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Inhoud

Zoek de verbinding met andere regio’s en benut 
kansen om samen aan een uitvoeringsprogramma te 
bouwen. Dat is de kern van het advies dat leden van 
Gebiedscoöperatie O-gen hebben geschreven aan de 
provincie Utrecht, als input voor haar nieuwe 
landbouwvisie. In juni heeft de Gebiedsraad van 

O-gen dit advies overhandigd aan gedeputeerde 
Mirjam Maasdam. Grote delen van het advies zijn 
inmiddels overgenomen in de definitieve 
landbouwvisie voor de provincie Utrecht.  
Download het advies via o-gen.nl/landbouwvisie.

O-GEN OPEN VOOR LANDBOUW 
IN UTRECHT-OOST

VERBINDEN

Op bezoek bij zachtfruitteler 
Anton van Garderen (links). 
Leden van de Gebiedsraad 
van O-gen overhandigden 
hun advies aan de  
Utrechtse gedeputeerde 
Mirjam Maasdam (derde  
van rechts).
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Mensen vragen vaak aan mij: wat doet O-gen en hoe werkt dit? Een 
begrijpelijke vraag, waar ik niet één antwoord op heb. Wij zijn niet 
van natuur of van recreatie. Wij zijn niet van landbouw. O-gen is van 
iedereen en samen maken we het gebied. Dit is mijn droom voor 
O-gen. De meeste dromen zijn bedrog, maar deze wordt langzaam  
werkelijk heid. Inwoners, ondernemers, overheden en organisaties 
zijn de eigenaren, ambassadeurs en initiatiefnemers van het 
landelijk gebied. In het O-gen Open Café ontmoeten deze partijen 
elkaar. Als leden werken zij samen aan een sterk, krachtig en vitaal 
gebied. Samen met onze werkorganisatie, zijn leden actief bezig 
om te vernieuwen, initiatieven te ontplooien, projecten uit te 
voeren en resultaten te behouden. Leden snappen dat je elkaar 
nodig hebt als je iets voor elkaar wilt boksen. Zeker als het gaat om 
de ontwikke ling van het platteland. Jong en oud, overheid en 
particulier, regio naal of lokaal, O-gen verbindt de lijntjes. Leden 
voelen zich ook met elkaar verbonden.
 
Geïnspireerd door dit clubgevoel, ontstaan samenwerkingsverban-
den op het gebied van energie en zorg, een duurzame toekomst 
voor de landbouw, natuur en recreatie. Initiatiefnemers krijgen een 

duwtje in de rug. Zij worden geholpen door onze werkorganisatie 
en door de andere leden. Dit zijn de kleine zetjes. Initiatiefnemers 
met ideeën die op grotere schaal bijdragen aan het gebied, helpen 
we met het aanvragen van subsidies, schrijven van projectplannen 
en opstellen van business cases. Het Fort aan de Buursteeg is het 
knooppunt waar onder nemers, overheden, organisaties en 
studenten bij elkaar komen om te netwerken, van elkaar te leren en 
resultaten te vieren. Ieder vanuit zijn eigen rol en eigen belang. 
Inwoners en ondernemers kennen hun gebied, hebben het 
netwerk, de kennis en de ervaring. Zij hebben de gerichte ideeën 
die ontwikkeling in gang kunnen zetten. De overheid faciliteert, 
maar loopt soms ook juist voorop als aanjager en initiatiefnemer. 

O-gen gaat eigenlijk over samenwerken en samen doen. Dat is wie 
we zijn en dat is mijn droom. Samenwerken en samen resultaten 
boeken of juist tegenslagen incasseren is toch veel mooier dan alles 
in je eentje doen?

Gerard van Santen,
directeur Gebiedscoöperatie O-gen 

‘ MIJN 
DROOM 
VOOR 
O-GEN’

.

We zijn er bijna! In een groot gedeelte van het 
werkgebied van O-gen komt snel internet. Dit 
is noodzakelijk voor de ontwikkeling en de 
leefbaarheid van het gebied. Na de 
succesvolle interessepeilingen door O-gen 
samen met haar buurambassadeurs, heeft 
marktpartij Glasvezel buitenaf het stokje 
overgenomen. Glasvezel buitenaf heeft in 

verschillende regio’s glasvezelcampagnes 
opgestart. Alle campagnes in ons werkgebied 
zijn inmiddels positief afgerond. Meer dan 50 
procent van de adressen heeft een 
abonnement afgesloten en de aanleg is in 
volle gang. Er worden nog gesprekken 
gevoerd over het aansluiten van adressen die 
niet binnen één van de campagnes vallen.

De Glind, één van de dorpen in de gemeen te 
Barneveld, heeft de ambitie om energie
neutraal te worden. De Rudolphstichting en 
Duurzame Energie Barneveld (DEB) hebben 
O-gen gevraagd een project op te zetten om 
op grote staldaken zonne stroom installaties 
te realiseren. O-gen werkt hierbij nauw 
samen met technisch adviesbureau 
Sparkling Projects. Doel is om met de 
agrariërs, de J.H. Donnerschool èn de 

SNEL INTERNET BINNEN HANDBEREIK

Regio FoodValley zoekt innovatieve op los - 
singen om producten van boeren te 
verbinden aan lokale burgers. O-gen gaat de 
regio helpen in het organiseren van een 
hackaton, waarbij in groepjes creatieve 
olossingen worden bedacht en uitgewerkt. 
We mobi liseren boeren, domeinexperts, 
coders, developers, data crunchers en 
andere creatievelingen om prototypes voor 
deze logistieke uitdaging te ontwikkelen. 
Houd onze agenda in de gaten.

HACKATHON VOOR  
UITDAGINGEN IN  
DE KORTE KETEN

O-GEN DOET KORTE BERICHTEN

 DE GLIND WORDT ENERGIENEUTRAAL 

Ontvang het laatste nieuws via onze nieuwsflits Ogen Doet.  
Zodra er nieuws is, verschijnt dat direct in je mailbox.  
Meld je aan via o-gen.nl/o-gendoet.

Burgerinitiatieven in de kleine kernen van de 
provincie Utrecht kunnen zich melden voor 
de regeling Leefbaarheid in kleine kernen. 
Onder kleine kernen vallen alle dorpen, 
buurten en wijken met minder dan 8.000 
inwoners. Met dit project kunnen we 
bestaan de burger initiatieven in de kleine 
kernen extra financieel onder steunen en 
nieuwe initiatieven stimuleren. Kijk op o-gen.
nl/leefbaarheid of jouw/jullie initiatief in 
aan merking komt en wat de voorwaarden 
zijn.

REGELING LEEFBAAR-
HEID IN KLEINE KERNEN 

Rudolphstichting in 2019 ongeveer  
1 MW aan opwekcapaciteit te installeren. 
Momenteel vinden gesprekken met de 
deelnemers plaats. We verwachten door 
samenwerking efficiencyvoordelen te 
bereiken bij de aanschaf en installatie van 
zonnepanelen en kostenbesparing bij de 
noodzakelijke verzwaring van het 
elektriciteitsnet.
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heden. En daarnaast zijn er ook veel wegen voor bedrijven 
om in te slaan. Wij coaches helpen in het ordenen van de 
opties.’ 
 
Welke keuzes maken?
Ariën: ‘Toen we met de gesprekken begonnen was ik net 
afgestudeerd aan de hogere agrarische school. We wisten 
echt niet wat we met ons bedrijf willen. De stalinrichting 
is verouderd, binnen een jaar moeten we die vervangen. 
Het is een investering voor de komende vijftien jaar. Doen 
we dat op de huidige locatie of gaan we ergens anders 
naartoe? De gesprekken met Willy komen op een heel 
belangrijk moment.’
Johan: ‘En als Ariën het bedrijf niet wil overnemen, gaan 
we natuurlijk niet flink investeren.’ 
Ariën: ‘Ja, maar ik wel graag verder met het bedrijf. Daar 
ben ik door de gesprekken van overtuigd geraakt. Het 
wordt wel een ander bedrijf dan het nu is. Ik ben minder 
gecharmeerd van het gemengde karakter. Mijn ouders 
hebben het altijd heel druk; meerdere bedrijfstakken 
werken minder efficiënt en maken het lastig om het erf af 
te gaan. Ik houd erg van contact met mensen. Wat ik op 
termijn graag wil is één bedrijfstak – biologische 
pluimveehouderij – en daarnaast iets erbij.’ 

Wat, dat weet Ariën nog niet precies. ‘Het internationale 
aspect van mijn baan vind ik erg leuk en uitdagend. Ik ben 
net terug uit Ierland en ga vannacht naar Spanje voor een 
aantal dagen. Dit werk blijf ik voorlopig graag doen. Maar 
op den duur sluit ik verbreding van ons bedrijf niet uit.’
Intussen weet Ariën ook dat hij verder wil op deze locatie, 

waar de familie aan gehecht is. ‘We zitten hier mooi, maar 
de agrarische mogelijkheden zijn beperkt. Wel zijn er 
kansen voor recreatie: ons bedrijf grenst aan de Grebbe-
linie en een camping. Aan de andere kant staan land-
huizen die met de rood-voor-roodregeling zijn gebouwd.’

Voucher voor specialistisch advies
Het coachingtraject voorziet naast gesprekken ook in een 
voucher om kosteloos een expert in te schakelen. Johan: 
‘Van de voucher gaan we zeker gebruikmaken. Het melk - 
vee is afgestoten, maar de fosfaatrechten moeten we nog 
verkopen. Daar hebben we geen ervaring mee. De op - 
brengsten van de verkoop kunnen we goed gebruiken 
voor de nieuwe stalinrichting.’
Over een jaar zal het bedrijf van familie Verbeek er zeker 
anders uitzien. Ariën: ‘Het leuke is dat ik de kennis van 
onze boerderij kan gebruiken op mijn werk, maar omge - 
keerd neem ik ook kennis over stalinrichting mee naar 
huis.’
Jantine concludeert: ‘Willy heeft ons nu al absoluut 
vooruit geholpen.’ 
Johan: ‘Zij geeft de richting van het gesprek aan, maar wij 
moeten er zelf invulling aan geven en op een open manier 
onze wensen en verwachtingen uitspreken. Want alleen dan 
heb je echt wat aan zo’n traject en kun je stappen zetten.’
Willy: ‘In dit gezin is sprake van een fijne dynamiek en een 
groot onderling vertrouwen, wat tot goede gesprekken 
leidt. Door hun enthousiasme om nu keuzes te maken 
voor de toekomst, kom je met elkaar in een goede flow. 
Ja, je voelt en ervaart dat deze familie wat moois van dit 
bedrijf wil maken.’

