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Wie, of wat is

6

Gebiedscoöperatie O-gen

O-gen?

bouwt voort op jarenlange
ervaring met
gebiedsontwikkeling.
De coöperatie heeft als
missie: het versterken
van de vitaliteit en kwaliteit
van het landelijk gebied
in de Vallei, Heuvelrug en
Kromme Rijnstreek.
Dit gebeurt samen met
partijen uit het gebied.
O-gen brengt wensen en
belangen bij elkaar en
vertaalt deze in concrete
projecten.

7

Voorwoord
De eerste 365 dagen

Op maandag 6 januari 2014 zijn we officieel gestart met
Gebiedscoöperatie O-gen. Drie leden lieten de O-gen-vlag
symbolisch naar beneden rollen vanaf het balkon aan Huize
Scherpenzeel. O-gen was een feit.
In het vervolg van het jaar hebben we hard gewerkt om de
coöperatie tot leven te brengen. Dat is gelukt: O-gen leeft volop
en heeft haar naam gevestigd. Het fenomeen coöperatie blijkt
de juiste oplossing om gebiedsontwikkeling in de Vallei,
Heuvelrug en Kromme Rijnstreek te waarborgen. O-gen geeft
het gebied verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Met
regelmaat is er dan ook belangstelling vanuit andere delen van
het land voor onze vorm van samenwerking: ‘Wat is het geheim
dat jullie je als zelfstandige organisatie staande houden?’
Het eerste jaar verliep veelbelovend, maar nog lang niet alles is
uitgekristalliseerd. Er zijn successen geboekt, er wordt effectief
samengewerkt en ons netwerk breidt zich uit. Ik zie echter ook
nog volop mogelijkheden om verder te ontwikkelen en te
verbeteren. O-gen is op veel vlakken actief, maar dit is niet
altijd zichtbaar. Hoog tijd om het verhaal over de eerste 365
dagen coöperatie te vertellen. Dat doen we hier. We kijken
terug op de leden, projecten in uitvoering, nieuwe ontwikke
lingen, financiën en we werpen een blik op de toekomst.
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Het afgelopen jaar heeft laten zien dat we de juiste weg zijn
ingeslagen. Met het enthousiasme en de inzet van alle leden,
projectpartners, medewerkers en andere betrokkenen, ben ik
ervan overtuigd dat we ook in de toekomst zichtbare en
concrete resultaten in het gebied gaan behalen. En daar doen
we het uiteindelijk allemaal voor!”
Gerard van Santen directeur Gebiedscoöperatie O-gen
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Leden

Ruimte voor initiatief
Gebiedscoöperatie O-gen werkt vanuit de
wensen en belangen van leden. Leden zijn
de vertegenwoordigers van het gebied. Met
hen beschikt de coöperatie over brede
kennis en ervaring op een groot aantal
terreinen. Eind 2014 telde O-gen een breed
en divers netwerk van 118 leden. Variërend
van gemeenten, waterschappen, maat
schappelijke organisaties, belangen
verenigingen, kennisinstellingen,
bedrijven, ondernemers, grondeigenaren
en particulieren; ze doen allemaal mee.
In het eerste jaar hebben we geïnvesteerd
in de betrokkenheid van leden bij pro
jecten en ontwikkelingen. Dit is belangrijk
om ideeën, wensen en vraagstukken uit
het gebied op te halen en op te pakken.
Een goed voorbeeld is de toename van
vrijkomende agrarische bebouwing. Dit
thema hebben we voor ruim 70 leden
geïntroduceerd tijdens een ledenbijeen
komst in juni 2014. Dit heeft vervolg
gekregen in de vorm van een ledengroep.
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Met de kennis en inzet van gemeenten,
boeren, banken, adviseurs en
maatschappelijke organisaties, is dit
onderwerp hoog op de bestuurlijke
agenda gekomen. Dit is waar onze
coöperatie voor staat: een vraagstuk dat in
de regio speelt, wordt door leden vanuit
diverse invalshoeken en met hoge
verantwoordelijkheid opgepakt.
In 2014 zijn nog negen ledenbijeenkom
sten georganiseerd, veelal rond een thema
of streek. We hebben bijeenkomsten
georganiseerd omtrent voedsel, gebieds
marketing, social media en glasvezel in het
buitengebied, maar ook tweemaal een
Streekplatform Kromme Rijn en drie
Grebbelinie-platformbijeenkomsten.
Naast gerichte ledenbijeenkomsten,
organiseert O-gen ook tal van project
bijeenkomsten om met leden te werken
aan de opzet en uitvoering van projecten.
Verder bieden wij leden de mogelijkheid

