
Bargerveen

Beste lezer,

Leuk dat je bij mijn concept bent aangekomen! 
Voordat ik ga duidelijk maken waar ik de afgelo-
pen weken aan heb gewerkt omtrent het ontwik-
kelen van een business idee voor het Barger-
veen, wil ik kort wat over mezelf vertellen.

Mijn naam is Wouter Manders en ik studeer 
momenteel Business Innovation aan de Avans 
Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Hier word ik 
opgeleid om bedrijven te helpen met het inno-
veren en nieuwe businessmodellen te ontwikke-
len. In een constant veranderende wereld is de 
vraag naar nieuwe ideeën enorm toegenomen. 
Wat vandaag nieuw is, is morgen al weer oud. 
Dat is de reden dat ik het Bargerveenproject zo 
interessant vind! Met dit project kan ik mijn ken-
nis verbreden op een heel ander vakgebied dan 
voor de bedrijven waar ik normaliter voor werk, 
wat ontzettend gaaf is.

Het lijkt mij enorme leuke uitdaging om mee te 
mogen werken aan het Bargerveen project en 
mijn business idee samen met de betreffende 
stakeholders verder te ontwikkelen zodat we sa-
men duurzame waarde kunnen creëren. We wil-
len immers een innovatie ontwikkelen die duur-
zaam is. 

FLOAT!



Afbakening
Voordat het voorstel bekend wordt gemaakt baken ik kort 
af naar welke ideeën ik juist niet op zoek was. De voor-
waarden zijn immers dat zo veel mogelijk stakeholders 
tevreden zijn én het concept duurzaam is. De volgende 
ideeën waren voor mij daarom al snel uitgesloten:

Energie opwekken: We willen iets uniekers, energie op-
wekken kan ook elders.

Waterrecreatie: Nederland kent vier seizoenen, waar-
door watersport niet goed mogelijk is. Tevens willen we 
de rust in het natuurgebied behouden.
Na een brainstorm over hoe het natuurgebied het best 
benut kan worden en tevens de meeste stakeholders te-
vreden zullen zijn kwam ik met het voorstel dat hieronder 
staat beschreven.

FLOAT!

Om er voor te zorgen dat de Buffer-Zuid optimaal benut 
gaat worden is mijn voorstel om een business idee toe te 
passen die er voor zorgt dat zowel de jeugd als de oude-
ren samensmelten in het gebied en daarbij kennismaken 
met de pracht van de flora, de fauna en daarbij tevens 
kunnen leren over de toekomst. 

Het business idee FLOAT! komt daarbij kijken. Na een 
interessante brainstorm omtrent het betrekken van de 
stakeholders en het optimaal benutten van het Barger-
veengebied kwam dit concept naar boven. Float is dé 
drijvende plantenkas, gemaakt van duurzame materialen 
zoals hout. Het plan is om ongeveer vijf van deze kassen 
te plaatsen, verdeeld over het Bargerveen gebied (zie 
volgende pagina)

Deze vijf plantenkassen (bestaande 
uit verschillende grootten) bieden de 
jeugd én ouderen de mogelijkheid om 
alles te leren over het Bargerveen-
gebied, Nederlandse geschiedenis 
EN over de toekomst. Deze planten-
kassen zijn namelijk zelfvoorzienend 
door middel van windkracht en zonne 
energie. Op deze manier maken alle 
bezoekers kennis met de manier van 
energieopwekken in de toekomst. Dit 
duurzame concept brengt mensen bij 
elkaar, helpt mee met de educatie en 
verbindt alle stakeholders. 

Bijvoorbeeld de gemeente Emmen, 
het Waterschap en de Natuur & Re-
creatie belangenverenigingen zullen 
dit project erg waarderen omdat het 
geen zware last geeft aan het natuur-
gebied. Bovendien is dit een interes-
sant uitstapje voor basisscholen en 
bejaardehuizen. Hoe mooi is het om 
jong en oud bij elkaar te brengen? Op 
de volgende pagina staat het verdien-
model en de route van de verschillen-
de plantenkassen beschreven.

Het voorstel



De Bezienswaardigheden

FLOAT 1 FLOAT 2 FLOAT 3 FLOAT 4 FLOAT 5

Om het gehele Bargerveen zo optimaal mogelijk te benutten, komt er natuurlijk niet slechts één enkele plantenkas. Een 
van de belangrijkste doelen is dat de bezoekers het gehele gebied kunnen bewandellen, niet enkel een klein stukje. 
Om dit te realiseren zijn er vijf FLOAT kassen geplaatst (zie kaart hieronder). Deze plantenkassen hebben allemaal iets 

unieks en zorgen ieder voor een bijzondere ervaring en interactie met het Bargerveengebied:

De jeugd en ouderen maken 
kennis met de rijke geschie-
denis van het Bargerveenge-
bied in de eerste plantenkas. 
Waarom is Bargerveen zoals 
het nu is en wat is hier aan 

vooraf gegaan?

De bezoekers komen aan bij 
de tweede FLOAT en dom-
pelen zich onder in de wereld 
van planten binnen deze kas. 
De expositie aan de talloze 
kasplanten laten de bezoe-
kers kennis maken met wat 
er in het Bargerveengebied 

groeit. 

Wanneer de bezoekers aan-
komen bij de derde kas ma-
ken ze kennis met het dieren-
rijk uit het Bargerveengebied. 
Zijn het alleen vogels en kik-
kers of tegenwoordig ook... 

wolven?

