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Welgeteld 17 dagen had ik 
om mijn studententijd uit 
te zwaaien en het werken
de leven welkom te heten. 
Dit was even schakelen.  

Op 30 januari 2015 ontving ik mijn bul en 
per 16 februari trad ik in dienst als mede
werk ster com municatie en leden bij 
Gebieds coöperatie Ogen. 
Gebiedscoöperatie wat? Ik moest het even 
opzoeken: ‘een onder nemende organisatie 
die zich met leden inzet voor het landelijk 
gebied in de regio Vallei, Heuvelrug en 
Kromme Rijnstreek’. Voor iemand die kort 
daarvoor een leven ambieerde tussen de 
cheeta’s in Afrika, klonk regio akelig dicht   
bij. Dat klopte.  
Ik hoefde dit keer maar 1100 meter te 
reizen. Ogen is gevestigd in Huize Scherpen
zeel, nota bene in mijn geboortedorp. Het 
kantoor wist ik met mijn ogen dicht te 
vinden, maar ik was minder bekend met 

gebiedsgericht werken. Ik ben afgestudeerd 
in Forest and Nature Conservation met het 
idee mij over wereldse problematiek te 
ont fermen. De Vallei leek mij hier minder 
geschikt voor en boven dien: hier zijn geen 
cheeta’s. Hier is niets te beleven. Ik had het 
mis.
Bij Ogen ben ik in korte tijd verrast door de 
vele ontwikkelingen in dit gebied en de 
op rechte betrokkenheid van bewoners en 
onder nemers bij hun omgeving, mijn 
achtertuin. Vallei Boert Bewust vind ik een 
prachtig voorbeeld. Boeren moeten opbok  
 s en tegen de kracht van massamedia en 
generalisatie. Zij laten zich niet gek maken 
en nemen initiatief in eigen hand. Niet door 
de media te ontlopen, maar door deze op te 
zoeken en de staldeuren open te zetten 
maken zij zich samen sterk voor hun sector. 
Geweldig! In mijn eerste jaar groeit het 
geloof in deze manier van samenwerken.  
Ik voel mij hier persoonlijk bij betrokken.  

Ik geniet van het landelijk gebied en wil hier 
in investeren. Een functie op het vlak van 
communicatie en leden is mij op het lijf 
geschreven. Het stimuleren van samen
werking, delen van successen en luisteren 
naar ambities van onder andere bewoners, 
onder nemers, gemeenten, natuurorgani
saties en kennisinstellingen.  
Zij zijn de leden van Ogen. Deze coöpera
tieve werkvorm is nieuw en er zijn nog 
genoeg vragen. Die stel ik ook, maar het 
daagt mij uit. Dit keer geen studieboek dat 
een theorie voorschrijft, maar de praktijk 
die bewijst dat we goed op weg zijn. Ogen 
is zijn tijd vooruit. Passend in het plaatje 
van de ‘doehetzelfmaatschappij’. Zelf 
doen is de sleutel, vooruitgang en succes 
hebben we in eigen hand. Dat merk ik ook. 
Studeren laat je even proeven, maar zelf 
doen is het echte werk. Bedankt Ogen, 
 ik ben hier nog lang niet uitgeleerd.

Studieboeken dicht, O-gen open
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Korte berichten

Kinderen hoeven zich op de Heuvelrug geen moment te vervelen. Met het 
Heuvelrug Doe & Ontdekboek komen ze tijd tekort. Bos, hei, duinen, kastelen, 
avontuur….er is zoveel leuks te doen in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug! In 
het boek en op de aanvullende website kids.opdeheuvelrug.nl staan alle uitjes 
voor kinderen op een rij.

Wat kinderen leuk vinden
In het boek, dat samen met de jeugd is ontwikkeld en samengesteld, is onder 
andere opgenomen: de ultieme Heuvelrug Bucketlist (militair zijn, schatten-
jacht, vliegeren, gluren bij de keizer), dieren spotten, Grebbelinie, tochten vol 
actie, groet een mammoet, uitkijkpunten, het leven van een rijke stinkerd, 
fietsen/vliegeren/wandelen/spelen/picknicken op een vliegbasis, en nog veel 
meer.

Wil jij ook een Heuvelrug Doe & Ontdekboek? Kijk waar je dit in jouw buurt kunt 
ophalen: www.opdeheuvelrug.nl/dit-zijn-de-afhaalpunten. 
Het boek is een initiatief van RBT Heuvelrug & Vallei en is tot stand gekomen 
dankzij medewerking van de partners Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, 
Ouwehands Dierenpark Rhenen en Nationaal Militair Museum Soest. 

Het ene na het andere bord van Kromme Rijn Boert en 
Teelt Bewust wordt onthuld bij boeren en tuinders.  
De streek heeft het concept, dat in de Gelderse Vallei is 
ontwikkeld als Vallei Boert Bewust, omarmd. 
Deelnemende agrarische bedrijven zijn visitekaartjes 
van de sector. Ze zijn niet per definitie bewuster of beter 
dan hun buren, maar dragen het verhaal van de sector 
uit. De verwachting is dat er dit jaar circa tien bedrijven 
zullen gaan deelnemen.
De veehouders en fruittelers van Kromme Rijn Boert en 
Teelt Bewust zoeken actief het contact met ‘buren, 
burgers & buitenlui’. Ze laten zien dat ze op veel fronten 
maatschappelijk verantwoord (bewust) boeren en telen. 
Door mensen te informeren over wat ze doen, hoe ze te 
werk gaan en waarom ze dat op hun manier doen, ont   
staat er een betere verbinding met het platteland, zo is 
de ervaring.
Het initiatief Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust komt 
van een aantal ondernemers uit de streek die enthou
siast is geraakt over het project in de Gelderse Vallei.  
Ze verenigden zich in een initiatiefgroep en klopten aan 
bij Gebiedscoöperatie Ogen. Die voert nu de coördi na
tie. Projectleiders worden geleverd door LTO Noord en 
Gebiedscoöperatie Ogen. 

De QRcode op het bord bij de deelnemers verwijst  
naar de persoonlijke pagina op de website  
www.krommerijnboertenteeltbewust.nl

In de Grebbelinie, zoals op de Asschatter
keerkade en de Grebbeberg, wordt al via 
apps en QRcodes het culturele erfgoed 
gedeeld met bezoekers. Dit jaar werkt Ogen 
met ondernemers aan een nieuwe manier 
om informatie te geven: locatiegebonden 
geschiedenisgames op drie plaatsen in de 
linie. 
Deelnemers aan het spel kruipen in de huid 
van personages die tussen 1795 en 1815 
leefden. Tijdens hun tocht over de liniedijk 
krijgen de spelers meldingen op hun iPad, 

waarmee ze in een kleine twee uur raadsels 
oplossen. 
Het initiatief startte in 2013 toen kennis
centrum uRule werd opgericht om erfgoed 
en games te verbinden. Dit sloot aan bij de 
wens van de provincie Utrecht om eigentijds 
bezoek aan erfgoed te bevorderen en meer 
publiek enthousiast te maken over het 
erfgoed in de provincie. Gebiedscoöperatie 
Ogen schreef in op een serie workshops om 
haar leden te kunnen helpen bij het ontwik  
 ke len van erfgoedgames. De volgende stap 

werd gemaakt met steun van de provincie 
en in samenwerking met ondernemers. 
Bezoekers van Grebbelinieplatforms 
hebben de ontwikkeling zien groeien via 
presentaties over het spelidee en iBeacons, 
apparaatjes die signalen doorgeven aan 
tablets of smartphones die een app hebben 
geïnstalleerd. 
Na diverse testfases is de eerste game in 
première gegaan bij Madventure, op de 
grens van Scherpenzeel en Woudenberg. In 
de zomer is gewerkt aan de game bij Aaltje 
aan de Linie. De derde game wordt in 2017 
opgeleverd bij het bezoekerscentrum 
Grebbelinie op het Fort aan de Buursteeg.

Game De Patriot: Madventure, Post  
van Lambalgen, Woudenberg   
www.mad-venture.com 
Game De Opstand: Bij Aaltje aan de Linie, 
Roffelaarskade, Woudenberg www.bijaaltje.nl
Game De Patrouille: Bezoekerscentrum 
Grebbelinie, Fort aan de Buursteeg, 
Renswoude.