 
Veertien jaar geleden schakelden Johan en Jantine 
Verbeek over van gangbare naar biologische pluimvee-
houderij. Daar naast houden ze vleesvarkens en verhuren 
ze opslagruimte. Het melkvee is onlangs van het bedrijf 
gegaan. De maatschap is begin vorig jaar versterkt met 
zoon Ariën, die ook vier dagen per week bij een stal-
inrichter voor de pluimveehouderij werkt. 

Johan vertelt hoe ze in het begeleidingstraject voor 
agra risch ondernemers zijn gerold. ‘We kregen een tele  - 

foontje van de gemeente. Of we mee wilden doen.  
Die vraag kwam precies op het goede moment.’ 
Jantine vult aan: ‘We vroegen ons al af welke richting we 
met ons bedrijf moesten inslaan. Wat te doen als Ariën 
besluit om op den duur het bedrijf over te nemen.’
Johan: ‘Daar laten we Ariën helemaal vrij in. Hij moet de 
keuze maken wat hij het liefste doet.’

Persoonlijke coaching
De familie heeft intussen vijf gesprekken met coach Willy 
Kempen gevoerd. Willy: ‘De families die in een begelei-
dingstraject stappen, maken een keuze uit vijf coaches. 
Het is belangrijk dat ze een klik voelen. We hebben alle 
vijf een agrarische achtergrond. Het is belangrijk om de 
taal van agrariërs te spreken en te snappen wat er op de 
bedrijven gebeurt.’ 
Willy houdt een spiegel voor en stelt vragen. Daardoor 
komen  mogelijkheden en kansen scherper voor ogen te 
staan. ‘Agrarische bedrijven hebben door marktontwikke-
lingen en wet- en regelgeving te maken met veel onzeker-

Agrarische bedrijven houden het platteland vitaal. Vanuit die 
gedachte hebben partijen in de Regio FoodValley vorig jaar het 
Manifest van Salentein opgesteld. Dit manifest verwoordt onder 
andere hoe ondernemers die door willen, een steuntje in de rug 
kunnen krijgen. Eén van de concrete acties is een coachingtraject 
voor agrariërs. De familie Verbeek uit Renswoude maakt er dank-
baar gebruik van. Met zelfstandig coach Willy Kempen geven ze 
richting aan hun toekomst.

‘ Agrarische bedrijfsbegeleiding 
geeft ons duidelijkheid’

O-GEN OPEN VOOR: AGRO EN FOOD

Veel agrariërs worstelen met vragen 
over de toekomst van hun bedrijf. 
Welke kansen zijn er voor door-
ontwikkeling, verbreding of bedrijfs-
opvolging? Om families te begeleiden 
in hun keuzeproces en bij het 
uitstippelen van een uitgekiende 
toekomststrategie, is er een speciaal 
traject opgezet in de Regio Food-
Valley. Vanuit de onafhankelijke 

positie in de regio is O-gen uitvoerder 
van het project.  
Agrariërs die zich aanmelden gaan in 
gesprek met een persoonlijke coach. 
Het traject omvat zeven à acht 
gesprekken. De eigen bijdrage is   
€ 250,-. Daarnaast kunnen deel-
nemers een adviesvoucher ter 
waarde van € 500,- inzetten voor 
specialis tisch advies.

Het begeleidingstraject wordt 
financieel mogelijk gemaakt door  
de FoodValley-gemeenten en de 
Rabobank.

Meer informatie:  
Wicha Benus,  
Gebiedscoöperatie O-gen,  
w.benus@o-gen.nl  
of 033-2776390

Ondernemingsbegeleiding agrarische sector

De familie Verbeek uit Renswoude maakt gebruik van het agrarische coachingstraject in de Regio FoodValley.
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VRIJKOMENDE AGRARISCHE 
BEBOUWING 
 
Dagelijks stoppen agrarische bedrijven en 
komen er stallen en schuren leeg te staan. 
De effecten hiervan kunnen groot zijn. Voor 
de Regio Amersfoort en Regio FoodValley 
coördineert O-gen een breed programma 
om vrijkomende agrarische bebouwing aan 
te pakken en op de agenda te krijgen. 
Hiermee lopen de regio’s in Nederland voor - 
op als broedkamer voor nieuwe oplossingen.

GEZONDE BODEM, BETER BOEREN , DUURZAME 
TOEKOMST 
 
Een gezonde bodem bevat veel organische stof en werkt als een spons. Duurzaam 
bodembeheer draagt pas echt bij aan een betere waterkwaliteit, als (bijna) iedereen 
meedoet. In opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe werken we met loonwerkers 
en grondeigenaren intensief samen aan een gebiedsdekkende aanpak in het 
stroomgebied van de Nederwoudse Beek, een zijbeek van de Lunterse Beek. 

HET GROENE VALLEILINT
 
In het Groene Valleilint, een ongeschonden gebied in de Gelderse Vallei gelegen tussen de 
stuwwallen van de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug, ligt nog een grote opgave voor 
natuurontwikkeling. In opdracht van de provincie Gelderland en in samenwerking met 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland, kijken we met de grondeigenaren welk deel 
hiervan de komende jaren nog kan worden gerealiseerd. Ook worden in dit gebied de 
kansen voor natuurinclusieve landbouw verkend, bijvoorbeeld op de landgoederen 
Gerven en Hell.

WERK IN UITVOERING

    U
ITVOEREN

Ga naar www.o-gen.nl/projecten 
voor meer werk in uitvoering en 
kijk op de projectpagina hoe jij 
mee kunt doen.

‘Als samenleving staan we voor 
twee grote opgaven: de energie-
transitie en onze gezondheid. Het 
voedselsysteem kan hier een 
enorm positieve invloed op 
hebben. Bijvoorbeeld door regio - 
naal georganiseerde voedsel-
ketens.’ Aan het woord is Froukje 
Idema, programmamanager Food 
bij de gemeente Ede.

Korte keten is een vrij nieuw begrip. Wat 
houdt het in?
‘De essentie is gezond en duurzaam voedsel 
uit de regio dat beschikbaar is voor de regio. 
Regio FoodValley brengt veel mooie, 
gezon de, duurzame en innovatieve voeding 
voort, gebaseerd op een eeuwenoude 
traditie. Agrariërs mogen daar met recht 
trots op zijn. Maar er is meer met voedsel-
productie te doen. Korte ketens kunnen 
agrariërs een nieuw toekomstperspectief 
geven en de regio nieuwe werkgelegenheid 
opleveren. Het draagt bij aan de gezondheid 
van mensen en verduurzaming als gevolg 
van een kleinere ‘footprint’ (duurzamere 
omgang met grondstoffen, transport
bewegingen en biodiversiteit). Ede is zich 
zeer bewust van het hogere doel om voor 
elkaar en het voortbestaan van de aarde te 
zorgen.’

Welke rol neemt de gemeente bij het 
opzetten van korte ketens?
‘De gemeente stimuleert initiatieven en 
innovaties om tot een nog breder en rijker 
voedselaanbod te komen voor alle mensen 
in de regio. We proberen goed aan te sluiten 
bij kansen en initiatieven in de regio en 
kijken naar nationale en internationale 
ontwikkelingen. Onze rol is vooral 
faciliterend, ontsluitend en stimulerend. Dit 

pakken we samen met vele partijen op, 
waaronder Gebiedscoöperatie O-gen. 
Onlangs is in een bijeenkomst gebrainstormd 
over kansen voor eiwittransitie, denk aan 
eiwitten van plantaardige oorsprong of in de 
vorm van insecten.’

Hoe vooruitstrevend is Ede op het terrein 
van voedsel?
‘Veel Nederlandse gemeenten doen iets met 
voedsel, maar Ede is de eerste en tot nog  
toe de enige met een integraal voedselbeleid. 
Wij benaderen voedsel als één geheel waar 
economie, gezondheid en duurzaamheid 
samen komen. Korte ketens maken daar 
onderdeel van uit.
Een concreet voorbeeld: Samen met lokale 
producenten en afnemers wordt een samen - 
werking opgestart om groente en fruit op 
grotere schaal lokaal te verkopen. De vraag 
en behoefte is er; de uitdaging is om alle 
schakels in de keten bij elkaar te krijgen en 
dit verder uit te bouwen tot een succesvolle 
samenwerking.’

Wat is jullie boodschap aan andere 
regio’s?
‘Regionale uitwisseling van kennis en 
ervaringen is heel belangrijk. Ik ben ervan 
overtuigd dat als regio’s elkaar opzoeken, dit 
bijdraagt aan BV Nederland. Het komt erop 

aan dat regio’s zich herkenbaar neerzetten 
en naar elkaar kijken om van elkaar te leren. 
Regio FoodValley en de Hoekse Waard 
hebben al eens bij elkaar gekeken. We 
hebben vergelijkbare uitdagingen, maar de 
aanpak is verschillend. Zo onderscheidt 
Regio FoodValley zich door een overvloed 
aan kennis en kansen op het gebied van 
agrofoodtechnology. Er is veel innovatie en 
er zijn prachtige bedrijven die vanuit traditie 
werken en bijdragen aan oplossingen voor 
de hedendaagse voedselvraagstukken, ook 
wereldwijd.’

Werkt Ede samen met Gebiedscoöperatie 
O-gen?
‘Jazeker. Ede werkt binnen Regio FoodValley 
maar ook daarbuiten met veel partijen.  
Er lopen diverse projecten binnen de brede 
programma’s “Food” en “Buitengebied”  
van de gemeente Ede. Bij “Food’ werkt Ede 
samen met O-gen aan een project voor korte 
ketens en voor “Buitengebied” geven Ede en 
O-gen samen met andere partijen invulling 
aan het Manifest van Salentein, dat als doel 
heeft om in FoodValley een vitale agrarische 
sector te houden.’

‘ Korte ketens dragen bij aan gezond en 
duurzaam voedsel voor iedereen’

KORTE KETEN

Froukje Idema werkt als programmamanager Food bij de gemeente Ede aan het verkorten van de lokale 
voedselketen.
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Melis van de Groep
 

1.  Hoe raakt een burgemeester van Bunschoten-
Spakenburg betrokken bij het Grebbelinie Bezoekers-
centrum?

Velen denken bij de Grebbelinie aan de Grebbeberg. Maar
niet iedereen beseft dat deze waterlinie van Rhenen tot
Spakenburg loopt. Sinds de start van ‘Grebbe linie Boven 
Water’ ben ik bestuurlijk bij de hele Grebbe linie betrok-
ken geweest, daarna als voorzitter van het Platform 
Grebbelinie en sinds vorig jaar als voorzitter van bestuur 
van het Grebbelinie Bezoekerscentrum. 

