
De werelD 
VAN BrABANts BuiteN



Er ligt een hele wereld

gewoon om de hoek

om te ontdekken

te ervaren en te beleven

om van te proeven

en van te genieten.

Dit is de wereld van

Brabants Buiten.





treNDs
vraag naar duurzaam en dichtbij

We willen genieten met een meerwaarde
De wereld om ons heen verandert. Mensen gaan meer en meer op 

zoek naar verantwoorde consumptie, maar dan wel op een leuke en 

lekkere manier. Ze willen genieten, maar wel met een meerwaarde. 

Ze vragen om een verhaal achter de producten en diensten. Een 

verhaal dat ze aanspreekt en waar ze zich in kunnen vinden en dat 

ze kunnen delen met familie en vrienden.

Het is natuurlijk beter en leuk en lekker
Na biologisch en duurzaam, vragen consumenten nu om lokaal. Ook 

Brabanders willen graag lokaal consumeren en recreëren. Het is 

natuurlijk beter voor het milieu, beter voor de eigen economie, maar ze 

laten zich vooral leiden door smaak en beleving: het is leuk, lekker, 

vers en gezond.

Er is zoveel moois te vinden hier in de omgeving
De trend naar puur, duurzaam en authentiek is onomkeerbaar 

ingezet. Waren het eerst de echte trendsetters, de lokatariërs, die om 

zich heen keken en zagen dat er zoveel moois gewoon in de eigen 

omgeving te vinden viel... nu zien steeds meer mensen de meerwaar-

de van ‘echt’ en dichtbij. Producten en diensten die voortkomen uit 

passie, aandacht en oog voor de wereld om ons heen. Ze zijn er al 

volop, al is het nu wel de kunst ze gemakkelijk te vinden.

Lokaal consumeren:

*  Dichtbij en traceerbaar

* Beter voor het milieu

* Goed voor de lokale economie

* En nog lekkerder ook!
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Deze melk komt van de koe, 
van de koeien van boer Guus
Het verhaal achter een product staat centraal, want mensen willen we-

ten waar het vandaan komt. Ze willen het zien, voelen en echt ervaren. 

Want dat proef je eraan af. Het Brabantse land leent zich daar uitste-

kend voor, want hier valt nog volop te beleven. Op bezoek bij de boer, 

een kijkje in de kas, knuffelen met koeien, kaas maken... en het is maar 

een klein stukje rijden, wandelen en fietsen vanuit de Brabantse steden 

naar het buitengebied.

Van stad naar platteland en ook weer terug
In Brabant gaat de stad bijna vloeiend over in het platteland eromheen. 

Maar puur en smaakvol, authentiek en echt, natuurlijk en duurzaam... dat 

is ook in de stad te vinden. Consumenten zetten de trend daar zelf 

verder en zoeken gericht naar die beleving van de eigen omgeving. Bij 

het boodschappen doen, maar ook in het restaurant of bij het online 

thuis boeken van een weekendje weg in eigen omgeving.

Een aansprekend antwoord 
op actuele vragen uit de markt
De vraag is: waar ligt de link? Is er een duidelijk en zichtbaar verhaal 

voor en van Brabant als het gaat om de streekbeleving in genieten? 

Hoe vinden mensen gemakkelijk wat ze zoeken? Hoe weten ze dat het 

écht is? Brabants Buiten geeft een goed antwoord op deze vragen. 

Brabants Buiten bestaat omdat de mensen er zélf om vragen.

treNDs
behoefte aan streekbeleving

Brabantse streekbeleving:

* Authentiek en puur

* Herkenbaar en vertrouwd

* Goed voor de lokale economie

* En nog leuk ook!
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De kracht van samen 
met alle Brabantse regio’s
De wereld van Brabants Buiten beslaat de hele provincie Noord-

Brabant. Alle steden en het volledige buitengebied tezamen vormen 

de voedingsbodem voor Brabants Buiten. Natuurlijk blijven de 

verschillende regio’s herkenbaar, maar de absolute kracht zit in 

de gezamenlijke aanpak. Samen optrekken om te laten zien wat 

Brabant allemaal voor moois, lekkers, leuks, interessants, spannends, 

ontspannends, verrassends en vertrouwds te bieden heeft.

Gemeenschappelijke delers 
zijn de factoren voor succes
Wat Brabants Buiten uniek én herkenbaar maakt, is de sterke 

Brabantse uitstraling. De directe link met de oorsprong. De herkomst, 

receptuur en aanpak als keurmerk. Zodat de consument weet: dit is écht. 