Nieuwe erfgoedgames in de Grebbelinie
KiesZon, ontwikkelaar van zonnestroominstallaties, en grondeigenaar  
P. Seldenrijk uit Eemnes gaan een zonneveld inrichten aan de Wakkerendijk  
en Eikenlaan. Met ruim 13.000 zonnepanelen levert dit een forse bijdrage aan  
de klimaatambitie van Eemnes. De gemeente streeft ernaar om in 2020 de 
CO2-uitstoot met 25% te hebben verminderd ten opzichte van 2009. Het 
zonneveld draagt hiermee  bij aan 15% van de klimaatambitie en voorziet ruim  
900 huishoudens van stroom.
Na gemeentelijk onderzoek is de driehoek Wakkerendijk-Eikenlaan-Rijksweg A1 
als voorkeurslocatie uit de bus gekomen. De gemeente heeft daarop besloten 
het bestemmingsplan te wijzigen. Projectleider Hans Hubers van Gebieds-
coöperatie O-gen heeft voor de gemeente Eemnes de mogelijkheden voor 
samenwerking met marktpartijen onderzocht. Frank Heijckmann, algemeen 
directeur van KiesZon: ‘We gaan een mooie samenwerking aan tussen de 
gemeente, grondeigenaar en zonnestroomontwikkelaar. En dat midden in 
Nederland op een zichtlocatie vanaf de snelweg. Zo kan iedereen zien dat 
verduurzaming van de energievoorziening serieuze vormen begint aan te 
nemen. KiesZon zal voor dit project een SDE-subsidie voor de opwekking van 
duurzame energie aanvragen. Een overheidsbijdrage is noodzakelijk om het 
project te financieren.’
Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld. In de aanloop daarvan heeft 
Hubers met alle grondeigenaren in dit gebied gesproken. Na diverse gesprekken 
is draagvlak ontstaan om mee te doen of om, via een kavelruil, mee te werken. 
Naar verwachting kan de eerste stroom begin 2018 worden opgewekt.

Heuvelrug Doe & Ontdekboek gelanceerd in Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug 
Voor kids die niet van stilzitten houden!

Eemnes krijgt een zonneveld

Kromme Rijn Boert en 
Teelt Bewust van start

Wilma van der Louw (midden): ‘Wij zijn trots op onze bedrijven en willen dit 
ook graag aan anderen laten zien. Links wethouder Hans Marchal van Wijk 
bij Duurstede en rechts Jan Henk van der Louw.
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‘‘De biologische luchtwasser Air Root Purifier was dit 
voorjaar ineens extra actueel’, zegt Hans Hubers, 
projectleider van Gebiedscoöperatie Ogen. Uit 
landelijk onderzoek bleek dat de gehaltes fijnstof in 
de Gelderse Vallei hoog zijn. Bij een nog verdere 

toename zou dit nadelig zijn voor de volksgezondheid.  
Te hoge concentraties fijnstof kunnen leiden tot long
ontsteking, infecties aan maag en darm en huidklachten. 
De Regio FoodValley pleit daarom voor een andere milieu  
aanpak. Hubers: ‘Ondernemers moeten waarschijnlijk 
flink gaan investeren in milieuvriendelijke apparaten als 
mestdroogtunnels, luchtwassers, warmtewisselaars en 

ionisatielampen. Ook komt het aan op innovaties met 
een nog groter effect. Wat dat betreft hebben we grote 
verwachtingen van de Air Root Purifier. Het kan een 
belangrijke toevoeging worden op al bestaande tech
nieken om fijnstof en ammoniak af te vangen. Met de Air 
Root Purifier ontstaat bijvoorbeeld geen spuiwater met 
afvalstoffen, zoals bij luchtwassers het geval is. Het 
systeem levert zelfs waardevolle grondstoffen op.’

Werking van Air Root Purifier 
Thomas Jansen van Jansen Gebiedsinnovatie licht zijn 
vinding toe: ‘Het is een lichtgewicht grasdak dat functio
neert als een luchtwasser. Bovendien verbetert hiermee 
het stalklimaat, levert het ruwvoer en andere grond stof
fen op. Het grasdak kan over een bestaande en nieuwe 
stal worden geplaatst. Het grootste geheim zit in de ruimte 
tussen de dakbedekking en het grasdak. Daar wordt de 
ventilatielucht uit de stal naartoe geleid en komt het in 
aanraking met een continue waterstroom. Het water 
neemt een groot deel van de ammoniak en fijnstof op, 
waarin waardevolle stoffen als stikstof, fosfaat en kalium 
zitten. Het resultaat is vloeibare kunstmest, die bij voor

beeld kan dienen als groeimedium voor algen kweek.’
De graswortels hangen in de lucht en nemen ook nog 
eens veel van de ammoniak en fijnstof op. Hierdoor 
groeit het gras wekelijks 5 tot 6 centimeter. Het maaisel is 
te gebruiken als ruwvoer, voor eiwitrijke producten of de 
opwekking van energie. De vinding draagt dus bij aan de 
terugwinning van stoffen en het sluiten van kringlopen. 
‘Wat mij betreft zijn ammoniak en fijnstof niet langer een 
milieu en gezondheidsprobleem’, zegt Jansen. ‘De 
intensieve veehouderij kan met deze afvalproducten een 
producent worden van eiwitten en hoogwaardige mest  
stoffen. Bovendien wordt het buitengebied met gras
daken groener, landschappelijk fraaier.’ 

Consortium opgericht
Eerder ontving Thomas Jansen de Innovatieprijs 
Vallei regio voor zijn vinding en een innovatiesubsidie van 
Regio FoodValley. Daarvan bouwde hij bij een pluim
veehouder in Lunteren een testinstallatie. Maar hoe 
verder? Met het testen en certificeren van een innovatie 
zijn grote bedragen gemoeid. Die kan hij als kleine 
zelfstandige onmogelijk ophoesten. Ogen schoot te hulp. 
‘We omarmden de vinding, omdat deze bijdraagt aan 
onze doelstelling van een duurzamere landbouw’, zegt 
Hubers. ‘Samen met andere Ogenleden, gemeenten, 
organisaties als LTO en het waterschap, financiers als de 
Rabobank en kennisinstellingen kunnen we het systeem 
verder brengen. Onze rol is het samenbrengen en 
ver binden van al die partijen. Jansen is als het ware de 
kunstenaar, het creatieve brein. Hij heeft het patent, 
maar om tot een vermarktbaar product te komen hebben 
we een consortium gevormd met de Koninklijke 
Ginkelgroep, Optigroen, Jansen Gebiedsinnovatie en 
wijzelf als Ogen.’ 

Rabo Projectenfonds
Jaco Pater, accountmanager MKB van Rabobank 
Barneveld: ‘We zien in de Air Root Purifier een interes
sante ontwikkeling voor een belangrijke klantengroep 
van ons. Maar omdat het nog geen concreet product is, 
kunnen we niet op onze traditionele manier financiering 
verlenen. We zagen wel mogelijkheden voor een aan
vraag bij het Rabo Projectenfonds, waarin de bank een 
deel van de winst stort voor investeringen met een 
maatschappelijk belang. Het fonds kende 30.000 euro toe 
voor het ontwikkelen van een mobiele installatie. Die kan 
worden ingezet voor demonstratie en bij het verrichten 
van metingen als eerste stap richting certificering. Met 
deze investering geven we als bank aan vertrouwen te 
hebben in de innovatie.’

Thomas Jansen, een landschapsarchitect met roots in de 
Barneveldse landbouw, heeft een biologische oplossing voor de 
fijnstof- en ammoniakproblematiek in de intensieve veehoude-
rij: de Air Root Purifier. De eerste testresultaten geven aan dat 
het de ammoniak- en fijnstofuitstoot met 80 procent kan 
verminderen. Een consortium van O-genleden heeft zich over  
de vinding ontfermd om het systeem intensief te testen en aan 
te melden voor certificering.