2. Hoe vaak denkt u aan de Grebbelinie?
Heel vaak. Als ik in het gebied fiets (wat ik graag doe),  
als ik vergader in het bezoekerscentrum op het Fort aan 
de Buursteeg of op mijn favoriete plek: de Museumhaven 
van Spakenburg met de herstelde Spuisluis.

3. Waar dwalen uw gedachten naar toe?
Naar de natuur op de linie van bijvoorbeeld De Schammer, 
in de hoop ineens een ijsvogel te spotten.

4  Is het verhaal van de Grebbelinie wel op een 
eenvoudige manier te vertellen?

Ja hoor, een kind kan de was doen. Met een plaatje en een 

praatje is het verhaal voor iedereen begrijpelijk. Hollan d-
ser dan met water kan een verdedigingslinie niet zijn.

5.  Is het verhaal van de Grebbelinie een grote-
mensending?

Ja van grote mensen, slimme ingenieurs, heldhaftige 
soldaten en burgers, maar tegelijk voor klein en groot: 
voor de veiligheid van ons allemaal.

6.  Mag het verhaal op een leerzame en speelse manier 
gebracht worden of is het vooral een serieuze zaak?

Bloedserieus als het gaat om levens die werden gegeven 
voor onze vrijheid en speels om nu als recreant of scholier 
van de historie en de natuur te genieten.

7. Hoe belangrijk is het om de Grebbelinie in ere te 
houden?

Heel belangrijk. Geweldig dat met steun van provincies, 
het waterschap en gemeenten de Grebbelinie op tal van 
plaatsen ‘boven water’ is gebracht. Onze aandacht mag 
er nu op gericht zijn om deze ‘boven water te houden’. 
Een status als Nationaal Monument voor onze vrijheid 
zou de betekenis van de Grebbelinie in de Tweede 
Wereldoorlog zeker recht doen.

8.  Als opa Melis met zijn kleinkinderen over tien jaar 
rondloopt door de Grebbelinie, wat hoopt hij dan te 
beleven?

Omdat ik gezegend ben met elf kleinkinderen, loop of
fiets ik met de oudsten al wel door de Grebbelinie en
beleven we mooie dingen in de loopgraven van de
Asschatterkeerkade, de Museumbunker, in Fort 
Ramselaar of bij actieve Grebbelinieondernemers. 
Ik mag hopen dat ik dat met de jongsten over tien jaar 
nog steeds doe. Laten we de verhalen blijven vertellen.

Ronald Hamberg

 
1.  Kende je het verhaal van de 

Grebbelinie van school?
Nauwelijks, behalve dat op de 
middelbare school de Slag om 
de Grebbeberg genoemd 
werd. Ook als student geschie - 
denis ben ik niet meer te 
weten gekomen over de 
Grebbelinie dan dat zij in de 
meidagen van 1940 is gebruikt. 
Totdat ik hier ben gaan 
werken. 

In 2017 verhuisde O-gen naar het 18e-eeuwse Fort aan de Buursteeg in Renswoude. Een bijzondere plek waar leden 
elkaar ontmoeten en kennismaken met één van de oudste waterlinies van Nederland: de Grebbelinie. Wie het fort 
bezoekt, wordt verwelkomd door acht houten soldaten. In het Grebbelinie Bezoekerscentrum vertelt iedere soldaat 
zijn eigen verhaal. Melis van de Groep, voorzitter van Stichting Grebbelinie Bezoekerscentrum, en medewerker Ronald 
Hamberg zijn ook vertellers. Door hun antwoorden op acht vragen geven zij hun persoonlijke kijk.

GREBBELINIE BEZOEKERSCENTRUM:  

DOOR DE O-GEN VAN 

2.  Hoe kom je als Utrechter in Renswoude op het Fort 
aan de Buursteeg terecht?

Vanaf Utrecht Centraal pak ik vanaf spoor 19 de trein 
richting Nijmegen en stap ik uit bij Veenendaal-De Klomp. 
Daar pak ik mijn fiets en ga ik over het klompenpad 
richting het fort. Hoe ik hier echt terechtgekomen ben? 
Via een oud-huisgenoot die op het fort werkzaam was.  

3.  Wat hebben de acht Houten Soldaten jou inmiddels 
geleerd over de Grebbelinie?

Dat de Grebbelinie het resultaat is van een interactie 
tussen bewoners, Nederlandse soldaten én soldaten van 
landen waarmee we in oorlog waren.

4.  Jullie bieden belevenissen, evenementen en 
activiteiten aan op het Fort. Wat is jouw favoriete 
belevenis?

Jans verkenningsmissie! Als personeel ervaren wij hoe 
het is om op verkenningstocht te gaan in de omgeving.  
De militaire voertuigen, de briefing en het materiaal 
waarmee je op pad wordt gestuurd zorgen ervoor dat  
je het ook echt ervaart als een historische belevenis. 

5.  In het bezoekerscentrum staat een lange tafel in de 
bunker. Welke tien gasten wil jij aan tafel uitnodigen?

Ik zou samen met mijn familie naar het fort komen. Als 
eerste zou ik hen de expositie laten zien, en vervolgens 
een rondje op het fort lopen en vertellen wat er zoal in de 
afgelopen eeuwen is gebeurd.

6.  Stel je gaat trouwen. Waarom kies je het Fort aan de 
Buursteeg als trouwlocatie?

Het uitzicht vanuit de Grebbelounge is prachtig, en je kan 
zowel binnen als buiten erg fijn zitten/staan. Verder zit je 
hier vlakbij de snelweg en het station, waardoor het fort 
ook goed te bereiken is voor de gasten. 

7. Vertel je jouw vrienden over je werk?
Ja! Ik probeer vrienden uit Utrecht over te halen om te 
komen, maar de afstand blijkt vaak een brug te ver. 

8.  Hoe belangrijk is O-gen voor de ontwikkeling van de 
Grebbelinie?

O-gen was een van de initiatiefnemers voor het opzetten 
van het Grebbelinie Bezoekerscentrum en is de huidige 
exploitant. Hun werk in de regio zorgt ervoor dat leden 
het bezoekerscentrum leren kennen en inzicht krijgen in 
het verhaal.

>>

>>
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Wicha, jij bent innovatiemakelaar bij 
O-gen. Een nieuwe functie. Kun je iets 
vertellen over je achtergrond?
‘Zes jaar was ik werkzaam als innovatie-
makelaar bij het Regionaal Centrum voor 
Technologie in de Regio Food Valley. Dus 
ongeveer dezelfde rol als nu, maar dan  
voor de industrie. Sinds een jaar probeer ik 
kansrijke innovatieve ideeën van leden van 
O-gen verder te helpen. Ik luister naar de 
initiatiefnemer, naar zijn/haar innovatief 
idee, en bekijk hoe ik het beste kan helpen 
om de volgende stap te nemen. Vaak wordt 
bij innovatie gedacht aan hightech en 
nieuwe technologieën, maar het kan ook 
gaan om nieuwe producten, diensten of 
samenwerkingsvormen.’

Hoe ziet het werk van een innovatie-
makelaar er concreet uit?
‘Er zijn heel veel ideeën, kansen maar ook 
vragen waar mensen, bedrijven en organi-
sa ties in de regio mee worstelen. Als inno - 
vatiemakelaar ga ik ermee aan de slag.  
We beginnen met een inventarisatie van 
wat er aan ideeën en vragen leeft; we gaan 
letter lijk de boer op en bij de leden langs 
om gesprekken te voeren. Belangrijk is dat 
de leden weten dat we er zijn. Ons doel is 
het aanjagen, identificeren en stimuleren 
van kansrijke initiatieven en ideeën die 
bijdragen aan de ontwikkeling en innovatie 
van onze regio. We werken dus op basis van 
concrete vragen en vinden het belangrijk 
dat een idee of initiatief een ‘eigenaar’ 
heeft. Pas als iemand ervoor gaat, kan het 

ook wat worden. Het grote verschil met het 
uitvoeren van projecten, wat we ook blijven 
doen, is dat we geen projectleider en 
probleem eigenaar worden. We denken 
mee, voelen ons ook verantwoordelijk, 
maar nemen een initiatief niet over. We 
helpen initiatieven alleen op gang.

Dat doen we bijvoorbeeld door nieuwe 
initiatieven te koppelen aan bestaande 
initiatieven of door ze een stap verder in  
het innovatieproces te brengen door ze te 
verbinden met de nodige kennis(partners), 
met andere leden en/of te koppelen aan 
mogelijke financiers. Innovatie is cocreatie. 
In je eentje bereik je uiteindelijk geen 
doorbraak. Om stappen te zetten zijn altijd 
anderen nodig. Als innovatiemakelaar zet  
je kennis, enthousiasme en netwerk in, 
pakken we kansen op en proberen we die 
samen om te zetten in resultaten. Met de 
kansrijke ideeën die er liggen proberen we 
ons gebied naar een hoger niveau te tillen 
als het gaat om een leefbaar en vitaal 
buitengebied. Dat is ons uiteindelijke doel.’

Aan welke innovaties moeten we denken?
‘Denk bijvoorbeeld aan de verduurzaming 
van agrarische bedrijven. Hoe kunnen we 
op termijn van het aardgas af door toepas - 
sing van (nieuwe) systemen voor het op - 
wekken van duurzame energie. Welke 
kansen biedt de uitrol van glasvezel in het 
buitengebied voor verdere digitalisering? 
Een interessant thema voor de recreatie-
sector, agrarische bedrijven en onder-

nemers in het landelijk gebied. Hoe ziet ons 
voedselsysteem er over tien jaar uit? 
Ontwikkelingen als vertical farming, korte 
ketens en eiwittransitie. Wat betekent dat 
voor ons buitengebied? 

Veranderingen beginnen bij bedrijven die 
koploper willen zijn, maar uiteindelijk is de 
vernieuwing of innovatie voor iedereen 
beschikbaar. Pas dan hebben we echt een 
bijdrage geleverd aan het gebied. Wat is er 
nu mooier dan samen met elkaar te werken 
aan vraagstukken die het verschil maken in 
het gebied.’