Dit is authentiek, met zorg geproduceerd, met passie gemaakt, met 

aandacht voor de omgeving georganiseerd. 

Do good - feel good. Gegarandeerd.

lokAle iNVulliNg
Brabantbrede aanpak
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Brabantbrede aanpak

natuurlijk, 
uit De Kempen

Plak/sticker-zijde

natuurlijk, 
uit Het Groene Woud

Wil jij ook eens naar de Zuivelboerderij 
‘De Kern’ in Het Groene Woud? 
www.brabantsbuiten.nl 

Productspecificaties (herkomst en eigenschappen 
van het product).

Magere melk
Ruimte voor ingrediënten.

Na openen beperkt houdbaar, koel bewaren, 
schudden voor gebruik.

1000 ml

Ten minste houdbaar tot: 21-03-2011

  ouderwets
     koeien melken

Hier is ruimte voor een persoonlijk verhaaltje per 
product ivm product-streek-beleving. Ex el il 
ipisi blaorper susci bla con velit nibh ea adiat, 
cor si tat. La faccum ex eu faccum veriuscidunt 
accumsandip ex eugiamet, quip etumsan hen 
digna conse molore modiat. Duis at, sit ver iure 
facin voloreet laore vel do dolum sandre magnit 
auguer aut lore modoluptat.

  Boeren-Leidse
     kaas Cum Laude!

Hier is ruimte voor een persoonlijk 
verhaaltje per product ivm product-
streek-beleving. Ex el il ipisi blaorper 
susci bla con velit nibh ea adiat, cor si 
tat. La faccum ex eu faccum veriuscidunt 
accumsandip ex eugiamet, quip etumsan 
hen digna conse molore modiat. Duis at, 
sit ver iure facin voloreet laore vel do 
dolum sandre magnit auguer aut lore 
modoluptat. 

Wil jij ook eens naar Kaasboerderij Matthijssen in Het Groene Woud? 
www.brabantsbuiten.nl 

natuurlijk, 
uit Het Groene Woud

natuurlijk, uit Het Groene Woud

natuurlijk, uit Het Groene Woud

Productspecificaties (herkomst en eigenschappen 
van het product).

Roomboter
Ruimte voor ingrediënten.

Na openen beperkt houdbaar, koel bewaren.

1000 gram

THT:

21-03-2011

natuurlijk, 
uit De Kempen

  spelen in de 
     Philips Fruittuin

Met mijn verjaardag zijn we lekker naar de 
Philips Fruittuin geweest, vlakbij Eindhoven.  
We hebben een spannende speurtocht gedaan 
met leuke spelletjes. En we hebben bomen gezien 
waar echte appels aan groeien.  
En daar maken ze dan weer sap van. We hebben 
het allemaal mogen proeven. Echt lekker! En toen 
hebben we ook mooi een paar f lessen gekocht 
voor thuis.

Wil jij ook eens naar de Philips Fruittuin 
in De Kempen? 

www.brabantsbuiten.nl 

Dit sap is geperst uit milieuvriendelijk geteelde appels. 
Door de verscheidenheid van soort kan de kleur en 
smaak variëren. 

Appelsap
100% appelsap

Na openen beperkt houdbaar, koel bewaren, 
schudden voor gebruik.

0,75 l

Ten minste houdbaar tot: 21-03-2011

  vrijheid 
     van leven

Hier is ruimte voor een persoonlijk 
verhaaltje per product ivm product-
streek-beleving. Ex el il ipisi blaorper 
susci bla con velit nibh ea adiat, cor 
si tat. La faccum ex eu faccum verius 
cidunt accumsandip ex eugiamet, quip 
etumsan hen digna conse molore mo 
diat. Duis at, sit ver iure facin voloreet 
laore vel do dolum sandre magnit 
auguer aut lore modoluptat. 

Wil jij ook eens naar de ‘Heibloem’ in De Kempen? 
www.brabantsbuiten.nl 

natuurlijk, 
uit De Kempen

natuurlijk, uit De Kempen

Productspecificaties 
(herkomst en eigenschappen van het product).

Scharreleieren
100% scharreleieren

Na openen beperkt houdbaar, koel bewaren. 

6 stuks
THT:21-03-2011

natuurlijk, uit De Kempen
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Aansprekend en duidelijk te herkennen
Brabants Buiten heeft een aansprekend, duidelijk herkenbaar gezicht. 