Alle kassen worden voorzien 
van duurzame energie, door-
dat er gebruik wordt gemaakt 
van water-, windkracht en 
zonne energie. In deze kas 
wordt de jongeren en oude-
ren duidelijk gemaakt waar-
om dit zo belangrijk is voor 
onze aarde en hoe belangrijk 
het is om goed met de aarde 
om te gaan. Tevens wordt het 
duurzame aspect van de kas-
sen benadrukt. Deze zijn van 
Nederlands hout gemaakt en 
niet van chemische elemen-

ten zoals plastic. 

Na het doorlopen van de ge-
hele route komt de bezoeker 
aan in het Bargercafé, waar 
men een drankje kan drinken 
in de schitterende, energie-
neutrale kas. Denk tijdens de 
ijskoude winter aan warme 
chocomel en in de hete zo-
mers aan een lekkere tonic! 
Het belangrijkste is dat de be-
zoekers over hun belevingen 
kunnen praten, met elkaar in 
contact kunnen komen en er 
nieuwe gesprekken ontstaan.



Het verdienmodel Stakeholders

1

2

Verdienmodel
Aan het optimaal benutten van het Bargerveengebied 
hangt natuurlijk ook een prijskaartje. Daarom is het 
belangrijk om ook te zorgen voor een sterk verdien-
model, waardoor het project zich na verloop van tijd 
terugverdient. De volgende twee verdienmodellen 
hebben de aandacht getrokken:

De betrokkenen
Om het Float business idee te laten slagen zijn er verschillende stakeholders nodig. Zij zullen ieder verant-
woordelijk zijn voor het goed implementeren van dit concept. 

Voor de bouw van Float wordt er gebruik gemaakt van een bouwbedrijf dat zich specialiseert in het bou-
wen van duurzame (energie), lichtgewicht, houten gebouwen in een modderig veengebied. Waarom Float 
eigenlijk op het water staat? Omdat we ouderen en jongeren de connectie met de natuur, het water en het 
gehele gebied willen geven. Dit maakt de installatie iets duurder, maar wel heel uniek en bijzonder! Buiten 
deze stakeholder hebben we personen nodig die de vijf plantenkassen willen aankleden. Denk aan het 
plaatsen van de museum elementen, de planten en het restaurant, waardoor de Float ervaring compleet 
wordt.

Wanneer het Float idee eindelijk wordt gekozen voor het Bargerveengebied is het verstanding om met alle 
stakeholders (waaronder; de provincie Drenthe, de gemeente Emmen, het Waterschap, LTO en Staatsbos-
beheer) om de tafel te zitten om vanuit iedere partij wat input te genereren om dit concept nóg beter aan de 
laten sluiten bij het Bargerveengebied. Dít concept gaat het gebied een unieke twist geven, jong en oud bij 
elkaar brengen en geeft daarbij een unieke interactie tussen mens en natuur.

Dit betekent dat we het grootste gedeeltje van de om-
zet behalen met het verkopen van tickets aan bezoe-
kers. Vaak ondernemen scholen hetzelfde schoolreis-
je per leerjaar, waardoor er een vaste groep bezoekers 
komt. Buiten deze groep kopen natuurlijk ook nog ou-
deren, buitenlanders en mensen die op zoek zijn naar 
een leuke, maar orginele dagtrip de tickets.

Tevens wordt er in de float 5 installatie een restaurant 
gebouwd, waar de bezoekers na hun bezoek nog wat 
kunnen drinken en eten in de pracht van dit natuurge-
bied. Dit restaurant wordt gebouwd met uitzicht op de 
sterrenhemel, de natuur en het water. 



Inspiratie
Duitsland
In 2017 ben ik met mijn familie een weekendje naar Duitsland ge-
weest, waar we genoten hebben van een schitterend natuurge-
bied. De reden dat ik dit gebied heb onthouden is dat het een heel 
mooi gebied was waar de natuur en de behoeften van de mens 
schitterend afgestemd waren op elkaar. Het was niet verlaten, 
maar ook niet té commercieel ingericht. Het bestond uit enkele 
paden op houten palen die de bezoeker door het gebied leidden. 
Op die manier konden zowel ouderen als jongeren optimaal van 
het gebied gebruik maken. Ouderen hebben vaak moeite met 
lopen in de natuur doordat er niet met rolstoelen gereden kan 
worden en er gevallen kan worden over de uitstekende boom-
wortels. Dit was daar niet het geval. 

Op het einde van deze route (40 minuten lopen) stond een plan-
tenkas waar de bezoekers tussen de planten een drankje konden 
nutiggen en even konden uitrusten. Dit had ik nog nooit eerder 
gezien. Het was ijskoud buiten maar toch zat ik warm binnen,  
want er zat enkel een glasplaat tussen mij en de buitenwereld, 
waardoor ik één was met de natuur. Dit park was dan ook een 
van mijn inspiratiebronnen voor het Bargerveen project. Met dit 
project heb ik rekening gehouden met zo veel mogelijk aspecten 
om dit te laten slagen. Denk aan duurzaamheid, interactie, na-
tuur, jong & oud, de stakeholders en het verdienmodel. 

Ik hoop dat ik u heb geïnspireerd en verder zou ik heel graag een 
bijdrage willen leveren aan dit project!

Wouter Manders