Je ziet het dus helemaal zitten?
‘Deze werkwijze heeft zich in andere takken 
van sport al bewezen. Als we de juiste 
par tijen met de juiste kennis, menskracht 
en financiering verbinden, komen er mooie 
plannen. Het is dus makelen en schakelen. 
Belangrijk is dat er zicht is op een verdien-
model en er opschaling mogelijk is. Zo ja, 
dan zul je zien dat leden er hun schouders 
onder willen zetten. Innovatie is een 
creatief proces dat we samen aangaan,  
we zijn van de co-creatie. Samen maken we 
het gebied, met de leden en onze collega’s.’

 

O-gen wil ideeën van leden realiseren, die nog niet vertaald zijn in concrete plannen. Dit doen we met 
innovatiemakelaar Wicha Benus en het O-gen Fonds. De innovatie makelaar zoekt naar samenwerkings-
partners en financiering om plannen van de grond te krijgen. Zijn kerntaak is om kansrijke ideeën die in het 
buitengebied leven aan te jagen en verder te helpen naar realisatie.

Innovatiemakelaar helpt 
leden verder met ideeën  
en initiatieven

INNOVATIE  EN O-GEN FONDS

Het O-gen Fonds
Om innovaties en ontwikkelingen te versnellen zijn niet alleen de juiste samen-
werkingspartners nodig, maar ook geld. Daar is het O-gen Fonds voor. Het O-gen 
Fonds kan een risicodragende lening onder gunstige voorwaarden verstrekken. 
Bedrijven, instellingen en burger initiatieven met een goed idee dat bijdraagt aan de 
ontwikkeling van het buitengebied kunnen bij O-gen aankloppen. Voor het indienen 
van een aanvraag heb je een goed plan nodig, waar voor banken en andere financiers 
in verband met de risico’s niet (of slechts een gedeelte) willen meefinancieren. Jouw 
project moet een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en/of economische groei van 
de Vallei, Utrechtse Heuvelrug of Kromme Rijnstreek. Het betreft een kansrijk nieuw 
idee, product, dienst of activiteit. Dit kan nieuw zijn voor het gebied, nieuw voor de 
ondernemer, nieuw in zijn toepassing of nieuw in samenwerkingsvorm. Kijk op 
www.o-gen.nl/fonds om te weten of jouw project in aanmerking komt voor een 
bijdrage. 

Biogasinstallatie Woudenberg
Het Ogen Fonds heeft met een achtergestelde lening bijgedragen aan de financiering 
van de bouw van een biovergistingsinstallatie in Woudenberg. Deze nieuwe generatie 
co-vergister met WKK-installatie vergroot de verwerkingscapaciteit voor dierlijke 
mest in de Gelderse Vallei. Tot nog toe wordt deze mest naar andere delen van het 
land getransporteerd. De biovergister produceert biogas en groene stroom, en draagt 
bij aan de verduurzaming van de energievoorziening.

Een voorbeeld van vertical farming. Vertical farming is het telen van gewassen in een gesloten omge-
ving, door gebruik te maken van kunstlicht. Is dit het boeren van de toekomst?

ONTWIKKELEN

Innovatiemakelaar Wicha Benus helpt leden bij het 
ontwikkelen van innovaties en ideeën.
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Het melkveebedrijf van Jan en 
Lisanne Oskam is één van de drie 
deelnemers aan het project 
Voorbeeldbedrijven Energie-
neutrale Melkveehouderij in 
Utrecht. ‘Wat hier kan op dit 
bedrijf, kan overal in de melkvee-
houderij en in alle bedrijfstakken’, 
zegt dit lid van O-gen.

Zeven jaar geleden besloot de familie 
Oskam een nieuwe, welzijnsvriendelijke stal 
met twee melkrobots te bouwen voor 120 
koeien. Een deel van de energie wordt 
sindsdien met zonnepanelen opgewekt.

Daarnaast investeerden ze in warmwater-
terugwinning en een energie zuinige 
koelmotor. Toch schrokken ze van de 
energierekening. ‘Het stroom verbruik was 
flink hoger dan van de oude stal waarin we 
85 koeien molken’, vertelt Jan Oskam. 
Toen in 2016 het project Voorbeeld-
bedrijven Energieneutrale Melkveehouderij 
voorbij kwam, meldde hij zich dan ook 
gemotiveerd aan. ‘Ik wil heel graag energie 
besparen en mijn ervaringen met andere 
ondernemers delen. Dit project geeft 
nieuwe inzichten in hoe we melkvee-
bedrijven en andere bedrijfstakken 
energiezuiniger kunnen inrichten. Met de 
kennis van nu zou ik zelf voor de nieuwe 
stal voor een deel  andere keuzes hebben 
gemaakt.’

Plaatsing energiemeters
De familie Oskam en de andere twee 
voorbeeld bedrijven maken onder bege-
leiding van experts inzichtelijk welke mogelijk-
heden er zijn om elektriciteit en diesel te 
besparen, duurzame energie op te wekken 
en wat de kosten en baten daarvan zijn.
Als eerste stap is het energie- en diesel-
verbruik in kaart gebracht. ‘Samen met 
experts plaatsten we op diverse plekken 
energiemeters en wilden we het diesel-
verbruik in beeld brengen. Op ons bedrijf 
zijn de melkkoeling, de elektromotoren 
voor de waterbron, de melkrobot en de 
compressor de grootste stroomverbruikers 
en dus potentieel het interessantst om aan 
te pakken. Voor het dieselverbruik van mijn 
twee kleine trekkers – we besteden het 

‘ ENERGIE BESPAREN LOONT BIJ 
ONS EN BIJ IEDEREEN!’

O-GEN OPEN VOOR: VERDUURZAMING

werk op het land uit aan de loonwerker – 
ontwikkelden we een meetsysteem.’ 
Het energieverbruik op Oskams bedrijf 
bleek bijna 80 kWh per 1.000 kg melk te zijn. 
Een studie van projectleider Greet 
Ruitenberg gaf aan dat onder optimale 
omstandigheden een verbruik van 40 kWh/ 
1.000 kg melk mogelijk is. 

Luchtlekken dichten
Een van de boosdoeners was de compressor, 
zegt Oskam, het apparaat dat via perslucht 
bijvoorbeeld openen en sluiten van het 
hekwerk in de melkrobot aanstuurt. ‘Die 
gebruikte bijna 14 kWh stroom per 1.000 kg 
melk. Veel te veel! Volgens fabrieksvoor-
schriften moet dat ongeveer de helft 
kunnen zijn. Door twee luchtlekken te 
dichten nam het energieverbruik liefst 30 
procent af. Ik was me er niet van bewust dat 
luchtlekken zoveel stroom verbruiken. Daar 
moet je dus heel kien op zijn. Niet alleen in 
de melkveehouderij maar bijvoorbeeld ook 
in bakkerijen waar met perslucht wordt 
gewerkt.’ 
Andere aanpassingen aan de melkrobot, 
zoals ruimere leidingen en een extra 
buffertank om de compressor minder vaak 
aan te laten slaan, gaven iets besparing 
maar minder dan waarop was gehoopt. Om 
het streefverbruik van 7,5 kWh/1.000 kg 
melk te bereiken wordt nu een aanvullende 
maatregel getroffen: in de oude situatie 
zoog de compressor relatief warme lucht 
uit de machinekamer aan. Met koude 
buitenlucht presteert de compressor 
optimaler, omdat koude lucht met minder 
energie is samen te persen.

Besparing op verlichting
Wat betreft de verlichting voerde Oskam 
een eenvoudige, maar effectieve aan
passing door. ‘In de stal hingen twaalf 
natriumhogedruklampen met een hoog 
lichtniveau. Dat kon best wat minder. Twee 
lampen heb ik ertussenuit gehaald. En de 
twee lampen die boven het strohok hangen, 
hoeven echt niet automatisch aan te gaan. 
Die hebben we dus apart geschakeld. Door 
deze aanpassingen bespaar ik 27 procent 
lichtenergie.’

Niet op alle fronten kan Oskam op korte 
termijn energiebesparing realiseren, maar 
hij kan wel met de opgedane kennis 
collega-ondernemers adviseren. 
Bijvoorbeeld over bronwatersystemen.  
‘Zelf heb ik een standaardsysteem met 
twee pompen, waarbij de ene pomp het 
water oppompt en de andere de druk op 
het leidingennetwerk constant houdt. Als  
ik opnieuw zou kunnen kiezen, zou ik voor 
een installatie met één pomp gaan. Die is 
energiezuiniger.’

Zonnepanelen
Oskam en de andere twee voorbeeld-
bedrijven hebben nog ruim een jaar te gaan 
in het project. ‘Het streven is om energie-
neutraal te worden, maar daarvoor moet  
ik nog veel doen. Bijvoorbeeld verder 
investeren in zonnepanelen. Daarmee kan 
ik in ieder geval elektriciteitsneutraal 
worden. Voor een volledig energieneutraal 
bedrijf moet ik ook het dieselverbruik op 
mijn land compenseren. Dat red ik niet met 
zonnepanelen. Hiervoor zijn verdergaande 
maatregelen nodig, zoals windenergie of 
biomassa.’ Oskam ziet nog uitdagingen te 
over voor de langere termijn.

Project Voorbeeldbedrijven 
Energieneutrale Melkveehouderij
Gebiedscoöperatie O-gen werkt samen met 
Gebiedscommissie Utrecht-West toe naar 
een energieneutrale melkveehouderij.  
Het doel van de provincie Utrecht is dat de 
melkveesector in de provincie Utrecht in 
2020 een kwart van de elektra verbruikt van 
2014. Agrariërs krijgen daarvoor informatie 
over energiebesparing en -opwekking en 
kunnen deelnemen aan bijeenkomsten en 
excursies. Daarnaast maken drie 
voorbeeldbedrijven inzichtelijk hoe 
energiebespaard kan worden en duur - 
zame energie is op te wekken. De resultaten 
zijn al op twee avonden toe gelicht. De 
derde avond vindt plaats op 26 september 
in Benschop. Kijk voor meer informatie en 
opgave op www.o-gen.nl en www.lami.nl.

Ambitie Leusden: buitengebied 
vanaf 2027 energieleverend
In 2017 heeft gemeente Leusden haar 
energieakkoord uit 2014 geactualiseerd.  
De agrarische sector heeft bij deze 
actualisatie een belangrijke rol gespeeld. 
Huibert Boer, beleidsadviseur duurzame 
leefomgeving van gemeente Leusden: 
‘Samen met de lokale LTO-afdeling en 
Agrarische natuurvereniging Vallei Horstee 
hebben we een deelakkoord voor het 
buitengebied uitgewerkt, met als doel dat 
de sector energieleverend wordt vanaf 
2027. We zetten in op energiebesparing 
voor een efficiënte bedrijfsvoering en 
benutting van daken voor energie-
opwekking. Het buiten gebied heeft 
namelijk een grote potentie als een soort 
stopcontact voor de 30.000 inwoners in de 
bebouwde kom van Leusden. O-genlid 
Vallei Horstee zal het project, dat uitvoering 
moet geven aan het energieakkoord, vanaf 
komend najaar gaan begeleiden. We gaan 
dan zeker de ervaringen van het project 
Voorbeeld bedrijven Energieneutrale 
Melkveehouderij aanboren, met name die 
van voorbeeld bedrijf Oskam uit onze eigen 
gemeente.’