Ledenbestand op 31 december 2014

82
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118
Totaal aantal leden

Gebiedsleden
82

Privaatleden
18 gemeenten
2 waterschappen

Maatschappelijke leden
4 kennisinstellingen
7 maatschappelijke organisaties
5 belangenverenigingen
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Meedoen als lid?

om via ledenkranten en nieuwsbrieven op
de hoogte te blijven van de laatste
ontwikkelingen in de regio. Beide media
blijken een groot succes. Elke maand weer
laat de nieuwsbrief concrete resultaten
zien die een belangrijke bijdrage leveren
aan de missie van O-gen; een vitaal en
krachtig landelijk gebied.
12

Als lid van O-gen kunt u mee-
denken over nieuwe ontwikke
lingen, rechtstreeks wensen of
onderwerpen inbrengen en
wordt u op de hoogte
gehouden van de laatste
ontwikkelingen in het gebied.
Weten wat u als lid kunt
betekenen? Lid worden? Dat kan
al vanaf € 50 per jaar. Kijk op
o-gen.nl/leden-ontwikkeling.

Projecten

Ideeën komen tot uitvoering
Gebiedscoöperatie O-gen is betrokken bij een
breed pallet aan uitvoeringsprojecten.
Projecten zijn de meest tastbare bijdrage van
de coöperatie aan het landelijk gebied: ideeën
en vraagstukken die in het gebied spelen
worden daadwerkelijk opgepakt en uitge
voerd. In 2014 had O-gen verantwoordelijkheid
over maar liefst 55 projecten.

Deze projecten zijn onder te verdelen in vier
brede thema’s: natuur en water, landbouw,
vrijetijdseconomie (recreatie), ruimtelijke
kwaliteit en economie.
O-gen is daardoor actief op veel verschillende
terreinen verspreid over het werkgebied. Van
de realisatie van nieuwe natuur in de uiter
waarden Nederrijn en kavelruil in Arkemheen,
tot het herleven van verhalen over Vliegbasis
Soesterberg en het schrijven van een
voedselvisie voor de Regio FoodValley. De
meeste projecten in 2014 zijn uitgevoerd in
opdracht van de Regio FoodValley en de
provincie Utrecht, voortvloeiend uit de Agenda
Vitaal Platteland. Deze zijn gestart vanuit de
oude organisatievorm als Stichting
Vernieuwing Gelderse Vallei.
Beide programma’s moeten worden afgerond
in 2015.
In dat jaar wordt dan ook meer initiatief
verlangd van leden om tot nieuwe projecten te
komen. Een projectuitvoering gestoeld op
13

publiek, maatschappelijk en sociaal
economisch belang. De steun van de
provincies Gelderland en Utrecht is hierbij
nodig, maar gebiedsontwikkeling moet
gestuurd worden door ondernemers,
organisaties en verenigingen zelf. Samen
maken we het gebied. O-gen is hierbij de
14

verbindende factor: een spil tussen burger,
overheid en maatschappij.
Over ieder van onze projecten is wel een
verhaal te vertellen. Dat maakt dit jaarbericht
echter tot een lijvig boekwerk. Daarom lichten
we de meest in het oog springende projecten