Het logo werkt als een keurmerk. Een teken om aan te geven dat het 

product of de dienst aan de beloftes voldoet: duurzaam, van én voor 

het Brabantse land, met streekbeleving, vers en gezond.

Tastbaar bewijs voor écht Brabants Buiten
De kernwaarden, de kwaliteit van Brabants Buiten wordt bewaakt via 

een eigen certificering. Brabants Buiten is daarom een exclusief merk 

voor duurzame ontwikkeling in Brabant. Alleen gecertificeerde 

deelnemers kunnen en mogen zich profileren als écht Brabants Buiten. 

Zo kan de consument erop vertrouwen dat de dienst of het product 

ook echt duurzaam en van dichtbij is. Dat het verhaal authentiek is en 

dat er een bewijsbare, tastbare koppeling met het lokale karakter is.

Inspiratie logo: 

* Brabants boeren bont

* Brabantse waarden

* Warm en gezellig

* Organische vormentaal

* Keurmerk (écht)

zichtBAAr VerBoNDeN
eigen merk met kwaliteitskeur



van én voor het
Brabantse land duurzaam

vers en gezond met streekbeleving

zichtBAAr VerBoNDeN
eigen merk met kwaliteitskeur



Toegevoegde waarde voor de 

Brabantse ondernemers:

*  Sterk brabantbreed merk met uitgebreider 

 marktpotentieel door gezamenlijke  

 merkpositionering en marketing: meer beleving, 

 nieuwe product/marktcombinaties

*  Doorbreken van de traditionele (food)keten

*  Invulling duurzaam ondernemen

*  Mede-aandeelhouderschap

Brabants Buiten zorgt voor samenhang
Brabants Buiten vormt het totaalconcept voor alles wat te beleven is 

aan eten, drinken, genieten en recreëren. Brabants Buiten zorgt daarbij 

voor samenhang en een onderlinge koppeling van en tussen 

streekproducten en vrijetijdsbeleving. Op deze manier krijgt het 

concept een duidelijke voedingsbodem en een directe meerwaarde.

Van certificering tot uitlevering
Brabants Buiten staat ook voor de totale aanpak. Van certificering 

van de deelnemers, de vormgeving en uitwerking van de verhalen, de 

routing en koppeling tussen de belevingen én de organisatie en 

distributie.

Perspectief voor de regionale economie
Duurzaam, gezond en regionaal geproduceerd. Van dichtbij, 

met de verhalen achter de producten en diensten. En interessant 

voor de Brabantse agrarische en recreatieve ondernemers 

vanwege de korte keten door het eigen distributiekanaal.

totAAlcoNcept
voor food en vrijetijdsbeleving



Etiket achterzijde fles

spelen in de Philips 

Fruittuin
Met mijn verjaardag zijn we lekker naar de 

Philips Fruittuin geweest, vlakbij Eindhoven. We 

hebben een spannende speurtocht gedaan met leuke 

spelletjes. En we hebben bomen gezien waar echte 

appels en peren aan groeien. En daar maken ze dan 

weer sap van. We hebben het allemaal mogen 

proeven. Echt lekker! En toen hebben we ook mooi 

een paar flessen gekocht voor thuis.

Appelsap
75% appel, suiker, pectine, 

benzoaat, citroenzuur

Na openen beperkt houdbaar, koel 

bewaren, schudden voor gebruik

0,75 l

Ten minste houdbaar tot:

Dit sap is geperst uit milieuvriendelijk geteelde appels. Door de 

verscheidenheid van soort kan de kleur en smaak variëren.

10 - 03-2011

9 7 8 9 0 2 1 5 4 9 3 0 9

Wil jij ook eens naar de Philips Fruittuin

in Het Groene Woud? www.brabantsbuiten.nl 

1. Productomschrijving

2. Belofte en afzender

3. Keurmerk (waarborg duurzaamheid)

* Bewijs van duurzaam ondernemen
* Extra ingrediënt is streekbeleving door storytelling
* Koppeling met recreatief aanbod uit de streek



Het totaalconcept van Brabants Buiten komt optimaal tot uitdrukking via 

aangesloten deelnemers. Brabants Buiten is zichtbaar en aanwezig juist 

waar je het niet meteen verwacht. 

Shop in shop
Brabants Buiten is verkrijgbaar op plekken met een ambachtelijke 

setting. Zoals streekwinkels, delicatessenspeciaalzaken, ambachtelijke 

brood- en banketbakkers en slagers.  Met het modulaire shop-in-shop 

systeem kunnen zij heel gemakkelijk de meerwaarde van het concept 

laten zien. Daarbij komen de verhalen achter de producten en diensten 

direct in woord en beeld tot leven.

