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De STIRR is er trots op dat drie van de tien bedrijven pilots zijn binnen het
InnovatieProgramma. Een vierde is via de ondernemersgroep verbonden aan het
Programma. Recreatieoord De Panoven, Landgoed de Groene Kamer, RGV met het
recreatiehuis en tenslotte Landgoed Breebronne kunnen de haalbaarheid van hun
innovatieve project vergroten.
Samenvattingen van de projectvoorstellen van de vier pilotprojecten
Onderstaande samenvattingen komen uit de offerten.
Haalbaarheidsonderzoek Oprichting Het Recreatiehuis
Bedrijf: Recreatiehuis bv
Het Recreatiehuis beoogt de centrale koepel voor de recreatiebranche te worden waar
het onroerend goed, marketing en exploitaties samen komen. Wanneer
kapitaalslasten bij een ander liggen kan de ondernemer die participeert initiatieven
voor vernieuwing ontplooien. Vanuit het Recreatiehuis worden sterke
franchiseformules gevormd en een basisstructuur geboden waar kleinere bedrijven
kunnen aanhaken. Er een solide basis geboden kan worden voor vermarkting van
bestaande én nieuwe producten en er ketensamenwerking tot stand komt. Hiermee
kan de recreatiebranche meer slagkracht krijgen om een sterke sector en vernieuwing
tot stand te brengen.
Onder Het Recreatiehuis vallen meerdere franchiseformules. Binnen de
franchiseformule kan voor ondernemers voordelen behaald worden. Tevens kan
meerwaarde bereikt worden door samenwerking of voordelen tussen verschillende
franchiseformules binnen Het Recreatiehuis. Hierbij kan gedacht worden aan nieuwe
producten en arrangementen.
Tenslotte kan vanuit Het Recreatiehuis ook kwaliteit van producten, diensten en
omgeving geborgd worden door het stellen van randvoorwaarden.
Geen ruimtelijke uitwerking. Initiatief mooi voor zwakke punten van sector. Indirect
positief effect op landschap. Idee goed past het wel in deze SBIR, sector staat er wel
om te springen. Kern is economische idee impact landschap later. Verrommeling van
het landschap genoemd weinig concreet. Samenwerking in sector heeft verbetering
nodig. Dit past in het idee om met een businessmodel te werken ter verbetering.
Landschappelijk Verantwoord Ondernemen: combinatie van zorg-leren-overnachten
gericht op Landschappelijk en Cultuurhistorisch Onderhoud
Bedrijf: Recreatieoord de Panoven BV
Dit nieuwe concept richt zich op samenwerking vanuit een recreatiebedrijf met nieuwe
partijen uit de zorg- en onderwijssector. Het doel van de samenwerking is het creëren
van zogenaamde win-win situaties: de deelnemende partijen moeten er
bedrijfseconomisch beter van worden waar tegelijkertijd een impuls aan de
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit van een gebied wordt gegeven. De
toepassing van dit concept is ook een vorm van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemerschap (MVO) en wordt daar waar van toepassing met de publieke partijen
vorm gegeven.

Landgoed De Groene Kamer
Bedrijf: Gebe Beheer BV
Dit project wil op een innovatieve en eigentijdse wijze een brug gaan slaan tussen
stad en platteland. We denken dit te gaan bereiken door niet ver van de leef- en
woonomgeving van de consument een landschapspark met paviljoens te creëren waar
de stedelijke consument in een op het onderwerp toegesneden groene
belevingswereld groene producten en diensten kan gaan afnemen. Letterlijk een
“stepstone” tussen stad en platteland. Er wordt gedacht dit te combineren met
specifieke educatieve, culturele en sportieve evenementen en dit alles te realiseren in
een landelijke, groene omgeving waar het goed toeven is. Aan de kant van de
toeleveranciers van deze goederen, producten en diensten zal de agrarische wereld
een uiterst belangrijke rol moeten gaan spelen.
Landgoed Breebronne
Bedrijf: Recreatiepark Breebronne BV
In dit project wordt ingezet op nieuwe vormen van landschappelijk gebruik, het cocreëren van het landschap met nieuwe participatievormen (en deelnemers) en op het
bieden van speciaal aanbod voor de groep senioren (waaronder zorg)en. Dit binnen
het kaders van Cradle2Cradle in een recreatief concept.
We willen een bestaand recreatiepark en directe omgeving transformeren tot een
(verblijfs)recreatieve omgeving voor senioren (50+) zowel gezond als (deels)
zorgbehoevend. Het park (en delen van de omgeving), zowel fysiek als in haar
exploitatie, wordt daarbij ingericht naar de richtlijnen van het cradle-2-cradle principe
wat uitgaat van een neutrale ecologische footprint. Er wordt opgebouwd vanuit
kleinschalige landschapselementen. De verschillende landschapselementen worden
integraal landschappelijk en functioneel met elkaar verweven wat meer flexibel en
intenser gebruik mogelijk maakt. In ecologisch opzicht zijn zelfs positieve effecten te
bereiken. Het kleinschalig landschap sluit aan bij de historisch context van de regio en
vormt een prettige recreatieve omgeving met een positief ecologisch resultaat en
daarmee een stevige basis voor een recreatiebedrijf.