uit het eerste jaar coöperatie verder uit. Ze zijn
daarmee tevens voorbeelden van het werk van
O-gen en bieden inzicht in de activiteiten in
het gebied. Want de meerwaarde van samenwerking toont zich het best aan de hand van
concrete voorbeelden.
De Grebbelinie is boven water
In 2014 is de Grebbelinie definitief boven water
gehaald. In maart werd de reconstructie van
Fort aan de Buursteeg feestelijk afgerond,
voorbereidingen voor het bezoekerscentrum
zijn getroffen en de herkenbaarheid van de
hele linie is sterk verbeterd. Lokale
ondernemers, omwonenden en vrijwilligers
hebben een onmisbare rol gespeeld in dit
proces. In de komende jaren gaan we deze
samenwerking verder optimaliseren en de behaalde
resultaten borgen, zodat de Grebbelinie ook in
de toekomst het hoofd boven water houdt.
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‘De leegstand van agrarische
bebouwing is een steeds
groter probleem. Via de
Kenniswerkplaats heb ik
onderzoek gedaan naar de
oorzaken. Op deze manier kan
ik echt een bijdrage leveren
aan het oplossen van een
maatschappelijk probleem.”
Bart Steman, BSc student
Landschapsarchitectuur en
Ruimtelijke Planning aan
Wageningen University.
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Kenniswerkplaats
Samen met de aangesloten kennisinstellingen,
zet O-gen via de Kenniswerkplaats studenten
en docenten in op regionale vraagstukken. Dit
is een mooie manier om onderzoek, onderwijs
en de praktijk beter op elkaar én op het gebied
af te stemmen. In 2014 hebben studenten van
Hogeschool Van Hall Larenstein onder andere
een business plan “Mouterij Doesburger Eng”
opgesteld, gericht op de ontwikkeling en
exploitatie van een regionale mouterij in Ede.
In 2015 worden de samenwerkingsverbanden
met verschillende kennisinstellingen nog
verder uitgewerkt en benut.
De Kromme Rijnstreek bloeit
O-gen is de uitvoeringsorganisatie voor de
Stichting Kromme Rijn, Gebiedscommissie
Kromme Rijn en het LEADER programma
Kromme Rijn. In 2014 zijn de laatste projecten
vanuit het LEADER programma 2007-2013
opgeleverd, waaronder het Kersenmuseum in
Cothen. Daarnaast is tweemaal een Streek
platform georganiseerd rond gastvrij

ondernemen (‘Kracht en Pracht’) en
‘Platteland en Ommestad’. Het platform is
uitgegroeid tot één van de belangrijkste
netwerkevenementen in de streek. We bieden
lokale partijen zo de gelegenheid om mee te
denken over gebiedsontwikkeling in hun regio.
Puzzelen voor groei
Op vele fronten werkt O-gen aan de verkoop
van BBL-gronden voor natuurontwikkeling en/
of landbouwstructuurversterking. Kavelruil is
een instrument dat hierbij vaak wordt ingezet.
Verkoop- en kavelruilprojecten vormen een
ingewikkelde puzzel, omdat we rekening
houden met de diverse opgaven en belangen
die in het gebied spelen. In Arkemheen is in
2014 onder andere een grote vrijwillige
kavelruil afgerond, waarmee 225 ha natuur
gebied als plas-dras is ingericht. In aangren
zend gebied is door ruil op ruim 75% van de
percelen natuurontwikkeling in gang gezet.
17

Projecten in 2014
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projecten in 2014
Natuur en water

Landbouw

18

Vrijetijdseconomie

Ruimtelijke kwaliteit

Natuur voor de toekomst
O-gen draagt bij aan de totstandkoming van
vrijwel alle Natura2000 gebieden in het
werkgebied, waaronder Arkemheen-Eemland,
Kolland, het Binnenveld en de uiterwaarden
van de Nederrijn. Met name voor de uiterwaar
den ligt een grote natuuropgave. In 2014 zijn
inrichtingsplannen opgesteld voor drie deelgebieden: de Palmerswaard, uiterwaarden bij
de stad Rhenen en de Rijnbrug. Dit is een
ingewikkeld proces waarin veel belangen
gelden. Niet alleen vanuit de natuur, maar ook
vanuit de omwonenden. In 2015 gaan de
eerste schoppen in de grond en worden
inrichtingsplannen opgesteld voor de
Lunenburgerwaard en Elsterbuitenwaard.
Vallei Boert Bewust
Binnen Vallei Boert Bewust (VBB) zoeken
boeren uit de Vallei actief het contact op met
de burger. Op deze manier willen zij burgers
betrekken bij hun bedrijf en hen laten zien hoe
zij als ondernemer rekening houden met de