Staldak  
produceert schone lucht, 
meststoffen en veevoer

Focus op verduurzaming

 Met groene grasdaken wordt het buitengebied landschappelijk fraaier.  
Links: Thomas Janssen op zijn proefopstelling.
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Eyeopener
Directeur Wim van Ginkel van de Koninklijke Ginkelgroep 
kent Thomas Jansen uit de wereld van de landschaps
inrichting. ‘Jansen werkt al jaren aan groene daken, net 
als wij dat doen met Optigroen (wereldspeler in dak
groen systemen waarmee we intensief samenwerkten, 
met dát verschil dat wij ons richten op de stedelijke 
omgeving. Jansens project was nog strikt geheim toen  
ik een keer naar zijn proefopstelling mocht komen kijken.’ 
Van Ginkels nieuwsgierigheid was gewekt. Hij voorziet 
dat groene daken een groeiende maatschappelijke en 
multifunctionele betekenis gaan krijgen. ‘De Air Root 
Purifier is een eyeopener. De agrarische insteek vind ik 
erg interessant; er gebeurt nog weinig aan dakvergroe
ning in het landelijk gebied. Het draagt bij aan landschap
pelijke verfraaiing en met de asbestproblematiek voor de 
deur moeten er sowieso veel asbestdaken worden ver  
wijderd. Boeren weten dat ze duurzaam moeten gaan 
produceren en de fijnstofuitstoot terugdringen. Ik acht de 
Air Root Purifier gezien de verschillende ontwikkelingen 
in de maatschappij daarom zeer kansrijk.’
Henk Vlijm, directeur Benelux van Optigroen vult aan: 
‘Vooral daar waar stallen tegen de bebouwde kom aan  
schurken, wil je voor bewoners de luchtkwaliteit garan  
deren. Het gaat niet alleen om hoe leuk een groen dak is, 
maar ook om hoe slim het is.’ Van Ginkel: ‘Ondertussen 
zullen agrariërs straks ook trots zijn op hun mooie dak.’

Van Ginkel en Vlijm investeren om al deze redenen met 
enthousiasme in de Air Root Purifier. ‘We weten dat het 

werkt. De oriënterende metingen zagen er goed uit. De 
reductie van fijnstof en ammoniak lag op circa 80 procent. 
Maar willen we ermee verder, dan zijn er keiharde cijfers 
nodig van officiële instanties. We dragen financieel bij om 
die feitelijke onderbouwing op orde te krijgen en ver  
volgens tot certificering te komen.’ Hubers vult aan: ‘Het 
grasdak doet ook wat met het stalklimaat. Het heeft een 
bufferend effect. Op warme dagen loopt de temperatuur 
in de stal minder hoog op, waardoor de kans op hitte 
stress bij met name pluimvee minder groot is. We ver  
wachten dat de Air Root Purifier leidt tot minder uitval 
van dieren. We kunnen het ons allemaal voorstellen, 
maar we moeten wel met feiten komen gebaseerd op 
metingen.’

Proefinstallatie
Voor de benodigde testgegevens wordt binnenkort een 
nieuwe proefinstallatie gebouwd. Vlijm: ‘Zie het als 
professionalisering van de opstelling. Hiermee gaan we 
diverse praktijksituaties simuleren. Parallel daaraan doen 
we samen ervaringen op met de constructie, het materi  
aal gebruik en het beheer. We hebben ongeveer een 
kalenderjaar nodig om te beoordelen of het systeem  
door alle seizoenen heen de beloftes waarmaakt.’
Het is de bedoeling dat de installatie gedemonstreerd 
kan worden. Hubers: ‘Op die manier kunnen we kennis 
delen met andere ondernemers en hen enthousiasmeren 
om ook in het project te stappen. We willen bereiken  
dat ondernemers het systeem gaan testen. Agrariërs die 
bijvoorbeeld hun asbestdak gaan vervangen en een 
milieuvriendelijke oplossing zoeken, agrariërs die een 
nieuwe stal gaan bouwen of willen ‘vernieuwbouwen’. 
Belangrijk daarbij is dat gemeenten bereid zijn om 
experimenteerruimte te geven. Gemeenten richten zich 
nu vooral op bewezen systemen om de fijnstofproblema
tiek snel aan te pakken, maar het is zeker zo belangrijk 
om ruimte te bieden aan nieuwe systemen waarmee op 
den duur hogere reducties zijn te halen. We verwachten 
dat het in dit najaar verschijnende plan van aanpak 
fijnstof van de gemeenten daarvoor de mogelijkheden 
gaat bieden.’ 

Kennisinstellingen
Voor de pilot met de mobiele installatie schakelt Ogen 
ook de bij de gebiedscoöperatie aangesloten onderwijs
instellingen in om deelvraagstukken uit te werken. Dit 
gebeurt in de kenniswerkplaats van Ogen, waarbij 
studenten van verschillende opleidingen en opleidings
niveaus samen aan complexe vraagstukken werken. 
Hubers: ‘We hebben kennisvragen uitgezet bij Hoge
school Van Hall Larenstein en Agrarische Hogeschool in 
Dronten. Het is nu afwachten of studenten en docenten 
toehappen.’
Met al deze inspanningen hoopt het consortium over 
enkele jaren te kunnen zeggen: ‘Beste veehouder. Hier 
ligt een biologisch alternatief met meerwaarde voor jezelf 
en de omgeving. Doe er je voordeel mee!’

Op Fort aan de Buursteeg komt een splinternieuw 
bezoekerscentrum, waar de Grebbelinie tot leven komt. 
Saskia Kemperman, projectmanager algemene zaken bij 
O-gen, vertelt over Fort aan de Buursteeg en de verhuizing 
van Gebiedscoöperatie O-gen daar naartoe.

Saskia Kemperman: ‘Gebiedscoöperatie Ogen zet zich al 
jarenlang in voor het herstel en de beleefbaarheid van de Grebbelinie. 
Fort aan de Buursteeg op de grens van Renswoude, Veenendaal en Ede 
is dan ook een van onze projecten. ‘Wij gaan het bezoekerscentrum 
realiseren en exploiteren. Wij moeten ervoor zorgen dat er genoeg geld 
verdiend wordt. Het project is geslaagd als het voor alle samen
werkende partijen financieel interessant is. Samenwerken kan op 
verschillende manieren, van ruimtes delen tot het aanbieden van 
gezamenlijke arrangementen.’

Nieuw kantoor midden in het gebied
‘Ogen gaat het gebouw ook zelf gebruiken als kantoor. Het is fijn om 
straks midden in het gebied te zitten waar we actief zijn. Het idee 
achter onze coöperatie is mensen verbinden. Ik hoop dat onze leden  
– van boeren, gemeenten tot zzp’ers – zich op het fort welkom voelen  
en dat het een plek wordt waar mensen elkaar ontmoeten en samen
werken. Dat Ogen veel toegankelijker wordt voor alle leden. Als 
coöperatie hebben wij namelijk onder andere als doel om groot te 
denken en zo mensen uit het netwerk aan elkaar te koppelen. Om dit 
goed te kunnen doen, moet daar ook een kantoor bij passen wat daar 
aanleiding in geeft.’

Modern en stimulerend
‘Het is dus een heel bewuste keuze om het prachtige, maar statige 
Huize Scherpenzeel te verruilen voor een moderne en beter 
toegankelijke locatie. Huize Scherpenzeel ligt niet middenin het 
werkgebied en leden zijn niet snel geneigd om langs te komen. 
Daarnaast is het huidige kantoor opgedeeld in kamertjes, terwijl in  
Fort aan de Buursteeg er meer open ruimten en flexibele werkplekken 
zullen zijn. ‘Hierdoor kunnen we makkelijker en sneller overleggen en 
samenwerken, wat de kwaliteit van het werk kan verbeteren. Omdat je 
elkaar simpelweg vaker gaat zien en spreken.’

Een soort ‘clubhuis’ voor leden
‘Het bezoekerscentrum op Fort aan de Buursteeg is een open gebouw, 
gericht op buiten en voor leden hopelijk een prettige plek. Voordeel is 
dat Ogen ook het horecagedeelte huurt en op deze manier meer grip 
heeft op het pand. We hopen de horeca (voor koffieafspraken, 
vergader  mogelijkheden, zaalverhuur) voor leden toegankelijker te 
maken. Leden kunnen hun eigen gang gaan in Fort aan de Buursteeg 
en waar nodig zo bij ons binnenlopen. Het wordt ook een prima plek 
voor mensen uit de buurt en voor toeristen om koffie te komen 
drinken. Ik stel me voor dat er een buzz ontstaat: mensen die heen  
en weer lopen van bezoekerscentrum naar horeca en andersom. 
Daarnaast, niet onbelangrijk, bleek uit de financiële analyse dat het 
goedkoper is om kantoor te houden in Fort aan de Buursteeg (de huur 
is lager) dan in Huize Scherpenzeel. Wij staan te popelen om te 
verhuizen, maar moeten nog even wachten. De verhuizing is naar 
verwachting rond het najaar van 2017.’

