O-GEN LEDENEXCURSIES.

Met Open O-gen door de Vallei,
Heuvelrug en Kromme Rijnstreek
Samen maken we het gebied. We werken aan projecten die invloed hebben op onze
woon- en leefomgeving, ons klimaat, onze energie en ons voedsel. Bekijk op 17, 19 en 20
september met eigen o-gen hoe deze samenwerking loont. In drie excursies gaan we op
bezoek bij mensen en organisaties met inspirerende verhalen en gaan we met onze
leden, statenleden, bestuursleden, raadsleden en colleges in gesprek over actuele
thema's. Bekijk hieronder de programma's en meld je aan.
Let op: dit jaar laten we de bus staan en stappen we op de fiets. Dresscode is
daarom gemakkelijke kleding en schoenen. Deelname aan de excursies is gratis,
inclusief een eenvoudige maaltijd. Ook introducés zijn welkom.

KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN

ONZE WOON- EN LEEFOMGEVING
Maandag 17 september | 16.00 - 19.30 uur | Vervoer per fiets
VERZAMELEN | 16.00 UUR | POULTRY EXPERTISE CENTRE
Barnseweg 3 in Barneveld
TRANSITIE VAN DE LANDBOUW
Tonnis van Dijk (wethouder Scherpenzeel),
Jan Workamp en Eltjo Betlehem (PEC)
nemen ons mee in de zoektocht naar de
reductie van fijnstof in de regio FoodValley.
Aart de Kruijf (wethouder Barneveld)
vertelt over het coachingstraject waar
agrariërs in de regio gebruik van kunnen
maken.

NIEUWE VERDIENMODELLEN
Wout Neutel (Staatsbosbeheer) vertelt hoe
breed gewerkt wordt aan 'een financieel
huishoudboekje voor de Heuvelrug'.
IJsbrand Snoeij (Boerderij ’t Paradijs) geeft
aan op welke manieren hij zoekt naar
nieuwe verdienmodellen voor zijn eigen
bedrijf.

16.05 UUR | POULTRY EXPERTISE CENTRE
Barnseweg 3 in Barneveld

17.30 UUR | BOERDERIJ 'T PARADIJS
Bielderweg 1 in Barneveld

ONS KLIMAAT EN ONZE ENERGIE
Woensdag 19 september | 16.00 - 19.30 uur | Vervoer per fiets
VERZAMELEN | 16.00 UUR | KULTURHUS DE BREEHOEK
Marktstraat 29 in Scherpenzeel
MESTVERWERKING EN FINANCIERING
De eerste lening uit het O-gen Fonds wordt
verstrekt aan de biogasinstallatie van Jan
de Greef. Deze installatie produceert
energie uit reststromen. Dit is een stap
verder in het oplossen van de
mestproblematiek in de regio. Hij neemt
ons mee in de gevolgde route en we krijgen
een sneak preview van deze imposante
installatie.

OP WEG NAAR ENERGIENEUTRAAL
Gemeente Leusden maakt met haar
buitengebied plannen voor
energieneutraliteit, dat vertelt wethouder
Erik van Beuren. Ook De Glind wordt
energieneutraal, maar hoe? Gerard de Jong
en Nick Evers (Rudolphstichting) delen hun
plannen. Joris Hogenboom (NMU) laat zien
hoe we onderweg zijn naar een Energie
Neutrale Melkveehouderij.

16.15 UUR | JAN DE GREEF
Voskuilerdijk 26, Woudenberg

18.00 UUR | DE GLINDSTER
Rudolphlaan 2, De Glind

ONS VOEDSEL
Donderdag 20 september | 16.00 - 19.30 uur | Vervoer per fiets
VERZAMELEN | 16.00 uur | CARPOOL/PARKEREN TEGENOVER DE BOOMGAARD
Graaf Lynden van Sandenburgweg 6, Wijk bij Duurstede
KORTE KETENS EN OOGSTAANDELEN
Met De Buurderij geeft Bea van Sprakelaar
'oogstaandelen' uit. Zij laat ons zien hoe en
waarom. Maike van der Maat en Laurens
Vogelezang (O-gen) gaan in op de inhoud
en doelstelling van twee projecten die de
voedselketen moeten gaan verkorten.

INNOVATIES IN DE KETEN
Hoe kun je als individuele ondernemer zelf
je afzet regelen? Jacco Merkens heeft daar
ervaring mee en wil ons hier deelgenoot
van maken. Gemeente Ede heeft ruime
ervaring met het plaatsen van het thema
'voedsel' op haar gemeentelijke agenda.
Froukje Idema neemt ons mee in hun
aanpak.

16.15 UUR | DE BUURDERIJ
Graaf Lynden van Sandenburgweg 6,
Wijk bij Duurstede

18.00 UUR | FAMILIE MERKENS,
Molenspoor 3a, Werkhoven
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