Jan Oskam uit Leusden is één van de deelnemers aan het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij.

Jan Oskam noteert de meterstanden.
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WEET JIJ WAAR DIT IS? 
 
Geef je antwoord aan ons door via o-gen.nl/beeldbank en win een 
vergroting van jouw favoriete foto op de O-gen beeldbank!
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Samen maken we het gebied. Maar hoe doen we dat?
Gebiedscoöperatie O-gen is in 2014 begonnen met een missie: een 
sterk, mooi en leefbaar landelijk gebied in de Gelderse Vallei, op de 
Heuvel rug en in de Kromme Rijnstreek. O-gen verbindt overheden, 
maatschappe lijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, 
ondernemers en particulieren in deze regio. Samen willen we het 
landelijk gebied ontwikkelen: innovaties opstarten, projecten 
uit voeren en resultaten behouden. 

Unieke samenwerking
Zowel gemeenten als organisaties en ondernemers zijn lid. Dit 
maakt het makkelijk om partijen aan tafel te krijgen. We verbinden 
het eigen belang van een lid aan gezamenlijke doelen. Snel internet 
in het landelijk gebied was bijvoorbeeld een grote wens van 
bewoners en ondernemers, maar biedt ook kansen voor 
digitalisering in de hele regio. Niet alleen de individuele bewoner 
en ondernemer heeft er wat aan, maar het hele gebied profiteert.

 
 

Hoe kan jij meedoen?
Door ook lid te worden. Dit kan al vanaf € 50,- per jaar, afhankelijk van 
de grootte van je bedrijf en het type lidmaatschap. We hebben drie 
typen lidmaatschap: een gebieds-, maatschappelijk en publiek lid maat - 
schap. Bekijk op www.o-gen.nl/leden welk lidmaatschap bij jou past.

Waar kun je ons van kennen?
Snel internet in het buitengebied
Grebbelinie Boven Water
Toeristische Overstappunten en Poorten
Kavelruil Binnenveld en Arkemheen 
Vallei Boert Bewust en Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust
Natuurontwikkeling Uiterwaarden Nederrijn

Wil jij meer weten over een lidmaatschap, of ben jij benieuwd hoe 
lid zijn je kan helpen? Neem dan contact op met Marieke Reijneker, 
leden en communicatie, via m.reijneker@o-gen.nl of 033 277 6390.

Café latte, café macchiato, café noir… O-gen Open Café! Steeds 
vaker viel mijn oog op die laatste, betrekkelijk nieuwe variant van 
een café. ‘Een café met inhoud en gegarandeerd zonder kater’, zo 
valt in de aankondiging te lezen. ‘Ontmoet ondernemers, coöpera-
tie leden, overheden, starters en geniet van een borrel van de 
Grebbelounge.’ Wie wil dat niet?

Het laatste cafébezoek dat ik mij vaag herinner was in de Ardennen, 
in de buurt van de brouwerij van La Chouffe, voor kenners de 
makers van het ‘Het kabouterbiertje’. Inmiddels ben ik weer een 
echte kroegtijger en heb ik al vijf O-gen Open Cafés bezocht en is 
café nummer 6 in zicht. Achtereenvolgens bracht het café mij bij 
Fort aan de Buursteeg in Renswoude, Schip van Blaauw in Wage-
ningen, Het Basiskamp van bergbeklimmer Wilco van Rooijen in 
Voorst, Landgoed Anderstein in Maarsbergen en Fort Honswijk in 
Houten. Locaties waar ik uit mezelf nooit zou komen, maar die stuk 
voor stuk zeer de moeite waard zijn. Net als de cafés zelf. Wat een 
energie! Wat een kennis! Wat veel nieuws! Zoveel bijzondere ont - 
moetingen en wat een voordeel van mijn lidmaatschap van O-gen.

Als u mij zou vragen welk nieuws is ingeslagen als een bom en 
welke ontmoeting mij het meest is bijgebleven? Ad van Wijk, profes-
sor Future Energy System TU Delft, met stip op één zou ik zeggen. 
Maar ook de ontmoeting met een aantal young professionals in 
Wageningen hebben mijn beeld aangescherpt. En het verhaal van 
emeritus hoogleraar Jan Douwe van der Ploeg, professor in rurale 
sociologie, zou ik zo nog een keer willen horen. De kleinste maar 
tevens de mooiste, is een fruitig bedankje van de Rabobank. 
‘Bedankt voor het leggen van het contact tussen ons en onze 
nieuwe medewerkster in het O-gen Open Café’ stond er op het 
kaartje. 

Allemaal ervaringen die ik deel met mensen die ik vooraf niet 
eerder heb ontmoet. Mensen met hun eigen verhaal, successen, 
problemen en dromen. Mensen die elkaar middels het O-gen Open 
Café een aanbod kunnen doen of een vraag kunnen stellen. Een 
functioneel netwerk met thema’s, die het gebied raken waarin ze 
zelf werken en wonen. De actualiteit rond die thema’s volg ik via 
o-gen.nl. Een frisse website, min of meer een Digitaal O-gen Open 
Café met dezelfde laagdrempelige toegang als de echte cafés.

De borrel van de Grebbelounge moet je echt zelf komen halen. Die 
kunnen we niet digitaliseren, gelukkig niet. 

Peter Heres
is ideeoloog. Hij koppelt ideologie aan ideeën en werkt deze uit in 
creatieve concepten. Hij is onder meer betrokken geweest bij de 
opstart van het Grebbelinie Bezoekerscentrum, het O-gen Open Café 
én lid van O-gen. Peter is een echte stamgast.

 
In het reizende O-gen Open Café staat O-gen Open voor issues en 
ontwikkelingen in het buitengebied en voor goede ideeën en innova-
ties van onze leden. Het café is laag drempelig, informeel, ontspannen 
en vernieuwend in zijn vorm en inhoud. Het café biedt leden een 
podium om goede en nieuwe ideeën te delen, samen te praten, elkaar 
te helpen en te ont moeten. Het is dé plek waar we met een kop koffie, 
fluitje bier of glaasje wijn in de hand plannen maken voor een vitaal en 
krachtig buitengebied. Ieder café heeft een ander thema en lid als 
café-eigenaar. Kijk op www.o-gen.nl/cafe om te zien welke cafés er in 
het vat zitten.

WIE IS O-GEN?

285+
leden

15+
medewerkers

55+
projecten

1500
km2

werkgebied

+_

CAFÉ LATTE, CAFÉ MACCHIATO,  
CAFÉ NOIR... O-GEN OPEN CAFÉ!

Leden van O-gen bij elkaar tijdens de jaarlijkse ledenexcursies.
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De Palmerswaard is de eerste uiterwaard 
die in het kader van het project Uiter-
waarden Nederrijn op de schop kon. Het 
heeft aardig wat voeten in de aarde gehad. 
Sinds het vertrek van de kleiwinnaar vele 
jaren geleden was de uiterwaard aan zijn 
lot overgelaten. Het gebied verruigde, 
overal schoot bos op. Diverse plannen voor 
rivier verruiming en natuurontwikkeling 
passeerden, maar de middelen om ze uit te 
voeren ontbraken. Toen kwamen het 
project Stroom lijn van Rijkswaterstaat en 
het project Uiter waarden Nederrijn vanuit 
de provincie Utrecht bijna gelijktijdig om de 
hoek en werd het ook financieel mogelijk 
de uiterwaard aan te pakken. 

Eén plan voor meerdere doelen
De wensen en eisen van de samenwerkings-

partners werden samen gebracht in een 
herinrichtingsplan met een nevengeul 
relatief dichtbij de rivier. ‘Alle partijen 
waren enthousiast’, herinnert Spitzen zich. 
‘Eerdere plannen sneuvelden onder meer 
omdat de geul te diep de uiter waard in zou 
komen. Dit zou bestaande natuurwaarden 
aantasten. In de waard liggen geïsoleerde 
poeltjes met een zeer goede waterkwaliteit. 
Als je daar rivierwater in laat lopen, gaan er 
natuurwaarden verloren.’ 

Er werd veel begroeiing verwijderd en het 
terrein werd egaler gemaakt. Dit bevordert 
de doorstroming en maakt het terrein ook 
beter beheerbaar. Alle maatregelen zijn 
erop gericht om een interessante leef-
omgeving te creëren voor een grote variatie 
aan planten- en diersoorten. 

Ecologisch lint
In 2016 ging de Palmerswaard op de schop. 
De nevengeul zorgt voor een betere door - 
stroming van de rivier en wordt een prachtig 
ecologisch lint. Spitsen: ‘De oevers van de 
geul hebben we beplant met riet van de 
kleiputten. Dit jaar zagen we al een heel 
mooie rietkraag ontstaan vol kleine kare  - 
kieten. Ook de bijzondere vogelsoort cetti’s 
zanger heeft het er naar zijn zin. Voor de 
herinrichting hadden we één broed paartje, 
nu zijn het er twee. Ook voor de nachte-
galen, die je zo makkelijk kunt ver storen, 
hebben we het goed gedaan. Vorig jaar herfst 
zagen we een roerdomp in het riet, maar die 
is uiteindelijk niet gebleven. Het is ook wel 
heel ambitieus om die gelijk te krijgen.’
In de noordoostelijke hoek van de waard is 
de hoogwater vluchtplaats. ‘Daarvoor 

Dit voorjaar kreeg de Palmerswaard dagelijks bezoek van een visarend. Hij ving een paar visjes en peuzelde die op in een 
boom. ‘Dat de visarend zo’n klein stukje natuur dichtbij Rhenen uitkiest, terwijl het fameuze natuurgebied de Blauwe 
Kamer dichtbij ligt!’, vertelt een enthousiaste boswachter Hugo Spitzen van het Utrechts Landschap. ‘Zijn komst geeft 
aan dat we de uiterwaard goed hebben heringericht.’ 