Oog-contact

‘ Gebiedscoöperatie O-gen omarmt de vinding,  
omdat deze bijdraagt aan onze doelstelling van  
een duurzamere landbouw’

Het gras van het grasdak kan dienen als ruwvoer.
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Het jongste initiatief van de drie is Het Lokaal, 
gevestigd in een knalrode hal in de Nieuwe 
Stad, een Amersfoortse wijk in wording van  
uit herbestemming van industrieel erf goed. 
De plek is bewust gekozen. ‘Een nieuwe wijk 

verdient een nieuwe voedseleconomie’, vinden de onder  
nemers Cor Holtackers en Rinke van ’t Holt, die april dit 
jaar de deuren van de foodhal hebben geopend. 
De basis werd gelegd in 2011. Als betrokken Amersfoorter 
zette Holtackers samen met een actieve groep betrokken 
lokale ‘voedselverbeteraars’ een kwartaalstreekmarkt op 
om mensen kennis te laten maken met ‘de fantastische 
producten in hun eigen omgeving’. ‘Met Het Lokaal 
bieden we nu een permanente plek waar regionale 
producten beleefd kunnen worden. Een soort foodhub. 
Mensen kunnen hier boodschappen doen, maar ook een 
hapje eten in het Proeflokaal. Ontbijten, lunchen of 
deelnemen aan een themadiner als een no wastediner 
van voedsel die we in de winkel overhouden. In het Proef  
lokaal worden mensen betrokken bij ambachtelijke 
proces sen. De Amersfoortse broodbakker Carel Elsenburg 
bakt brood deels van regionaal meel. De koffiebranderij is 

ook een belangrijke belevenisingrediënt evenals de 
bierbrouwer die ter plekke gaat brouwen. En de streek
markt? Die staat nu elk kwartaal voor onze deur.’

Bestendige trend
Holtackers, van huis uit projectmanager voedselveilig
heid en voedselkwaliteit, is steeds verder de regionale 
foodbusiness ingezogen. Vanwege zijn inzet voor de 
streekmarkt benaderde de gemeente hem om project
leider te worden van Amersfoort Hoofdstad van de Smaak 
2012. Of Holtackers daarna namens de gemeente in het 
Europese project Sustainable food in urban communities 
wilde deelnemen. ‘Een van de resultaten was dat Amers  
foort voedsel in de duurzaamheidsagenda heeft opge
nomen.’
Regionaal food is geen hype, vindt Holtackers, het is een 
bestendige trend. Net zoals de toenemende aandacht 
voor voedselverspilling, voedselarmoede, stadslandbouw 
en versterking van de sociale cohesie in wijken via voedsel. 
Al deze ‘ingrediënten’ vormen de basis voor Het Lokaal. 
Hij en zijn compagnon ontwikkelden het concept met 
meerdere verdienmodellen. Om de financieringen rond te 
krijgen, zetten ze een crowdfundingsactie op. ‘Het diende 
tevens als validatie van ons plan. We hebben draagvlak 
nodig van consumenten om succesvol te zijn. De crowd  
funding bleek een positieve testcase.’

Samenwerking met afzetcoöperaties
60 procent van hun assortiment komt uit de regio. ‘We 
werken hiervoor samen met onder meer Coöperatie 
Boerenhart en Local2Local. Beide zamelen streek

producten bij meerdere producenten in. Daarmee krijgen 
wij producten in minder ritten hier. Dat is efficiënt en 
beter voor het milieu. Wij vinden het interessant om met 
deze coöperaties samen te werken. Ze voeden ons met 
informatie over ontwikkelingen in het gebied.’
Tijd om eens contact op te nemen met deze coöperaties. 
‘Het Lokaal is een van onze belangrijke klanten evenals 
Hajé op de Linielanding langs A27’, vertelt Mark Frederiks 
van Local2Local. ‘We leveren ook aan Makro, Albert Heijn, 
Universiteit Utrecht en studentencollectieven.’ Bij 
Local2Local zijn dertig producenten aangesloten, met 
name uit de Kromme Rijnstreek, Stad Utrecht en verder 
Utrechtse Heuvelrug en de Betuwe. Behalve aan zakelijke 
klanten verkoopt Local2Local ook aan consumenten. Die 
halen hun bestellingen via de webwinkel op bij pickup 
points in Utrecht, Houten, Zeist, Nieuwegein, Uithof, 
Schalkwijk en Leidsche Rijn. ‘Het begint te draaien’, zegt 
sociaal en maatschappelijk ondernemer Frederiks, die 
samen met kleinfruitteler Anton van Garderen en agrariër 
Huub van der Maat de coöperatie heeft opgericht. Met 
een eigen investering in tijd en geld hebben ze hun nek 
uitgestoken. Wat Local2Local ook bijzonder maakt, is dat 
het een concept is, waar coöperaties in andere regio’s 
zich bij aan kunnen sluiten. ‘Anderen kunnen meeliften. 
We bieden kennis, ervaring en een platform.’ Zo levert 
Groene Hart Coöperatie ook via Local2local.

Maatschappelijke betrokkenheid
Maatschappelijke betrokkenheid en sociaal 
ondernemerschap zijn belangrijke aanhaakpunten. Zo 
gaat Local2Local samenwerken met Utrecht Natuurlijk, 
een stichting die natuur bij Utrechters brengt en educatie 
verzorgt op scholen. Cliënten van zorginstelling Stichting 
Reinaerde maken communicatieuitingen, Local2Local 
levert in ruil streekproducten. ‘Al hun 180 cliënten eten nu 
van onze lokale producten.’ Vergroting van de bekend  
heid bij het grote publiek verloopt onder meer via evene  
menten. ‘Momenteel bouwen we een foodtruck waar we 
frites, hamburgers en ijs gaan verkopen op foodevene
menten als FoodyFort op Fort Rijnauwen’
Coöperatie Boerenhart richt zich uitsluitend op de 
zakelijke markt. ‘We zijn hét streekproductenloket voor 
hotels, restaurants, cateraars en andere grootverbruikers 
in de Food Valley’, legt directeur Pieter Vink uit. 
‘Daarnaast bedienen we supermarkten in de regio en 
sinds kort dus ook Het Lokaal.’ Het recept is eenvoudig. 
Via de webwinkel doen horeca en winkels een bestelling. 
Vlak van tevoren haalt de gekoelde bestelbus de gewen  
ste streekproducten bij de boer of tuinder op om die op 
het gewenste tijdstip af te leveren. Verser kan het niet. 

Geleidelijke groei
Boerenhart is in 2014 begonnen. Aanvankelijk met acht 
boeren en telers. Binnen een jaar waren er zestien 
coöperatieleden. Geregeld komen nieuwe aanvragen van 
agrariërs voor aansluiting. Mondjesmaat kunnen die 
verzoeken worden gehonoreerd, want de coöperatie 
streeft naar een geleidelijke groei.

Het Lokaal, Coöperatie Boerenhart, Local2Local. Het zijn drie 
prachtige foodinitiatieven in het werkgebied van O-gen die 
simultaan zijn ontstaan en elkaar versterken. ‘Het is hartstikke 
stoer dat we geen subsidie gedreven initiatieven zijn. We laten 
zien dat de regionale voedselmarkt potentie heeft en een 
antwoord geeft op maatschappelijke vragen’, verwoordt Mark 
Frederiks van Local2Local.

Regionaal voedsel geeft  
antwoord op maatschappelijke vragen

Focus op food

Enkele jaren geleden was Vink nog vrijwel onbekend met 
de streekproducten uit eigen omgeving. Als medewerker 
bij de Rabobank WoudenbergLunteren raakte hij direct 
bij het initiatief betrokken ‘Ik dacht in een platform mee 
over een betere vermarkting van regionale producten’, 
blikt hij terug, ‘samen met lokale producenten, Gebieds
coöperatie Ogen, Rabobank WoudenbergLunteren, 
Gemeente Ede en Van der Wee Grootverbruik. Door alle 
wensen aan elkaar te knopen kwamen we uit op een 
nieuw logistiek bedrijf die de afzet van regionale 
producten bundelt. Het moest een coöperatie worden. 
Daarmee houden de producenten inspraak en hebben ze 
invloed op de prijs. Iemand moest de kar gaan trekken. 
Het leek mij wel wat om te gaan doen.’ Vink zegde aldus 
zijn baan bij de Rabobank op.