maatschappij. De projectuitvoering van VBB
ligt bij O-gen. In 2014 lieten VBB-deelnemers
zich zien op oogstfeesten, markten, open
dagen en toonden vol trots hun eigen
promotiewagen. In dat jaar hebben 22 nieuwe
deelnemers zich aangesloten. Hiermee stond
de teller eind 2014 op 37 deelnemers in vijf
verschillende sectoren.
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Vogelen in Arkemheen-Eemland
Het Nationaal Landschap ArkemheenEemland behoort tot de top vijf weide
vogelgebieden in Nederland. O-gen draagt bij
aan natuurbeleving in dit gebied, onder
andere door ondersteuning te bieden aan de
organisatie van de Nationale Vogelweek. Voor
het Nationaal Landschap is dit dé gelegenheid
om een breed publiek kennis te laten maken
met haar unieke vogelrijkdom. Het gebied is
traditioneel koploper in het organiseren van
activiteiten. In 2014 waren dit er 25; het
meeste van heel Nederland. Ruim 200
vogelaars konden onder andere mee op
telescopentour door de Eempolder, waar drie
zeldzame breedbekstrandlopers zijn gezien.
20

Meer weten over projecten?
Bent u geïnteresseerd in het
gehele verhaal achter één
van onze projecten? Of wilt u
weten of wij ook op uw vlak
actief zijn?
Neem dan contact op met
Marieke Reijneker via
communicatie@o-gen.nl
of kijk op www.o-gen.nl/
projecteninuitvoering.
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Overzicht projecten per 31 december 2014
Natuur en water
Aanpak verdroging N2000, TOP- en SUBTOP
Bekenprogramma
Binnenveld
Convenant De Boom
Convenant Den Treek
Convenant Groene Agenda
Duurzame inrichting Kromme Rijn
Ecoducten N226 en N227
Heideherstel en natuurkwaliteit
Kavelruil Modderbeek
Kavelruil Arkemheen
Kavelruil Zeist
Landgoedpilot Appel
Natuur en landschap FoodValley
Natuurontwikkeling Eem
Uiterwaarden Nederrijn
Verbeterde kwaliteit opp. waterlichaam (KWR)
Vogelboulevards
Vogelweek
Weidevogelbeheer Arkemheen-Eemland

Landbouw
Duurzaam agrarisch ondernemen FoodValley
Duurzame landbouw
Duurzame veehouderij Verbinding stad en platteland
Kavelruil Eemland
Kavelruil en landschapsversterking De Glind
Kennisnetwerk duurzame landbouw
Proevtuin
Vallei Boert Bewust
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Verbeterde ligging landbouwgrond
Voedselvisie regio FoodValley
Voedzame Grond
Vrijkomende agrarische bebouwing
WUR monitoring Utrecht Oost

Vrijetijdseconomie
Bebording Heuvelrug
Campagne Uit op de Heuvelrug
Dag van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland
Kracht en Pracht Kromme Rijn
Marketing Arkemheen-Eemland
Ontwikkelen product-markt combinatie
Publieksdag Utrechtse Heuvelrug
Recreatieve verbindingen landelijk gebied
Routestructuren wandelen
Toeristische Overstappunten en Poorten

Ruimtelijke kwaliteit en economie
Game Grebbelinie
Gebiedsinitiatieven Grebbelinie
Glasvezel in het buitengebied
Impuls Ruimtelijke Kwaliteit
Kavelruil Fort aan de Buurtsteeg
Kenniswerkplaats
Knooperf Achterveld
Leader 2010-2014
Oral History
Publieke toegankelijkheid Grebbelinie
Regionale inbedding centrum Fort a/d Buurtsteeg
Roadmap biobased economy