Herinrichting Palmerswaard  
is nu al een succes

O-GEN OPEN VOOR:  
NATUUR EN LANDSCHAP

konden we heel handig de grond van de 
gronddepots verwerken. De hoogwater-
vluchtplaats is gelijk in de eerste winter 
tijdens het hoogwater gebruikt, vooral door 
hazen en Konikpaarden.’ De poelen zijn met 
een kade nu ook beschermd tegen 
hoogwater en weer andere delen van de 
uiterwaard zijn verlaagd, zodat daar ook 
rietbegroeiing kan ontstaan. ‘Er is bijna 
geen deel dat niet op de schop is gegaan.’

Bevers
Het was vooral een grote uitdaging om 
tijdens de her inrichting de natuurwaarden 
te behouden, legt Spitzen uit. ‘In de 
Palmerswaard waren al liefst zes bever-
burchten. Om die burchten heen moesten 
de werkzaamheden plaats vinden, zonder 
de dieren te verstoren. De bevers zijn 
gebleven en hebben er zelfs een burcht 

bijgebouwd. Dit voorjaar zijn drie jongen 
gespot, waaruit blijkt dat er in meerdere 
burchten jongen zijn geboren. Al hebben we 
veel begroeiing – het voedsel voor de 
bevers – weggehaald, toch is het gebied zo 
ingericht dat er voldoende houtige begroei - 
ing overblijft. Door grond te verzetten, 
delen te verlagen, een geul te graven en 
bomen in stroomluwe delen te situeren, 
voldoen we ruimschoots aan de doel stel-
lingen van Stroomlijn en is er ook voldoen-
de bos voor de bevers.’

Bloemenzee
Niet alleen de boswachter, ook mensen uit 
de omgeving en van elders kunnen genieten 
van de Palmerswaard. Er is een verhoogd 
pad aangelegd dat jaarrond goed begaan-
baar is. ‘Vanuit het opengestelde deel krijg 
je een mooi overzicht van wat de hele  

waard te bieden heeft. Een deel is niet 
toeganke lijk, dat is stiltegebied.’
De boswachter is aangenaam verrast door 
de bloemrijk heid zo kort na de herinrichting. 
‘Vanzelfsprekend heeft de uiterwaard 
geleden onder de droogte deze zomer, 
maar omdat er nog weinig gras groeit, was 
er veel ruimte voor kruiden. Het was een 
bloemenzee en het wemelde er van de 
vlinders, bijen en zweefvliegen, die elders 
geen voedsel meer konden vinden. Dan zie 
je hoe belangrijk zo’n uiter waard is voor het 
overleven van soorten in extreme jaren.’

Elster Buitenwaard
Inmiddels komt de volgende uiterwaard, de 
Elster Buitenwaard, in uitvoering. Utrechts 
Landschap heeft de waard al jaren in beheer, 
maar kan hem door het project Uiter waar-
den Nederrijn samen met O-gen nu echt gaan 
inrichten. ‘Er komen twee kilometers -l ange 
geulen. In de oevers leggen we in delen 
moeras aan. Verder wordt de kleilaag in de 
waard verwijderd om bloemrijke hooi l anden 
te creëren. Ik voorzie dat de nattere Elster 
Buitenwaard een waar vogelparadijs wordt.’

De natuurontwikkeling in de Palmerswaard en Elster 
Buitenwaard maakt deel uit van het omvangrijke project 
Uiterwaarden Nederrijn. Hierin wordt 200 hectare aaneen-
gesloten natuurgebied gerealiseerd in de Utrechtse 
uiterwaarden van de Nederrijn. De opdrachtgevers provincie 
Utrecht en Rijkswaterstaat geven daarmee invulling aan 
internationale natuuropgaven (Natura 2000, Vogelrichtlijn, 
Natuurnetwerk Nederland) en de Kaderrichtlijn Water. 
Gebiedscoöperatie O-gen is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van dit meerjarige project, waarbij vijf gebieden 
in samenwerking met gebiedspartners worden omgevormd 
en/of heringericht. We doen dit voor en met onze leden het 
Utrechts Landschap, gemeente Rhenen, gemeente Wijk bij 
Duurstede en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 
Drie gebieden zijn inmiddels klaar. Naast Palmerswaard gaat 
het om Rijnbrug/Vogelenzang en de uiterwaard bij de stad 

Project Uiterwaarden Nederrijn

Rhenen. De Elster Buitenwaard volgt dit jaar en  
Lunenburgerwaard komt in 2020/2021 aan bod.
Bekijk voor meer informatie de film “Natuurontwikkeling 
langs de Nederrijn” via www.o-gen.nl/uiterwaarden.

Boswachter Hugo Spitzen van Utrechts Landschap kijkt uit over de uiterwaarden van de Nederrijn.

Bever. Roerdomp.

De heringerichte Palmerswaard.
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GREBBELOUNGE   
het clubhuis van O-gen

De Grebbelounge is hét clubhuis voor alle leden van Gebiedscoöperatie O-gen. Een unieke 
plek in het Grebbelinie Bezoekerscentrum voor ontmoeten, vergaderen en werken. Maar ook 
voor evenementen, bedrijfs uitjes, teambuilding en beleving. Samen geven we het clubhuis 
body en leggen we kiemen voor nieuwe inspirerende initiatieven voor de regio.

lunchen, loungen of dineren met vrienden 
en familie op een sfeervolle plek met 
overdekt terras en een fantastisch uitzicht?  

Er kan nog meer: een evenement of feest 
organiseren, een arrange ment afspreken 
voor een bedrijfs uitje of als teambuilding. 
Onze arrangementen bieden sferen die 
passen bij de historie van de Grebbelinie, 
zoals een dropping met legertrucks en als 
aangename afsluiter een barbecue. Samen 
met u vullen we uw wensen in. 

Vierlandenmenu met streekproducten
De historie van onze bijzondere plek dragen 
we ook uit in onze loungegerechten, waar  - 

mee u een gevarieerd menu kunt samen-
stellen. We nemen u mee naar de vier 
landen die een belangrijke rol hebben 
gespeeld in de Grebbelinie: Spanje, Frank - 
rijk, Duitsland en Engeland. 
De producten in de gerechten komen zoveel 
mogelijk uit eigen streek: de Gelderse Vallei. 
Daarmee geven we invulling aan de 
duur zaamheidsmissie van O-gen. Voor de 
streekproducten hebben we een prima 
partner gevonden in Coöperatie Boeren-
hart, tevens lid van O-gen. 

Samen de regio versterken
De Grebbelounge voegt iets toe voor leden 
van O-gen en de ontwikkeling van onze 

regio. Samen kunnen we elkaar versterken, 
initiatieven ontplooien en de bekendheid 
van onze regio vergroten. Door samen te 
ondernemen ontwikkelen we kracht vanuit 
de diverse expertises. 

We hopen u snel te ontmoeten in de 
Grebbelounge,

Jochem van den Berg, manager 
Kees Haalboom, eigenaar
Alex Blaauwendraad, keukenmanager

Alles draait bij ons om beleving en culinair 
genieten op een historisch fort met een 
verhaal. Fort aan de Buursteeg maakt deel 
uit van de Grebbelinie, het verdedigings-
werk dat in de achttiende eeuw is aan gelegd 
op de grens van Utrecht en Gelder land. Het 
stelsel van sluizen, dijken en forten vormde 
een krachtige manier om land onder water 

te kunnen zetten en vijanden tegen te 
houden. Dit verhaal brengt de Grebbe-
lounge tot leven, onder meer via de 
menukaart en in arrange menten.

Wat hebben we leden te bieden?
Heel veel. De Grebbelounge ligt centraal in 
Nederland, vlak aan de snelweg A12 en toch 

in een groene, weldadige omgeving. Ideaal 
voor klantenmeetings, als mobiele werkplek 
en vergaderlocatie. Om de clubhuisgedachte 
inhoud te geven, krijgen leden van O-gen  
10 procent korting op vergaderruimtes – 
maximaal 50 personen – en op consumpties 
en food. 
En wat dacht u van gezellig koffiedrinken, 

ADVERTORIAL
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Noord-Veluwe

Op de Noord-Veluwe is het goed wonen, werken en recreëren. Aan 
de rand van de Veluwe liggen plaatsen als Putten en Ermelo. Het 
landschap gaat van de Veluwse bossen over in de beslotenheid van 
de Gelderse Vallei en de open uitgestrekte polders van Arkemheen 
met aan de  Veluwerandmeerkust strand Horst. 

Regio Amersfoort 

De Regio Amersfoort is een deels verstedelijkt gebied met 
bijzonderheden als de historische binnenstad van Amersfoort, de 
groene woonwijken van Leusden en de haven van Spakenburg. 
Maar de regio biedt ook veel groen: bossen op de Utrechtse 
Heuvelrug en een coulisselandschap in de Gelderse Vallei. In de 
regio ligt ook het unieke open polderlandschap van Arkemheen en 
Eemland met zeldzame planten en weidevogels.

Regio FoodValley

Karakteristiek voor Regio FoodValley is het overwegend agrarische 
landschap, met een netwerk van steden en dorpen, zoals Ede en 
Barneveld. Kennisinstellingen als Wageningen University and 
Research en enkele hogescholen maken samen met innovatieve 
bedrijven FoodValley tot een krachtige, ambitieuze regio. Deze wil 
zich ontwikkelen tot een internationale topregio voor kennis en 
innovaties voor gezonde en duurzame voeding. 

Utrechtse Heuvelrug

De Utrechtse Heuvelrug strekt zich uit van de Grebbeberg bij 
Rhenen tot aan het Gooimeer. Het is één van de meeste 
gevarieerde natuurgebieden van Nederland. Samen met de vele 
cultuurhistorische waarden maakt het tot een aantrekkelijk 
recreatiegebied vlakbij de Randstad. Een groot deel van de 
Utrechtse Heuvelrug behoort tot het Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug.

Kromme Rijnstreek

De Kromme Rijnstreek is een afwisselend rivierenlandschap met 
kastelen, buitenplaatsen, kersenboomgaarden, boerderijen, 
uitgestrekte weides, knotwilgen en hakhoutbossen, dorpen en 
stadjes. De rijke variatie aan natuur, de rijke cultuurhistorie en de 
directe nabijheid van de stad Utrecht maken het een prettige regio 
om te wonen, te werken en te recreëren. Alles tezamen biedt het 
gebied diverse ontwikkelkansen.

Grebbelinie

Dwars door het werkgebied van O-gen loopt de Grebbelinie. Deze 
historische waterlinie tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe 
vindt zijn oorsprong  in de achttiende eeuw. Hier is in 1940 hard 
gevochten tijdens de Duitse invasie. Sinds 2011 heeft de Grebbe
linie de status van rijksmonument. De linie is op diverse plekken te 
beleven.