Voedselherkomst en veiligheid en de zoektocht naar 
authenticiteit hebben voor Vink en de andere initiatief
nemers geleid tot tastbare maatschappelijke markt
strategieën. Voor Gebiedscoöperatie Ogen alle reden om 
hen te ondersteunen met bijvoorbeeld strategische 
adviezen of stagiairs. De ondernemers dragen immers bij 
aan de versterking van de regionale economie en herstel 
van de verbinding tussen producent en burger. 

 Boven: Local2Local is aanwezig op het evenement Food-y-Fort op fort Rijnauwen. 
Onder: Pieter Vink van Coöperatie Boerenhart haalt melk op bij de Kleine Hope.
Links: Het opvallende pand van Het Lokaal in Amersfoort.
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Joost Tersteeg 
partner bij Wing
Wing is één van de coöperanten van O-gen. Ons advies-
bureau is gevestigd in Wageningen en hoewel wij vooral 
landelijk actief zijn, voelen wij ons als maatschappelijk 
betrokken ondernemers sterk verbonden met de 
FoodValley-regio. Ons werk richt zich op het tot stand 
brengen van nieuwe concepten en vormen van samen-
werking op het gebied van duurzame ontwikkeling. Wij 
zien dit graag als ketenvraagstuk, waarin ondernemers en 
consumenten, samen met de betrokken overheden, 
maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen, ieder 
verantwoordelijkheid neemt en voelt. Dat is ook wat ons 
aanspreekt in de coöperatieve samenwerkingsvorm van 
O-gen en waarom wij daar graag lid van zijn.

Onze betrokkenheid bij O-gen en bij duurzaamheids-
vraagstukken in de FoodValley-regio uit zich in ons werk 
rond de Voedselvisie, het Gebiedslab en Voedzame grond. 
Momenteel zijn wij samen met O-gen aan het verkennen 
welke kansen ondernemers in FoodValley zien om te 
investeren in de combinatie voedsel, economie en 
duurzaamheid en hoe dergelijke initiatieven gefaciliteerd 
kunnen worden. Een spannend traject dat mogelijk nieuwe 
inhoud kan toevoegen aan het concept FoodValley!

Bea van Sprakelaar 
De Bossewaard
De Bossewaard is een zorgboerderij waar mensen met 
autisme onder begeleiding wonen en werken. De boerderij 
ligt net buiten de bebouwde kom van Cothen aan de 
Kromme Rijn. Op het terrein vind je een boerderijcamping, 
een speeltuintje, boerderijdieren, een Rustpunt, De 
Buurderij en een zelfoogst- en schooltuin. De cliënten 
werken mee in alle bedrijfsonderdelen. Het Rustpunt, de 
camping en De Buurderij zorgen ervoor dat De Bossewaard 
verbonden is met de samenleving en de gemeenschap van 
Cothen.

De samenwerking met en het lidmaatschap van O-gen is 
een waardevol instrument voor mij als sociaal 
ondernemer, om juist de verbinding met de omgeving en 
de samenleving rondom De Bossewaard te versterken. 
O-gen heeft geadviseerd bij het aanvragen van subsidie 
voor het schooltuinproject. Dankzij het netwerk van O-gen 
zijn nieuwe contacten gelegd met organisaties uit de 
omgeving. Een voorbeeld hiervan is het contact met de 
vogelwerkgroep van Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij 
Duurstede. Zij komen regelmatig naar De Bossewaard en 
gaan met de cliënten vogels kijken.

Eelco van den Dool  
docent-onderzoeker  
MVO & Business Spiritualiteit
Christelijke Hogeschool Ede

Als docent bedrijfskunde vind ik het heel leuk om met 
studenten aan de praktijkproblemen van O-gen-leden te 
werken. Via de Studentenpool van de opleiding Bedrijfs-
kunde hebben we bij O-gen al een aantal opdrachten 
gedaan: van bedrijfsbeëindiging van boeren, manage-
ment rapportages tot en met een onderzoek naar de 
betrokkenheid van O-gen-leden. Met die studentenpool 
doorbreken we hogeschoolse grenzen en kunnen we nauw 
en flexibel aansluiten bij wat bedrijven en organisaties 
willen.
In de toekomst zou ik graag met O-gen-leden samen aan 
vraagstukken rond de Participatiewet, sociale inclusie en 
circulaire economie werken. Als hogeschool met studenten, 
bedrijven en de non-profit sector coöperatieve netwerken 
opbouwen, en daarin samen aan dat soort maatschappe-
lijke uitdagingen werken en leren; dat lijkt me echt 
fantastisch. O-gen biedt daarvoor een prachtige infra-
structuur. Dat is, denk ik, de kunst die we met z’n allen 
moeten gaan leren: gemeenschappen opbouwen waarin 
vakmanschap, bevlogenheid en allerlei soorten stake-
holders elkaar vinden rond de opgaven van deze tijd.  
Op de CHE noemen we dat ‘Dienstbaar Organiseren’.

Wijnand Eissens
voorzitter VVV Kromme 
Rijnstreek

VVV Kromme Rijnstreek is net als O-gen een relatief jonge 
organisatie. Intensivering en versterking van de open-
luchtrecreatie en het toerisme in de Kromme Rijnstreek 
heeft ertoe geleid dat de samenwerking en afstemming  
de laatste jaren is versterkt. VVV Wijk bij Duurstede heet nu 
VVV Kromme Rijnstreek, met winkels in Wijk bij Duurstede 
en Houten en VVV-i punten in Fort bij Vechten en 
Linielanding.
Inhoudelijke versterking heeft onder meer plaatsgevonden 
via het project Pracht en Kracht, waarin met een ambitieus 
programma de pracht van de streek beter in beeld is 
gebracht en de kracht van het ondernemerschap is ver - 
sterkt. Juist op deze punten hebben O-gen en de VVV KRS 
elkaar gevonden. O-gen is een solide, kennisrijke partner 
met een groot bestuurlijk netwerk op het gebied van  
natuur en landschap. VVV KRS biedt via dienstverlening en 
promotie rechtstreeks toegang tot ruim 130 aangesloten 
gastvrijheidsondernemers. Via de gegroeide samenwerking 
en een laagdrempelige benadering, onder meer via de 
Kromme Rijnstreek Academie, leveren we samen goede 
impulsen en diensten, die de streek, de inwoners, onder-
nemers en recreanten tot voordeel strekken.
We gaan daar in samenwerking met O-gen graag mee  
door de komende jaren!

Oog-leden

Gebiedscoöperatie O-gen heeft ruim 175 leden. O-gen 
werkt met deze leden samen aan de ontwikkeling van de 
Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. Waar werken 
leden dan aan met O-gen? Hier vier leden aan het woord 
over wat de samenwerking inhoudt. 

Heb jij vragen over jouw lidmaatschap bij O-gen? Neem dan 
contact op met secretariaat@o-gen.nl.
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Parken te realiseren. Krol: ‘De Utrechtse 
Heuvelrug heeft een belangrijke groene 
functie in een omgeving waar heel veel 
mensen wonen. Dit gebied is populair bij 
stedelingen uit Utrecht, Amersfoort en 
Amsterdam; het is de achtertuin van de 
Randstad. We zijn blij met de mensen, maar 
het gebied mag ook niet overlopen worden. 
De natuurkwaliteit moeten we koesteren en 
beschermen. Architectenbureau West8 
noemde nog in juni in de Volkskrant de 
Utrechtse Heuvelrug een van de economi
sche successen van de stad Utrecht. 
Prachtige reclame uit onverwachte hoek.  
In de nieuwe economie van de 21ste eeuw 
wordt groene inbedding een steeds be lang 
 rijkere factor. Directeuren en managers van 
bedrijven die interesse hebben voor vesti  
ging op het Utrechts Sciencepark, gaan met 
hun gezinnen het gebied in om te kijken of 
ze er wel willen wonen. Natuurkwaliteit is 
een belangrijke asset voor bijvoorbeeld 
bedrijven met hoogopgeleid personeel.’