Ontwikkeling
Sturing aan projecten

Aan de hand van een ontwikkelagenda, werkt
O-gen aan het aanzwengelen, opzetten en
voorbereiden van nieuwe ontwikkelingen in de
vorm van activiteiten, projecten en program
ma’s. De ontwikkelagenda geeft sturing. Welke
vraagstukken spelen er in het gebied en hoe
gaan wij ons hier de komende jaren voor
inzetten?
De ontwikkelagenda wordt gevuld en bepaald
door leden. Door het gesprek aan te gaan met
partijen uit het gebied, worden relevante
onderwerpen voor op de agenda geïntro
duceerd. In 2014 is gewerkt aan de volgende
ontwikkelingen:
• Voor een economisch sterk en vitaal gebied
zijn snelle breedbandverbindingen nood
zakelijk. In 2014 is glasvezel hoog op de
agenda gezet en een businesscase ontwik
keld. Begin 2015 wordt een glasvezelloket
geopend om lokale initiatieven op weg te
helpen.
• Ontwikkeling van activiteiten in de vrije
tijdssector. Ondernemers nadrukkelijker

betrekken bij de sturing en ontwikkeling van
projecten, programma’s en activiteiten.
•S
 tart van een werkgroep rond de thema’s
energie en biobased economy.
•E
 xtra inzet op ‘foodprojecten’ (voedselvisie,
regionaal voedsel).
•H
 et thema cultuurhistorie als verbindend
thema, bijvoorbeeld via Oral History.
•V
 ia de Kenniswerkplaats samenwerken met
onderwijsinstellingen (van MBO tot WO) die
zich toeleggen op het “in de regio leren”.
Matchmaking tussen het onderwijs en vragen
vanuit de regio (van particulieren, onder
nemers en organisaties).
•M
 et waterbeheerders in verkenning om in
coöperatief verband doelen te realiseren.
Deze zoektocht naar nieuwe ontwikkelingen
beperkt zich niet tot de ‘traditionele’ thema’s
als natuur, landbouw, recreatie en leefbaar
heid. Er is ook aandacht voor de verbinding
tussen stad en land, economische aspecten
binnen agro en food en vrijetijd, gezondheid
en biobased economy. In 2015 gaan we verder
23

aan de slag met deze ontwikkelingen. De lijnen
die zijn ingezet worden vervolgd, maar nog
beter afgestemd op de wensen en vraag
stukken uit het gebied. Via de ontwikkel
agenda past O-gen zich op het gebied aan.
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Financiën
In dit jaarbericht blikken we terug op 365
dagen Gebiedscoöperatie O-gen. Focus ligt
hierbij op de inhoud. Daarom vindt u hier een
beknopt financieel overzicht. Een volledige
financiële verantwoording is besproken met
de auditcommissie (een selectie van leden die
toezicht houdt op de financiële huishouding)
en is goedgekeurd door de accountant.
Uit financieel oogpunt is 2014 het eerste
boekjaar voor O-gen, de rechtsopvolger van de
Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV).
In februari 2014 is deze omzetting
goedgekeurd en het beklemd vermogen van
SVGV aan O-gen toegewezen. Het eerste
boekjaar als coöperatie is afgesloten met een
positief resultaat van
€ 19.664,-.

Balans per 31 december 2014 in €
Activa		
Vaste activa
86.623
Vlottende activa
1.989.967
Liquide middelen
3.606.631
5.683.221
Passiva
Eigen vermogen
945.270
119.868
Voorzieningen
Kortlopende schulden
4.618.083
5.683.221
Winst-en-verliesrekening over 2014 in €
Bedrijfsopbrengsten
1.366.016
Projectkosten
531.240
810.197
Organisatiekosten
Bedrijfskosten
1.341.437
Resultaat gewone bedrijfsvoering 24.579
Vennootschapsbelasting
- 4.915
Resultaat
19.664
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Vooruitblik
Het gebied is aan zet

