additieven. In de supermarkten is deze trend inmiddels ook zichtbaar, 

door de vraag naar biologische producten en producten die op eerlijke 
en smaakvolle wijze zijn geteeld en gefokt” (quote Horecavisie “Samen 
10001 horecakansen benutten”). 
 
Actuele voorbeelden zijn onder meer: 

 de streekproducten in het Loonsche Land  

 het initiatief van de nieuwe Albert Heijn: koken met voedsel dat 
aan de datum is  

 de Landerije die al met streekproducten kookt 

 brouwerij Brand, bier uit Loon op Zand.  
 
Zoals in het vorige hoofdstuk al werd aangehaald, zetten landbouwers 
hun producten niet alleen af op de veiling maar ook bijvoorbeeld bij een 
restaurant in de buurt. De Stichting Duinboeren promoot actief de 
ontwikkeling en afzet van streekproducten. Natuurmonumenten, 
Brabants Landschap en Staatsbosbeheer, samen met andere partijen, 
nemen actie op het vlak van het versterken van het streekeigen 
landschap. 
 
Supermarkt-eigenaren in de gemeente Loon op Zand verkennen, in 
samenwerking met boeren, de opname van streekproducten uit Loon 
op Zand en omgeving in het assortiment. Vanuit bepaalde 
supermarkten wordt er ook gekeken naar het gebruik van producten 
tegen de houdbaarheidsdatum (teneinde voedselverspilling te 
reduceren) en het koken van biologische maaltijden.  
 
De Wereldgemeente Loon Zand neemt de nodige initiatieven op het 
vlak van duurzaam voedsel, energie en eerlijke handel. Het vieren van 
de Wereldvoedseldag,  samen met mensen uit andere culturen, is één 
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van deze initiatieven. Andere initiatieven omvatten de Plukroute, Eten 
in verzorgingscentra en Zaden voor Voedsel.  
 
Zowel de Provincie Noord-Brabant (o.a. met het al genoemde initiatief 
“We are Food 2018”), de Brabantse Raad voor Gezondheid als ZLTO 
geven meer en meer aandacht aan de relatie tussen duurzaamheid, 
gezondheid en voedsel.  
 

3.2 Inspiratie  
 

Er is in de gemeente Loon op Zand een uitstekende basis aanwezig om 
de versterking van het toeristisch product van Loon op Zand expliciet te 
koppelen aan duurzaamheid, voedsel en gezondheid.  
 
Uit gesprekken kwamen onder meer de volgende ideeën naar voren: 

 1001- en 1 horecaprofilering, aansluitend bij het stamtafel idee 
van Brabantse gezelligheid en gemoedelijkheid, waarin 
(authentiek) voedsel dicht bij huis, eerlijk eten en seizoen 
producten centraal staan; 

 Goed eten –routes, die stad, dorp en platteland verbinden via 
het thema voedsel;  

 1001 Loon op Zandse gerechten en verhalen uitgave; 

 Belevingskoken – de consument wil beleving, gezelligheid en 
echtheid. Actieve betrokkenheid bij het voedsel kan worden 
vormgegeven via kookcursussen, informatieverschaffing over 
oorsprong en teelt van producten. Maar ook over informatie 
over impact van teelt en handel in de producten op het milieu 
en maatschappij (in veel gevallen ook in andere landen of zelfs 
continenten); 

 Introductie van streekproducten en biologische producten in de 
Loon op Zandse horeca en kantines van overheids- en semi-
overheidsdiensten in de gemeente Loon op Zand, en, waar 
mogelijk, in alle (geïnteresseerde) bedrijven; 

 “Eetbaar groen”-  tuinen aanleggen als onderdeel van het 
gemeentelijk groen- en educatiebeleid. Waar mogelijk bij en 
samen met scholen, GGD en Hart van Brabant, waarbij geleerd 
kan worden van de kindertuinen in Tilburg in het kader van “De 
(h)eerlijke Eetbare Stad”; 

 Uitbouwen van het concept “Knapzakroutes”, mede in relatie 
met gezondheid, duurzaamheid en gezondheid; 

 Restaurants die willen voorkomen dat veel voedsel moet 
worden weggegooid. Initiatieven als ResQClub (vanuit Finland), 
Restoranto en Get Chef’s (Nederland) ondersteunen 
restauranthouders daarbij;  

 Bakkerijen die duurzaamheid integreren in hun bedrijfsvoering 
(zoals Honest Bakery); 

 Introductie van initiatieven zoals Dementie-tuinen en Groene 
Zorg in de gemeente Loon op Zand, waarin (ouderen) zorg en 
natuurbeleving hand in hand gaan; 

 Uitbouw van de Plukroutes, een route van eetbare planten, 
bomen, struiken door de wijk; 

 Integratie van het “No Food Wasted”-concept in alle 
supermarkten in de gemeente Loon op Zand.  
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3.3 Toekomstvisie 
 

Het gemeentelijk beleid is toegesneden op de nieuwe toerist en de 
nieuwe recreant. Om alle potenties te realiseren zijn er nieuwe vormen 
van samenwerking nodig tussen partners die nog weinig of niet met 
elkaar samenwerken op het vlak van duurzaamheid, voedsel en 
gezondheid. Denk daarbij aan de middenstand, de horeca, de Efteling, 
terreinbeheerders, GGD en VVV. Barrières van welke aard dan ook die 
deze nieuwe vormen van samenwerking in de weg staan moeten 
worden geslecht. Van belang is dat er gewerkt wordt vanuit 
gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen. Van belang is tevens dat er 
maximaal wordt aangesloten bij de wensen en belangen van mensen, 
daarbij het draagvlak van het landschap en de natuur respecterend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusie 

 

Zoals uit dit document blijkt, liggen er binnen Loon op Zand veel 
mogelijkheden om zichzelf nog meer te profileren. Als we 
samenwerken, kunnen we de gemeente Loon op Zand en de regio hart 
van Brabant aantrekkelijker, duurzamer en mooier maken. 

De Stuurgroep Marketing Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer stelt:  

“Samenwerking: we gaan met alle betrokkenen beter samenwerken 
omdat we geloven dat we veel te bieden hebben. We gaan samen 
zorgen dat iedereen ons aanbod kent of snel kan vinden. Bezoekers en 
bedrijven gaan Loon op Zand zien als de fijnste plaats om te vertoeven 
en te ondernemen”.  

De gemeente Loon op Zand heeft Goud in Handen, maar vooral ook 
‘gouden’ producten, ideeën en initiatieven waarin het streven naar 
duurzaam toerisme en het streven naar gezond en authentiek streek- 
eigen en seizoensgebonden eten op een prachtige manier samen 
kunnen gaan.  

Het ‘1001 verhalen congres’ is een uitgelezen kans om deze producten, 
ideeën en initiatieven te bundelen om samen een aantrekkelijker Loon 
op Zand en regio hart van Brabant te creëren, dat een voorbeeld voor 
andere Nederlandse en zelfs Europese regio’s zal zijn.  

 