Eén verhaal
‘Met z’n allen geloven wij al langer in dit 
gebied’, vervolgt Krol. ‘Toen Ogen nog 
SVGV heette, liep het project Heel de 
Heuvelrug. We zijn sinds 2007 bezig vanuit 
de opvatting dat de Heuvelrug één verhaal, 
één natuurlijk systeem, één identiteit is die 
een nadere bescherming en ontwikkeling 
verdient.’ 
Caalders vult aan: ‘Het mooie van dit 
moment is dat er nu drie ontwikkelingen 
samenkomen om het gebied te beschermen 
en te versterken: vanuit het Rijk, de twee 
provincies en van onderop vanuit het 
gebied. De Commissie Heuvelrug, functio
nerend vanuit gebiedscommissie Ogen, 
heeft verleden jaar het ontwikkelprogramma 
Lonkend Perspectief opgesteld. Met alle 
gebiedspartners – natuurorganisaties, 
particuliere eigenaren, ondernemers, 
gemeenten en provincie – willen we met 
nieuw elan de natuur versterken en een 
goede balans met economische functies en 
recreatie vinden. Veel mensen voelen zich 
verantwoordelijk, maar de huidige organi  
satie en financiering van het Nationaal Park 
is niet toekomstbestendig. Terwijl het groen 
superbelangrijk is voor de Heuvelrugse 
gemeenschap en wijde omgeving. De lasten 
voor onderhoud en beheer worden groten  
deels gedragen door terreineigenaren. We 

onderzoeken nieuwe vormen van financie
ring om naast de publieke ook private 
financiële dragers te vinden. Een succesje is 
de mountainbikeroutes waaraan dit jaar 
een vignet is gekoppeld. Het feit dat er nu al 
ruim 15.000 zijn verkocht, geeft aan dat 
mensen best bereid zijn voor een mooie 
omgeving te betalen.’

Dit is ons park
Caalders: ‘Vanuit dat oogpunt bezien is het 
prachtig dat burgers en bedrijven opstaan 
die zeggen: “We hebben wat met dit gebied. 
Het is ons park.” Bijvoorbeeld onder
nemers vereniging Q4 uit Zeist en omgeving 
is zelf naar ons toegekomen met als intentie 
een convenant te tekenen. De ondernemers 
willen meedoen, zorgen dat het Nationaal 
Park een succes wordt. Het is een uitdaging 
hoe we de betekenis ervan voor de onder  
nemers kunnen vergroten en zij tegelijker
tijd een structurele bijdrage kunnen 
leveren.’
Krol: ‘Het Nationaal Park nieuwe stijl slaagt 
alleen als iedereen er wat bij voelt – het 
eigenaarschap van onderaf wat Janine 
eerder benoemde. Mooi daarom is ook het 
burgerinitiatief voor een Geopark om de 
aardkundige kwaliteiten onder de aandacht 
te brengen. We juichen dit soort ideeën toe 
en vervolgens moeten we het allemaal wel 
goed organiseren. Om het proces te borgen 
is een kleine en daarmee slagvaardige 
stuurgroep opgezet, bestaande uit gedepu  
teerde Tjeerd Talsma van NoordHolland, 
mijzelf en Janine. Geregeld komen we bij 
elkaar om de grote vragen te bespreken.’ 
Caalders: ‘De stuurgroep overziet het 
geheel. De inhoud en ideeën komen uit het 
gebied. De Commissie Utrechtse Heuvelrug 
heeft daarvoor een aantal mensen naar 
voren geschoven. Aangevuld met vertegen
woordiging vanuit NoordHolland, het 
Goois Natuurreservaat, ondernemers en de 
recreatiebranche werken deze clustertrek
kers aan het ontwikkelprogramma op 
thema’s als nieuwe verdienmodellen, 
communicatie en natuur. Zij zijn de motor 
voor de gebiedsontwikkeling.’

Stemmen
Krol: ‘Er borrelen allerlei initiatieven op.  
Wij proberen er zo min mogelijk politiek 
bestuur op te zetten. Wij geloven dat de 
creativiteit van de mensen belangrijker is 

dan die van de bestuurders. Waar Talsma 
en ik voor staan, is het vertellen van het 
verhaal van het Park in Den Haag, door uit 
te leggen dat er een goed initiatief ligt voor 
een Nationaal Park nieuwe stijl. Vervolgens 
moeten we proberen al die constructieve 
bewegingen die er gemaakt worden, zoveel 
mogelijk een kans te geven. Wat verder 
speelt is een wedstrijd voor Nationale 
Parken om zich te profileren als de mooiste 
plek van Nederland. Bewoners mogen 
daarover meebeslissen. Een vakjury 
beoordeelt alle ingediende projecten, 
waarna via een publieksverkiezing de 
Nationale Parken van Wereldklasse worden 
gekozen. We doen mee, het is leuk als 
mensen op ons stemmen. Of we nu wel of 
niet worden benoemd als een Nationale 
Park van Wereldklasse, vind ik minder 
belangrijk. Het ís al een NP van Wereld
klasse, omdat de mensen, de ondernemers 
dat ook geloven. Het is een schitterend 
gebied en we gaan er met zijn allen voor 
zorgen dat dat zo blijft.’

Het draagvlak voor het 
Nationaal Park Heuvelrug 
groeit. Het borrelt van de 
initiatieven, zeggen Utrechts 
gedeputeerde Bart Krol en 
Janine Caalders, sinds april 
voorzitter van het Nationaal 
Park. Ook de voorgestelde 
uitbreiding van het Nationaal 
Park tot aan het Gooimeer 
wordt voortvarend opgepakt. 
‘Het is zo logisch. Het hele 
gebied van Gooimeer tot 
Grebbeberg vormt één 
natuurlijk systeem.’

Vanaf de zestiende verdieping 
van het provinciehuis van 
Utrecht biedt de werkkamer van 
gedeputeerde Bart Krol een 
adembenemend panorama over 

de bosrijke stuwwal. ‘Het op één na groot  
ste aaneengesloten bosgebied van Neder  
land’, licht hij toe. Hij prijst zich gelukkig 
met dit uitzicht over de groene ruggengraat 
van Utrecht, waarvoor hij veel passie voelt 
en ambities koestert. Noem je de woorden 
Utrechtse Heuvelrug en het lijkt alsof je een 
“aanknop” hebt ingedrukt. De gedeputeer
de weet van zichzelf dat hij nauwelijks te 
stoppen is. Hij adviseert gesprekspartner 
Janine Caalders dan ook lachend om 
spreekruimte op te eisen als dat nodig is. 
Gaandeweg ontstaat er een mooi twee
gesprek.
Krol legt uit dat het predicaat Nationaal 
Park eigenlijk voor de hele Heuvelrug zou 
moeten gelden en niet alleen voor het 

zuidelijke deel tot aan de A28. ‘Om dat te 
realiseren streven we naar een groot Natio  
naal Park, samen met provincie Noord
Holland en het Goois Natuurreservaat; het 
aangrenzende gebied dat er heel goed bij 
past. We hebben de handen ineengeslagen 
om de natuurgebieden te verbinden, 
cultuurhistorie zichtbaarder te maken en 
recreatievoorzieningen aan te leggen of te 
verbeteren. Denk aan het Park Vliegbasis 
Soesterberg met het Nationaal Militair 
Museum op de voormalige vliegbasis, een 
nieuwe invulling voor Paleis Soestdijk en 
voormalig tbcsanatorium Zonnestraal of 
de versterking van Kasteel Groeneveld; het 
hoort er allemaal bij.’

Landelijke programma
De wens voor één groot Nationaal Park 
loopt gelijk met het landelijke programma 
van het ministerie van Economische zaken 
om internationaal aantrekkelijke Nationale 

Nieuw elan voor 
Nationaal Park Heuvelrug

Tweegesprek
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Samen met een aantal Utrechtse gemeenten 
werkt Gebiedscoöperatie O-gen aan de 
introductie van snel internet in het buiten-
gebied, waaronder Leusden en de Kromme 
Rijnstreek. De belangstelling is groot maar 
er zijn ook veel vragen, zo ook in Bunnik. Zal 
het lukken om eind volgend jaar glasvezel te 
hebben?