O-GEN OPEN GEBIED
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Beste collega,
Ik nodig je graag uit voor de koffie bij 
brasserie Wieken, onder de Korenmolen de 
Hoop. Vanaf het terras is er een prachtig 
uitzicht op de historische Stadsweide van 
Bunschoten, het 700 jaar oude uitbreidings-
plan van het Eemlandse stadje. Een uniek 
rijksmonument.

Nabuurschap betekent bij ons … omzien 
naar elkaar. Bunschoters, Spakenburgers, 
Eemdijkers en Zevenhuizers delen lief en 
leed in hun gemeenschap en helpen elkaar 
en anderen die het moeilijk hebben tot in 
verre oorden.

Wist je dat … van de circa zestig botters die 
Nederland nog rijk is, bijna de helft van die 

voormalige Zuiderzeevisserijschepen in de 
Museumhaven van Spakenburg ligt? En dat 
de scheepswerf, die ook een rijksmonument 
is, volop draait als bedrijf die de vloot met 
vakmanschap onderhoudt. volop draait als 
bedrijf, dat die vloot met vakmanschap kan 
onderhouden?

Wij lopen voorop met …  vernieuwing in 
ons bedrijfsleven. Door toepassing van de 
nieuw ste technieken en knowhow van 
bijvoor beeld Wageningen UR, leveren de 
grote foodbedrijven superverse vis aan de 
super markten in Nederland. 

Jouw museumjaarkaart is geldig bij … 
Museum Spakenburg, aan de Oude Schans 
bij de Museumhaven en naast het VVV-
kantoor.

Het best bewaarde geheim van onze streek 
is … dat wij geen geheimen hebben. Wij zijn 
een open en gastvrij boek.

Onze streekproducten zijn …   voetbal, 
keek (cake) en kibbeling. 

Wij halen onze energie uit … een 
biogascentrale. In de zomer levert deze 
voldoende energie voor het hele dorp en in 
de winter moet er nog wat (aard)gas bij.

Agro en food zijn onmisbaar voor …  
de gemeente Bunschoten. Het melkvee,  
de grote bakkerijen, de visindustrie en 
honderden (ambulante) handelaren. 

Het nieuwste van het nieuwste bij ons is … 
de Nationale Haringdag die dit jaar voor het 
eerst in Spakenburg is gehouden. 
Tienduizend haringen werden gratis 
uitgedeeld en gegeten!

Mijn geheime favoriete rustplek in de 
natuur is … nog steeds geheim. Zo heb ik 
toch ergens even rust als jullie allemaal 
komen. Maar geef even een belletje en de 
Spakenburgse koek staat bij de koffie klaar. 
Welkom!

MELIS VAN DE GROEP,
BURGEMEESTER VAN BUNSCHOTEN

Nabuurschap betekent bij ons … omzien 
naar elkaar. In Langbroek is vanuit de kerk 
een project gestart onder deze noemer. 
Inwoners helpen elkaar bij kleine klusjes 
rondom huis of gaan mee met een oudere 
voor bijvoorbeeld een bezoek aan de 
huisarts. Ik vind het mooi om te zien dat 
mensen oog hebben voor de mensen in hun 
omgeving. 

Wist je dat … de gemeente Wijk bij Duur - 
stede heel veelzijdig is? We hebben oud en 
nieuw, stad en platteland, water en bossen. 
We hebben het Amsterdam-Rijnkanaal (met 
indrukwekkende sluizen), de Lek en de 
kronkelende rivier Kromme Rijn. Daarnaast 
zijn er kleinschalige dorpen, de Langbroeker  - 
wetering met haar imposan te kastelen en 
landgoederen en een agra risch buiten-
gebied waar weilanden met vee en 
fruitboomgaarden elkaar afwisselen.

Wij lopen voorop met …  een omgevings-
visie voor ons landelijk gebied. Samen met 
de gemeente Houten en Bunnik willen we 
dat ons buitengebied aantrekkelijk blijft. 
Vooruitlopend op de Omgevingswet hebben 
we als drie gemeenten een omgevingsvisie 
opgesteld, waarbij we veel ruimte laten 
voor particulier initiatief.

Jouw museumjaarkaart is geldig bij … 
Museum Dorestad. Dorestad was in de 
vroege middeleeuwen een van de belang-
rijkste handelscentra van Europa. In Museum 

Dorestad wordt de geschiedenis van 
Dorestad getoond aan de hand van voor  - 
werpen die in Wijk bij Duurstede zijn 
gevon den. De slogan van Wijk bij Duurstede 
is “Kleine stad, Grote geschiedenis”. Als je 
het centrum van de stad bezoekt, begrijp je 
waarom. Het historische centrum ademt 
geschiedenis. 

Het best bewaarde geheim van onze streek 
is … Kasteel Duurstede. Dit is één van de 
oudste en mooiste kastelen van Nederland, 
compleet met ophaalbrug over de slotgracht. 
Het omliggende park is toegankelijk voor 
publiek en ook het kasteel zelf is regelmatig 
opengesteld. In het voorjaar- en de zomer - 
maanden kunnen gasten genieten van een 
cultureel programma ‘Kasteel Cultureel’. De 
ambiance leent zich geweldig voor muzikale 
en theatrale activiteiten. 

Onze streekproducten zijn …  fruit: kersen, 
appels en peren! In onze gemeente zijn 
diverse stalletjes in de boomgaarden, maar 
ook boerderijwinkels te vinden waar dit 
fruit kersvers verkocht wordt. Het Kersen-
festival in Cothen is inmiddels landelijk 
bekend en trekt jaarlijks duizenden 
bezoekers. En in het Kersenmuseum is veel 
te zien en te beleven over de kersenteelt.

Wij halen onze energie uit … de zon!  
De lokale EigenWijkse Energie Coöperatie 
draagt hier een belangrijk steentje aan bij 
door middel van diverse energieprojecten 

vóór en dóór de inwoners. Zo liggen er 
bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van 
scholengemeenschap Revius en steen-
fabriek Bosscherwaarden. Wij halen ook 
veel energie uit de grote saamhorigheid in 
de samenleving.

Agro en food zijn onmisbaar voor …  
iedereen! Onze inwoners hebben dagelijks 
voedsel nodig, maar ook elders in Neder-
land en op de wereld is uiteraard die be - 
hoefte. Wijk bij Duurstede is een gemeente 
met een groot buitengebied, waar veel 
agrarische ondernemers actief zijn.

Het nieuwste van het nieuwste bij ons is … 
de glasvezel in het buitengebied van de 
Kromme Rijnstreek. Glasvezel Buitenaf is 
gestart met de voorbereidingen . De ver - 
wachting is dat begin 2019 de eerste 
bewoners gebruik kunnen maken van een 
snelle internetverbinding.

Mijn geheime favoriete rustplek in de 
natuur is … afhankelijk van het jaargetij, 
langs de uiterwaarden van de Lek of het 
pad langs de natuurlijke oevers van de 
Kromme Rijn. Maar ook op de bankjes langs 
de Wijkse stadshaven of langs de Lang-
broeker Wetering, genietend van de 
landerijen en de mooie kastelen, is het goed 
toeven! En natuurlijk niet te vergeten het 
prachtige kasteelpark, waar je je even 
waant in vroegere tijden …

TJAPKO POPPENS,
BURGEMEESTER WIJK BIJ DUURSTEDE

Het werkgebied van O-gen is ongeveer 1500 vierkante kilometer groot, kent 23 gemeenten en verschillende 
deelgebieden. Ieder gebied is weer anders, maar binnen O-gen werkt iedereen samen. In een open brief aan 
hun collega’s vertellen twee burge meesters wat hun gemeente en de regio zo uniek maakt. 
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watereducatie op fort Lunet aan de Snel in Schalkwijk. 
Subsidieaanvragen voor Zorg & Welzijn Netwerk 
Schalkwijk en voor een project over lokaal voedsel zijn in 
behandeling. ‘Bij dit soort projecten honoreren we 
processen en niet zozeer de stenen’, legt Van der Maat uit. 
‘Bij de warmteopslag gaat het vooral om het verzamelen 
en delen van kennis. De bouw van de B&B en de warmte-
opslag is een zaak voor de ondernemer zelf. Op fort Lunet 
aan de Snel geldt iets vergelijkbaars. Er zijn veel voor-
zieningen voor bezoekers aangelegd, maar alleen de 
ontwikkeling van het educatiedeel past binnen het 
subsidiekader van LEADER.’

DOE MEE
Er zijn momenteel dus vier LEADER-projecten in Utrecht 
Oost die zijn goedgekeurd door de LEADER-groep. ‘Het 
mogen er zeker meer worden’, roept Van der Maat op. 
 ‘Doe mee. Er zit nog volop geld in de pot. Het budget niet 
gebruiken is natuurlijk zonde. Wat niet meewerkt is dat het 
rondzingt dat de LEADER-procedure best ingewikkeld is.’ 
Ellen Kok van Bed&Breakfast De Nachtdijk nuanceert:  
‘Je krijgt inderdaad een pak instructies, maar daar kom  
je echt wel doorheen. Subsidie aanvragen is werk dat 
gewoon bij je bedrijf of organisatie hoort. Je moet er tijd 
voor nemen. Ik zeg bijvoorbeeld tegen mezelf: vandaag is 
het een bureaudag; dit en dit wil ik af krijgen. Het is even 
doorzetten, maar dan gaat het wel hoor. Maike helpt je 
ongelofelijk goed en brengt je in contact met anderen als 
je inhoudelijke steun nodig hebt.’

LOBBYEN
Al is de papierwinkel te overzien, coördinator Van der 
Maat vindt het toch belangrijk dat de procedure 
vereenvoudigt. ‘Wij en andere LEADER-organisaties 
lobbyen daar sterk voor bij het ministerie, RVO en op 
Europees niveau. Het uitgangspunt om juist kleinschalige 
projecten van onderaf te ontwikkelen komt in de huidige 
opzet onvoldoende uit de verf. Waar geïnteresseerden 
tegenaan lopen zijn de administratieve voorwaarden bij 
het indienen van een subsidieaanvraag. Dit weerhoudt 
initiatiefnemers er soms van om door te zetten. En toch: 
als je naar de bank gaat voor een hypotheek moet je ook 
allerlei informatie aanleveren. Dan heb je uiteindelijk wél 
een hypotheek, zoals bij LEADER een projectsubsidie. En 
in tegenstelling tot een hypotheek, hoef je deze LEADER-
subsidie niet terug te betalen!’