De start is gemaakt. Het fundament is gelegd.
Hierop kunnen we verder bouwen. De
komende jaren staan dan ook in het teken van
de verdere ontwikkeling van de coöperatie.
O-gen moet zich nu bewijzen als organisatie
die een merkbare bijdrage levert aan de
ontwikkeling van het landelijk gebied.
In de eerste 365 dagen is veel in gang gezet en
is O-gen echt als coöperatie gaan draaien. Het
is nu zaak om verder te groeien. Onder andere
in ledenbetrokkenheid, ledenbelang en het
aantal leden. We gaan een sterker accent
leggen op de betrokkenheid van leden bij
projecten in uitvoering en ontwikkeling.
Hierdoor is lid worden en blijven een vanzelf
sprekendheid en kan groei plaatsvinden.
Er ligt een projectenportefeuille die volop
mogelijkheden biedt voor successen die het
gebied zichtbaar kunnen verbeteren en
versterken. De ontwikkeling van nieuwe
projecten en programma’s is een belangrijk
issue waar extra aandacht en zorg naar
uitgaat. Zeker in 2015 wordt op dit vlak, met
26

het opstellen van nieuwe coalitieprogramma’s,
veel inspanning verlangd. Thema’s als de
verbinding tussen stad en land, transitie van
de landbouw, versterking van de economie en
het realiseren van natuurbeleid staan voor
O-gen centraal. We erkennen dat provincies
een rol spelen in het uitzetten van beleid, maar
het initiatief moet komen vanuit het gebied
zelf. De leden zijn aan zet. Met partijen uit het
gebied wordt een nieuw gebiedsprogramma
opgesteld dat richting geeft voor de komende
vijf jaar.
Spannende tijden dienen zich aan. Tijden
waarin de basis moet worden gelegd voor een
continuïteit in de komende jaren. Met de
betrokkenheid, het enthousiasme en de inzet
van alle leden, partners en medewerkers, is het
vertrouwen hierin groot. De respons die wij uit
verschillende hoeken ontvangen, stimuleert
ons om ook in de komende jaren in te zetten op
een vitaal en krachtig landelijk gebied.

Doet u mee?
27

Bestuur en organisatie op 31 december 2014
De Gebiedsraad als vertegenwoordiging van de leden, houdt toezicht op de organisatie en
debatteert mee over de lijnen voor de toekomst. In de Gebiedsraad hebben zitting:
dhr. J.T. Wolleswinkel voorzitter
dhr. G. van Santen directeur
dhr. Th.E.M. Wijte Heuvelrug Zuid
mw. J. Verbeek Heuvelrug Midden
dhr. G. Boonzaaijer Utrechtse Heuvelrug
hrn. D.P. de Kruif en J. Overweg Regio Amersfoort
dhr. H.J.C. Geerdes Regio Kromme Rijnstreek
dhr. A. de Kruijf Regio FoodValley
dhr. W.G. van de Fliert Landbouw NVV/NMV
dhr. G.M. van Donselaar Landbouw LTO Utrecht
dhr. D.J. Veldhuizen Waterschappen
dhr. J. Overeem Landbouw LTO Gelderland
dhr. J.A.C. Hogenboom Natuur-, Landschaps- en Milieuorganisaties
dhr. P.A. van den Tweel Natuur-, Landschaps- en Terreinbeheerders
dhr. F.W.H. van Beuningen Landgoederen (UPG/GPG)
dhr. G. Boon Recreatie en Economie
dhr. M. van de Groep Cultuurhistorie en Leefbaarheid
dhr. N. Gerritsen Gemeenten Putten en Ermelo
Contactpersonen
dhr. J. Floor projecten en leden
mw. S. Kemperman projecten
dhr. B. Mccarthy ontwikkeling
mw. M.S. Reijneker communicatie en leden
mw. M. Berendsen secretariaat
28
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Gebiedscoöperatie O-gen
Burgemeester Royaardslaan 1
Postbus 125, 3925 ZJ Scherpenzeel
(033) 277 6390
info@o-gen.nl
www.o-gen.nl
Twitter: @CooperatieOgen
Foto’s

Gebiedscoöperatie O-gen,
Willem van Leuveren
Deze foto’s zijn terug te vinden op beeldbank.o-gen.nl.
Ontwerp

GAW ontwerp + communicatie, Wageningen
Druk

Tuijtel, Hardinxveld-Giessendam
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