‘Is breedband belangrijk?’ Met deze woorden opent 
wethouder Rob Zakee van Bunnik op 4 april in De 
Landerij de informatieavond over breedband in 
Bunnik. ‘Ja, het is belangrijk’, antwoordt hij er gelijk 
achteraan. U merkt het op uw agrarische bedrijven,  

u merkt het als jongeren en als gezinnen met jonge kinde  
ren. Als u mee wilt in de vaart der volkeren, ondersteun 
dan dit breedbandproject. Ik ben blij dat Ogen ons 
faciliteert om het stapje voor stapje verder te krijgen.’ 

Aan de slag voor vitaal platteland
Henk Jan Witteveen, projectleider van het project 
Breedband voor de Kromme Rijnstreek, benadrukt nog 
eens: ‘U moet niet denken: het zal mijn tijd wel duren; ik 

ben niet zo jong en heb geen kinderen in huis. Bedenk 
dan dat het contact met de huisarts, de thuiszorg en het 
ziekenhuis steeds meer digitaal gaat verlopen, en dat 
huizen in gebieden zonder snel internet minder in trek 
worden. De ontwikkelingen gaan ongelofelijk snel. Voor 
een vitaal platteland moeten we aan de slag.’
Uit de zaal komt de vraag of er echt glasvezel nodig is.  
Is upgrading van ADSL of verdere ontwikkeling van het 
Gnetwerk, van 4G naar 6G bijvoorbeeld, een alternatief? 
Witteveen ziet hierin alleen een oplossing voor de korte 
termijn. ‘Het internetgebruik zal in zes jaar tijd vertien
voudigen. ADSL en het Gnetwerk kunnen dat niet bij  
benen. De enige toekomst is een open netwerk: glasvezel 
dus.’
Maar bewoners moeten de aanleg wel zelf financieren. 
Dat komt omdat het voor marktpartijen niet lucratief is 
om glasvezel uit te rollen. De aanlegkosten zijn door de 
lage bebouwingsdichtheid en lange afstanden van straat 
tot aan de voordeur niet via het abonnementsgeld terug 
te verdienen.

Knip in de Telecomwet
Diverse aanwezigen tijdens de informatieavond vinden 
het onredelijk dat ze zelf in de buidel moeten tasten. Een 
buitengebiedbewoner: ‘Ik ben toch best verbaasd dat we 
twee Bunniken hebben: één binnen en één buiten de 
bebouwde kom. Het is vreemd dat het niet aan elkaar 
gekoppeld is. Waarom kan de gemeente de glasvezel niet 
gezamenlijk faciliteren?’
De gemeente heeft hiervoor geen mogelijkheden, maakt 
Witteveen duidelijk. ‘Met de Telecommunicatiewet uit 
1998 is er een harde knip gemaakt. Telecommunicatie 
wordt sindsdien bestempeld als een commerciële 
activiteit in tegenstelling tot gas, water en licht. Het 
buitengebied heeft daar nu last van. Gemeenten mogen 
de aanleg van glasvezel niet financieren, maar kunnen wel 
onder steuning verlenen, bijvoorbeeld door het verstrek
ken van leningen aan bewoners om de aanlegkosten 
gespreid te kunnen betalen.’
De vraagsteller opnieuw: ‘Is het dan niet mogelijk dat de 
gemeente een heffing oplegt aan de bewoners van de 
kernen ter ondersteuning van het buitengebied?’ 
Witteveen vindt zo’n solidariteitsheffing een sympathieke 
gedachte, maar vraagt zich af of het door de gemeente
raad is heen te krijgen. 

Coöperatie of commercie
In heel Nederland lopen inmiddels een veelheid aan 

Snel internet 
in buitengebied komt dichterbij
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glasvezelinitiatieven. Er zijn grofweg twee organisatie
vormen: of een coöperatie van bewoners neemt het 
voortouw of een commerciële partij. Een coöperatie die 
zelf de touwtjes in handen heeft lijkt prettig, maar een 
marktpartij heeft als grote voordeel zijn kennis van zaken. 
Witteveen: ‘Zelf breedband organiseren is toch wel een 
behoorlijke belasting voor het buitengebied. Wij onder
zoeken in dit project wat het beste bij dit gebied past.  
We zijn in gesprek met marktpartijen om te kijken of ze 
interesse hebben voor de vier gemeenten van de Kromme 
Rijnstreek, want Bunnik alleen heeft te weinig 
aansluitingen.’ 
Deelname van minstens 50 procent van de 4100 adressen 
in het buitengebied van de Kromme Rijnstreek is nodig. 
De aanlegkosten van de glasvezel zullen worden door  
berekend in het reguliere abonnementstarief (tussen 
€10,  en €20, extra per maand) of door een eenmalige 
rekening van €1500, tot €2500,.

Bijzondere gevallen
Jeroen van Wijk, melkveehouder en voorzitter van LTO 
Noord afdeling BunnikHouten, vraagt zich af of de 
boerderijen die ver van de openbare weg zitten worden 
meegenomen in het project of dat daarvoor een ander 
traject geldt. Witteveen antwoordt: 
‘Grofweg 95 procent van de aansluitingen past binnen dit 
project. Met die 5 procent bijzondere gevallen maakt de 
marktpartij afzonderlijke prijsafspraken. Maar als jullie 
besluiten een coöperatie op te richten, kunnen jullie zelf 
bepalen hoe jullie als bewoners om willen gaan met de 
verafgelegen adressen.’ 

Meer vragen en antwoorden volgen. De aanwezigen op  
de informatieavond worden tot slot uitgenodigd zich  
te melden als buurtcoördinator voor hun eigen straat. 
Buurtcoördinatoren hebben een belangrijke taak.  
Ze benaderen buurtgenoten om aan de keukentafel  
nog eens goed uit te leggen waarvoor glasvezel dient. 
Peter Miltenburg, voorzitter van vereniging Bunnik Buiten

hoeft geen twee keer na te denken. Hij meldt zich meteen 
aan, net als meer dan 25 anderen.

Meer informatie over het project Breedband leest u op: 
www.breedband.ogen.nl. Vragen kunt u stellen via 
breedband@ogen.nl.

Het project Breedband richt zich naast de Kromme 
Rijnstreek (Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij 
Duurstede en Bunnik) op Leusden, Renswoude en 
Rhenen. Veenendal volgt.  
Tijdens het project worden vier fasen doorlopen. 
Momenteel bevindt het project zich in fase 3. 
1.  jan-mei: oriëntatiefase waarbij de aanlegkosten 

voor glasvezel worden berekend en wordt 
geïnventariseerd welke organisatievorm het 
meest geschikt is: coöperatie of marktpartij. 

2.  juni-juli: inventarisatie van de bereidheid van 
bewoners en bedrijven, het opzetten van een 
netwerk van buurtcoördinatoren en het voeren 
van oriënterende gesprekken met marktpartijen.

3.  juli-december: onderhandeling met 
marktpartijen. 

4.  voorbereidingen voor  de fysieke aanleg, tweede 
helft van 2017 start aanleg glasvezel. 

O-gen is ook bezig met andere Utrechtse gemeenten 
voor soortgelijke trajecten. 

