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CONCEPT 
 
Een picknickmand voor op verplaatsing, op wandeling in het bos of aan het strand. Je hoeft je picknick niet 

zelf samen te stellen, je hoeft er niet aan gedacht te hebben om een mand mee te nemen van thuis. Neen, 

je krijgt een mand of koeltas voor twee, drie, vijf personen mee waarin alles zit wat je nodig hebt. Voor 

kinderen kan er een kleine verrassing bijzitten (bijvoorbeeld insectenpotje met vergrootglas). 
 

DOELGROEPEN 
 
Mensen die graag buiten zijn. Mensen die zich graag verwennen. Mensen die graag vertoeven op 

gezellige plekken, midden in de natuur. Gezinnen met kinderen of koppels. 
 

VERNIEWENDE ELEMENTEN 
 
De keuze van ingrediënten kan vernieuwend zijn. Het inspelen op de korte keten. Op de meeste 

plaatsen bestaat deze dienst nog niet. 



Noden waarop wordt ingespeeld 
 

Wat voorop staat is het gemak voor de klant, de beleving en ook een beetje verwennen. Niet te veel 

moeten nadenken, niet moeten organiseren. Het wordt morgen terug zo’n mooi weer? Laten we een 

picknickmand meenemen op uitstap. We eten wanneer het ons past; hoeven niet terug naar ons logement 

of naar een restaurant / terras om iets te eten.  
Buiten zijn: deze dienst geeft de bezoekers meer mogelijkheden om buiten te zijn. Als het mooi weer is 

zijn alle terrassen ook snel bezet…  
Goedkoper dan uit eten: zo’n picknickmand is altijd wel goedkoper dan een snack of maaltijd op een terras.  
Vakantiegevoel: een picknick is altijd goed voor vakantiegevoel. Je eet in de natuur.  
Potentieel: korte keten. Voorwaarde is dan wel om zoveel mogelijk lokaal in te kopen. 

 

Specificaties voor mogelijke uitwerking 
 

• De picknickmand zelf: ofwel een echte mand die je moet terugbrengen (mits waarborg), ofwel een 

papieren tas. Er zijn verschillende voorbeelden te vinden op het internet. De mand en/of 

verpakking moet ook kunnen dienen voor afval. Hetzelfde geldt voor bestek: retour of wegwerp.  
• Ingrediënten die vanuit de streek komen; dit kan worden gekoppeld met de promotie van 

lokale producenten en/of specialiteiten.  
• Een aanbod hebben dat rekening houdt met verschillende behoeften van klanten: 

kindvriendelijk, glutenvrij, lactosevrij, veggie, halal, etc.  
• Een fles wijn of bubbels geeft altijd een luxe-gevoel en kost niet noodzakelijk veel meer.  
• Waarschijnlijk best op bestelling aanbieden; eventueel minstens (x) uren op voorhand.  
• Aandacht voor de koudeketen: het voedsel moet gepast worden verpakt.  
• Eventueel kan een inspiratiegidsje gemaakt worden voor de toekomstige aanbieders van de dienst. 

 

Mogelijke partners 
 

Heel veel ondernemers kunnen zo’n picknickmand aanbieden: iedereen die logement aanbiedt, 

een verhuurder van kano’s, een verhuurder van strandzetels, een kruidenier / supermarkt, … .  
Aanbieders van logement die zelf geen eten aanbieden kunnen samenwerking zoeken, bijvoorbeeld 
om de logisitiek van aankoop en voorbereiding door te geven. 
 

Welke toegevoegde waarde voor de partners-ondernemers?  
• Verkoop van de manden betekent een omzet en marge.  
• Vakantiegevoel en convenience leiden tot herhaalaankoop en fidelisering van klanten.  
• Promotie van lokale producten en ingrediënten brengt omzet voor de lokale economie. 

 

Hefbomen 
 

• Producten van lokale producenten in de mand verwerken.  
• Diensten voor toerisme kunnen met dit aanbod lokale producten en producenten promoten. Zij 

kunnen ideeën aanbrengen.  
• Aanwezigheid van infrastructuur voor picknick of BBQ. Banken in de natuur of shelters, zoals 

er bijvoorbeeld zijn in de Ardeense bossen, zijn een facilitator. Als het regent kan je nog altijd 

schuilen en toch genieten van je picknick. 

 

Voorbeelden:  
1. Grand Hotel Topice in Bled (Slovenië) heeft een boothuis aan het meer waar ze roeiboten verhuren. Zij bieden 

ook luxe-picknickmanden aan om mee te nemen op je roeiboottocht. Een uitzonderlijke ervaring om je mand 

mee te nemen en je op het eiland midden op het meer te installeren voor je luxe-picknick met bubbels.  
2. Deliveroo: tijdens de zomer van 2017 is Deliveroo (tijdelijk) gestart met een picknick-aanbod op het strand. 

Bestel je picknick vanop het strand en een deliveroo-fietser brengt die naar je toe. Beperkt aanbod tot het 

strand van Knokke. Concept is gebaseerd op hun normale aanbod: je kan via hen je mand bestellen van bij 

een aantal horecazaken. Zij zorgen voor het brengen, niet naar je huis, maar waar je bent op het strand. 