Smakelijk assortiment
De Brabantse beleving in het schap bestaat uit een smakelijk 

assortiment van streekproducten. Met de verhalen achter die 

producten en diensten.

AfzetkANAleN
groothandel met een eigen label

Met zorg en passie geproduceerd:
*  Aardappelen, groente en fruit*  Bloemen en planten*  Brood en banket

*  Vlees(waren)
*  Zuivel, kaas en eieren* Dranken en sappen



Shop concept Brabants Buiten

Shop - CONCEPT - MAXI:

 Modulair kistensysteem +
 plankensysteem +
 Groenten / fruit corner

3) Groenten / Fruit corner
 Solide houten kisten op kantelframe
+

4) Recreatieve corner
+
 Branding Brabants Buiten
 -  Logo on top +
 -  Muursigning, logo op muur +
 -  Natuurlijk beleving, inrichting 
  volledig winkelwand
 

Met zorg en passie geproduceerd:
*  Aardappelen, groente en fruit*  Bloemen en planten*  Brood en banket

*  Vlees(waren)
*  Zuivel, kaas en eieren* Dranken en sappen



Hoe komt het eten vers op mijn bord?
Ook via de horeca en grootkeukens die producten van Brabants Buiten 

inkopen, brengen we de verhalen voor het voetlicht. Via aansprekende 

panelen en flyers, aankleding van de tafel met placemats en menukaar-

ten met de herkomst van het eten. Maar ook door uitjes naar de 

leverancier brengen we Brabants Buiten pas echt dichtbij. 

Beleving = gespreksonderwerp
Brabants Buiten zorgt voor gezond, vers en vertrouwd eten op 

tafel én daarmee voor een gespreksonderwerp. De koks in de 

grootkeukens kunnen weer met passie verse traditionele streek-

gerechten koken.

Van de boer naar de chef-kok
Bezoekers aan restaurants willen het verhaal horen achter het eten dat 

ze er geserveerd krijgen. Een verhaal dat ze aanspreekt, waarin ze de 

herkomst van de producten herkennen. In de horeca zorgt Brabants 

Buiten voor dat verhaal aan tafel. Over de culinaire verwennerij op 

tafel die de chef-koks vers en van dichtbij hebben bereid van het 

Brabantse land. Om de beleving thuis door te zetten kunnen gasten in 

een shop-in-shop ook in het restaurant terecht voor delicatessen uit de 

streek en voor uitstapjes in de streek.

AfzetkANAleN
grootkeuken en horeca



Toegevoegde waarde voor 

grootkeuken en horeca:

*  Invulling op waardes duurzaam, 

 gezond, authentiek en leuk

* Beschikbaar, herkenbaar en eerlijk

* Echte streekbeleving: 

 uitstapjes naar de boer



Buiten in Brabant
Aan de producten koppelen we dus aansluitende vrijetijdsbestedin-

gen. Maar het werkt ook de andere kant op: aan activiteiten met het 

keurmerk ‘écht Brabants Buiten’ verbinden we ook weer concrete 

producten. Dus bij het deelnemende hotel krijg je een ontbijt met 

echte Brabants Buiten producten én het verhaal dat daar bij hoort. 

Verder is het bijvoorbeeld mogelijk direct die lekkere jam te kopen of 

in ieder geval erop gewezen te worden waar je die haalt.

Webwinkel
Op de website van Brabants Buiten wordt de kracht van alle 

producten en diensten gebundeld. De streekproducten zijn er 

verkrijgbaar én je kunt er meteen een écht Brabants Buiten 

uitstapje boeken.

En zo is het verhaal weer rond. Het verhaal over de wereld van 

Brabants Buiten. Een verhaal met pure, authentieke, verantwoorde 

ingrediënten. Waar je echt van kunt genieten en waar je steeds 

meer van ontdekt.

AfzetkANAleN
recreatie & toerisme



natuurlijk, in de Biesbosch

LEKKER
VAREN

natuurlijk, 
in De Kempen

RUSTIEK
SLAPEN



Brabants Buiten kan rekenen op enthousiaste ambassadeurs:

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Brabants Buiten heeft een fundament van betrokken 
en bevlogen Brabantse ondernemers en organisaties:

-

-

-

-

-

-

-

E info@brabantsbuiten.nl 

T 06 10 45 61 11

Inhoud, concept, realisatie en vormgeving: Cragt Creatieve Communicatie & Praedium