Reacties uit het buitengebied van Bunnik
Jeroen van Wijk, voorzitter van LTO Noord afdeling 
Bunnik-Houten, bevestigt het belang van de aanleg 
van glasvezel. Het gemis aan een goede internet-
verbinding wordt voor hem en zijn collega-agrariërs 
met de dag groter. Hij geeft een voorbeeld: ‘Het 
uploaden van kaarten voor mijn gecombineerde 
opgave voor de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland moet binnen tien minuten. Zo niet, dan 
wordt de verbinding verbroken en kan ik opnieuw 
beginnen, iets wat geregeld gebeurt!’ De glasvezel 
kan niet snel genoeg komen, gezien de snelle 
digitalisering van de agrarische sector. Smart 
farming staat voor de deur.
Peter Miltenburg, voorzitter van vereniging Bunnik 
Buiten, is tevens overtuigd van het belang van snel 
internet. De vereniging vertegenwoordigt 98 
adressen in het buitengebied van Bunnik en Odijk en 
zet zich ervoor in om haar leden goed te informeren. 
Miltenburg: ‘Agrariërs, thuiswerkers, scholieren, 
enzovoorts; vrijwel iedereen heeft een snelle 
verbinding nodig. Veel mensen werken tegen-
woordig vanuit huis en scholieren moeten voor 
school informatieve filmpjes en dergelijke kunnen 
bekijken. Het uitvaartbedrijf waarvan ik tot voor 
kort eigenaar was (Miltenburg is onlangs gepensio-
neerd), moet voor het uploaden van foto’s en 
drukwerk geregeld een medewerker met een stickje 
naar huis sturen. Dat is natuurlijk niet werkbaar.’ 
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De prognose is dat er tot 2030 1,3 miljoen 
vierkante meter bebouwd oppervlak in 
het buitengebied van beide regio’s leeg 
komt te staan. In hoeverre zit dit tussen 
de oren?
‘De Regio Amersfoort heeft vorig jaar VAB 
als een van de speerpunten benoemd. Al 
langer is er een ledengroep van Ogen 
actief. Daarnaast is er een stuurgroep VAB 
die met Ogen samenwerkt. Aanvankelijk 
werd de stuurgroep getrokken door drie 
wethouders van Leusden, Barneveld en 
Woudenberg vanuit de Regio Amersfoort. 
Eind vorig jaar is de stuurgroep opge
schaald met de gemeenten Ede, Rhenen en 
Renswoude vanuit de Regio FoodValley. Als 
stuurgroep hebben we samen met Ogen 
een pamflet opgesteld, waarin we de 
provincies om ondersteuning en beleids
ruimte vragen. We willen het onderwerp op 
de provinciale agenda hebben.’

De problematiek is toch al jaren bekend?
‘Dat klopt, maar het idee bestond dat 
leegstand van bedrijfspanden en kantoor
gebouwen in de stedelijke omgeving een 
groter probleem is. Leegkomende agrari
sche bebouwing zou grotendeels met het 
bestaande instrumentarium op te lossen 
zijn. Die gedachtegang is aan het kantelen.’

Waar ziet u dat aan?
‘Bijvoorbeeld aan de ruimtelijke structuur
visie van provincie Utrecht. Die wordt 
momenteel op het punt van VAB herijkt.  
De provincie onderzoekt de mogelijkheden 

om meer ruimte te bieden aan nieuwe 
initiatieven door middel van een experi
men teerbepaling.’

Waar kun je bij experimenteerruimte  
aan denken?
‘Om dat soort ideeën te inventariseren 
hebben we onder leiding van de Argumen
tenfabriek tijdens een denkmiddag een 
mindmap opgesteld met een veelheid aan 
innovaties. Een belangrijke conclusie was 
onder meer dat sloop vaak wordt belet 
door de fiscus die langskomt om af te 
rekenen. We willen in gesprek gaan over 
oplossingen. Als praktisch innovatief idee 
kun je bijvoorbeeld in het kader van de 
energietransitie denken aan zonnepanelen 
op het terrein van te slopen bebouwing.’

Het pamflet is in februari overhandigd. 
Hoe verder?
‘De komende maanden werken we een 
actieplan uit met kansrijke initiatieven. 
Daarmee gaan we weer in gesprek. VAB is 
een gezamenlijk probleem van de agrari
sche sector, de banken en de overheid. Het 
kan niet zo zijn dat de kosten vooral bij de 
agrarische sector komen te liggen.’

VAB speelt landelijk. Waarom dit dan niet 
landelijk oppakken om te voorkomen dat 
ieder  het wiel moet uitvinden?
‘Inderdaad speelt dit landelijk. In diverse 
regio’s zijn er werkgroepen opgezet. De VNG 
heeft ook een eigen werkgroep. Maar we 
pakken het bij voorkeur regionaal op, zodat 

we oplossingen aandragen die hier passen. 
We hopen zo te voorkomen dat er van 
boven af wordt bepaald wat er moet 
gebeuren.’

Gaat het vinden van antwoorden voor de 
vrijkomende bebouwing niet wat traag?
‘Elke dag is er één, maar niet elke dag komt 
er 1000 vierkante meter bebouwing vrij. We 
moeten de problematiek ook weer niet 
overdrijven. Het is belangrijk om de tijd te 
nemen. We hopen met onze aanpak goede 
oplossingen aan te kunnen dragen.’

Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) 
daagt de Regio’s Amersfoort en FoodValley 
uit tot creatieve oplossingen. 
Gebiedscoöperatie O-gen vraagt Gijs de 
Kruif, voorzitter van de stuurgroep VAB en 
wethouder van Woudenberg, naar de 
voortgang.

‘ Goede aanpak vrijkomende agrarische 
bebouwing vraagt tijd’

Weten wat O-gen doet voor en met leden? 
Gebiedscoöperatie O-gen is ruim twee jaar onderweg.  
De gebiedscoöperatie is een nieuwe manier van 
samenwerking om de continuïteit van gebiedsontwikkeling 
in de regio te waarborgen. O-gen verbindt en bundelt 
krachten van publieke en maatschappelijke leden, maar 
ook betrokken ondernemers en burgers. Met deze partijen 
werkt O-gen aan een sterk en gezond buitengebied in de 
Gelderse Vallei, Eemland, Heuvelrug en Kromme 
Rijnstreek. In het jaarbericht over 2015 lees je wat O-gen 
met en voor de leden doet. Zie de website van O-gen 
(www.o-gen.nl) en klik op ‘over O-gen’ en kies voor 
‘Jaarberichten O-gen’.

 
Leden ontmoeten leden bij O-gen
O-gen organiseert regelmatig ledenbijeenkomsten voor 
(en met/door) leden. Zo is er vorig jaar een grote 
ledenbijeenkomst georganiseerd in Dierenpark 
Amersfoort, waar ruim 150 gasten aanwezig waren.  
Altijd vanuit de intentie dat leden verrassende en 
inspirerende ontmoetingen hebben met andere leden en 
nieuwe ideeën en kennis opdoen. Zo zijn of worden 
bijeenkomsten georganiseerd over vrijkomende agrarische 
bebouwing, glasvezel, promotie en marketing, regionaal 
voedsel, financiering voor kleine ondernemers of 
duurzaamheid. In september organiseert O-gen weer de 
jaarlijkse ledenexcursies in de regio (zoals op de 
Grebbelinie, op de Heuvelrug en in de Kromme Rijnstreek). 
Kijk op www.o-gen.nl wat er op de agenda staat en kom 
ook naar de bijeenkomsten. Zelf een goed idee voor  
een bijeenkomst? Geef het door aan O-gen via 
secretariaat@o-gen.nl en wij nemen contact met je op. 

O-gen werkt aan meer TOP’s in de regio
O-gen werkt samen met provincie Utrecht, ondernemers 
en terreineigenaren aan meer Toeristische OverstapPunten 
(TOP’s) in de regio. Een TOP is een startpunt waar 
recreanten de auto kunnen parkeren om van daaruit te 
fietsen, te wandelen of te kanoën. In 2015 heeft O-gen 
meegewerkt aan de opening van maar liefst acht TOP’s. 
Ook dit jaar is er in samenwerking met O-gen weer een 
aantal TOP’s geopend, zoals begin juli de TOP Stadshaven 
in Wijk bij Duurstede en TOP Kersenpracht in Cothen. 
Eerder dit jaar werden nieuwe TOP’s geopend in Doorn: bij 
Huis Doorn en in het Von Gimborn Arboretum. In maart 
werden vier TOP’s geopend: TOP Theehuis Mon Chouette, 
Hoeve Groot Zandbrink (beiden in Leusden), De Kuil van 
Drakensteyn (Lage Vuursche) en De Dennen (Renswoude). 
Dus ga vooral lekker op pad in de Vallei, op de Heuvelrug of 
in de Kromme Rijnstreek en  start eens bij een TOP. 
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Meer weten en lezen over wat O-gen doet?  
Zie www.o-gen.nl en blijf op de hoogte van 

het laatste nieuws uit het gebied! 

Ook lid worden? Dat kan!  
Kijk op onze website www.o-gen.nl/leden.  
We zien je graag op een van de leden-
bijeenkomsten!’

Op zoek naar mooie foto’s van jouw regio? 
Kijk eens op www.beeldbank.o-gen.nl 
Alle foto’s zijn te koop, leden van O-gen 
krijgen 10% korting op iedere aankoop!