VAN KOEIENPOEP NAAR WARMTEOPSLAG
Familie Kok heeft de subsidie gekregen voor het vergaren 
en uitdragen van kennis. ‘Voor LEADER moet je initiatief 

maatschappelijke waarde hebben. Met ons 
rijksmonument werken we toe naar nul op de meter. 
Warmteopslag is niet geheel nieuw, maar meestal zijn 
methoden niet toepasbaar bij monumentale panden. Met 
Maike hebben we een aantal deskundigen bij elkaar 
kunnen brengen. Begin september zijn twee voorstellen 
op tafel gelegd, die we hebben doorgesproken op 
technische en financiële aspecten. Als ondernemer 
zouden we zo’n traject niet zo snel doen. Reken maar 
eens uit wat het ontwikkelen van twee plannen en zo’n 
middag met zes, zeven man om de tafel kost!’
De familie gaat het plan verder uitwerken en hoopt op 
aanvullende subsidie. ‘Want de verbouwing van de 
mestkelder tot warmteopslag moeten we zelf financieren 
en dat is kostbaar. Zodra we een goede manier gevonden 
hebben, zorgen we ervoor dat die informatie voor 
anderen beschikbaar komt. Dan hoeven zij het wiel niet 
opnieuw uit te vinden.’

In Nederland zijn twintig gebieden aangewezen voor het 
Europese programma LEADER voor plattelandsontwikke-
ling. Zo ook Utrecht Oost. Lokale initiatiefnemers kunnen 
aanspraak maken op subsidie voor vernieuwende 
projecten voor en door de streek. Mensen kunnen 
daarvoor aankloppen bij een van de twee lokale LEADER-
groepen, zoals familie Kok heeft gedaan. Deze groepen 
met mensen uit de streek speuren ook zelf interessante 
projecten op. 
‘Er is een lokale groep voor Kromme Rijnstreek en 
Heuvelrug en voor het Utrechtse deel van de Gelderse 
Vallei, waar mijn collega Hans Veurink coördinator is’, legt 

Maike van der Maat uit. ‘De groepen zijn de oren en ogen 
van de streek. Stuiten we op initiatieven waarvan we 
denken: Hé, dat sluit misschien aan bij LEADER’, dan 
bespreken we die in de groep. We bekijken bijvoorbeeld 
hoe we initiatiefnemers – vrijblijvend – van tips en 
adviezen kunnen voorzien om hun project verder te 
helpen. Natuurlijk hopen we dat er mensen geïnteres-
seerd raken in een subsidieaanvraag bij LEADER.’

BAND MET O-GEN
De twee lokale groepen hebben een sterke band met 
Gebiedscoöperatie O-gen. ‘De lokale groepen bestaan uit 
mensen die de streek vooruit willen helpen, maar zijn 
geen rechtspersoon. O-gen kan die functie voor ons 
vervullen. Ze faciliteert ons in onze administratie en 
communicatie. Zo hangt onze website onder die van 
O-gen, www.o-gen.nl/leader.’
De website noemt twee projecten die met succes LEADER-
subsidie hebben gekregen in de lopende periode 
2017-2020. Naast “Warmteopslag in lege mestput” van 
B&B De Nachtdijk is dat “Waterfort” voor interactieve 

Wat doe je met een mestkelder als er geen koeien meer op het 
bedrijf zijn? Ellen en Gijs Kok van Bed&Breakfast De Nachtdijk in 
Cothen vinden het zonde om de grote mestkelder dicht te gooien. 
Wellicht is de ruimte te gebruiken voor duurzame warmteopslag. 
Maar hoe doe je dat? Deze leden van O-gen vroegen een subsidie 
aan bij LEADER Utrecht Oost. Coördinator Maike van der Maat 
leidde hen succesvol door de aanvraag heen.

LEADER

LEADER-subsidie aanvragen
 
Informatie over mogelijkheden, voorwaarden en aanvraagprocedure voor 
LEADER-subsidie voor regio Utrecht Oost vindt u op www.o-gen.nl/leader. 
De projectideeën moeten passen binnen een van de twee hoofdthema’s: 
1.  Verbinden van stad en platteland (door recreatie, educatie of lokaal 

voedsel) 
2.  Innovatie (vernieuwende duurzame energieopwekking of -opslag of 

sociale innovatie op het platteland). 

Heb je een idee of plan, meldt u zich dan bij een van de twee LEADER-
coördinatoren van O-gen:
-  Kromme Rijnstreek en Heuvelrug: Maike van der Maat (06-2328 5225 of 

maike@consultopmaat.nl) 
-  Gelderse Vallei: Hans Veurink (06-5370 1000 of info@valleihorstee.nl).

Ellen en Gijs Kok op hun B&B De Nachtdijk, waarop ze zo duurzaam mogelijk willen ondernemen.

Waterfort Lunet aan de Snel.

Projectsubsidie nodig?  
Denk eens aan LEADER
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O-GEN ONLINE IN EEN NIEUW JASJE 
 
Ruim een jaar geleden hebben wij Huize Scherpenzeel verwisseld voor een kantoor  
op het Fort aan de Buursteeg. Daarmee kreeg onze organisatie een nieuw jasje. Digitaal 
konden we daar uiteraard niet op achterblijven. En dus hebben we een website 
ontwikkeld die beter bij ons past en waar leden ook de weg beter kunnen vinden.  
Heb jij de nieuwe website nog niet gezien? Ga dan snel naar www.o-gen.nl.

OOGST VAN ZES O-GEN 
OPEN CAFÉS 

In november vorig jaar is O-gen gestart met 
het O-gen Open Café. In dit reizend café 
brengen we leden, ontwikkelingen en 
innovaties in het landelijk gebied samen.  
De thema’s waren “Innovaties en goede 
ideeën”, “Young professionals”, “Grand café/
ALV”, “2048 Antarctica”, “Financiering” en 
“Duurzame energie”. In totaal brachten deze 
cafés bijna 300 mensen en organisaties bij 
elkaar. De resultaten en presentaties kun je 
terugvinden via www.o-gen.nl/cafe. Hier zie 
je ook welke cafés nog in het vat zitten.

Alle O-genleden worden vertegenwoordigd 
in een Gebiedsraad oftewel de ledenraad. De 
Gebiedsraad stuurt de koers van het werk en 
bepaalt dit. In de Gebiedsraad zitten 

afgevaardigden vanuit kieskringen: groepen 
van leden die een bepaald belang ver - 
tegen woordigen. Vanwege de groeiende 
diversiteit in leden zijn er onlangs twee  

nieuwe kieskringen toegevoegd. Deze 
vacatures worden binnenkort ingevuld.
Bekijk hier wie jou vanaf 1 september 2018 
vertegenwoordigt. 

OPEN VOOR LEDEN

WIST JE DAT? 
 
•  door het O-gen Open Café Young 

Professionals de Rabobank Gelderse 
Vallei een nieuwe werknemer heeft en 
een voormalige studente haar eerste 
baan!? Als dank ontvingen wij een 
heerlijke fruitmand.

•  bij de kavelruil in het Binnenveld 36 
deelnemers betrokken waren en 300 
hectare grond is veranderd van 
eigenaar?

•  je op het O-gen ledenplatform leden.o-
gen.nl kunt zien wie er nog meer lid zijn?  
Vul je profiel in en word zichtbaar voor 
iedereen.

ACTIEF LIDMAATSCHAP IN 
DE PRAKTIJK 
 
Begin 2018 heeft Jeffrey Damen als 
student Natuur en Communicatie bij 
Aeres Hoge school onderzoek gedaan  
naar leden betrokkenheid bij O-gen.  
Naast interviews heeft hij in twee inter  
actieve sessies met leden gesproken over 
actief lidmaatschap. Uit zijn onderzoek 
blijkt dat O-gen kan groeien door open  
te communiceren met leden en het gevoel 
van mede-eigenaarschap nog kan 
vergroten.
Zijn bevindingen gaven aanleiding voor 
een aantal nieuwe ontwikkelingen. Onder 
an  de re een vernieuwde website, de 
nieuws flits Ogen Doet en het Ogen Open 
Café. Al deze uitingen zijn erop gericht  
om leden sterker aan elkaar en aan de 
coöperatie te binden. 

STUDENT MONITORT AGRARISCHE COACHING 
 
Edvin Iriskic, student commerciële bedrijfskunde aan de Christelijke Hogeschool Ede, 
doet als stagiair bij O-gen onderzoek naar het coachingtraject. Edvin: ‘Het doel is om te 
meten welke effecten er zijn van de agrarische coaching. Met  behulp van een 
monitoringstool achterhaal ik of en wat het effect ervan is. Ik wil graag weten wat 
agrarische ondernemers motiveert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, 
door te focussen op samenwerking. De eerste resultaten zijn positief!’ 
 
O-gen zet regelmatig studenten in bij projecten van onderwijsinstellingen die lid zijn, 
waaronder de Christelijke Hogeschool Ede.

LEDENVOORDEEL 

•  Direct toegang tot het O-gen 
netwerk via het online 
ledenplatform: leden.o-gen.nl

•  Op de hoogte van het laatste 
nieuws via de nieuwsflits O-gen 
Doet en het O-gen Open Magazine.

•  Ontmoet andere leden in het O-gen 
Open Café of organiseer er zelf één.

•  Ledenkorting op inhuur van de 
werkorganisatie.

• 10% korting bij de Grebbelounge 

•  10% korting op vergaderruimten in 
het Grebbelinie Bezoekerscentrum.

•  20% korting op foto’s van de O-gen 
beeldbank

•  Ledentarief van €75,- voor de 
inhuur van een professionele 
fotograaf.

288
leden op  
1-9-2018 AGENDA

17, 19 en 20 september  
ledenexcursies 2018

26 september  
energiebesparingsbijeenkomst  
Benschop

28 september  
open dag voorbeeldbedrijf  
familie Veldhuizen, Eemdijk

19 oktober 
ledenexcursie  
Zuid-West Fryslân leefbaarheid

7 december 
vergadering Gebiedsraad O-gen

Dhr. F.W.H.  van Beuningen Particuliere landgoederen Dhr. M. van de Groep Kleine stichtingen, verenigingen en   
Dhr. G. Boon Bedrijven en ondernemers  particulieren.
Dhr. E. van Beurden Regio Amersfoort Dhr. S. Jansen Gemeenten De Bilt/Zeist
Dhr. P. Bouw NVV Dhr. L. Janssen Adviseur Provincie Utrecht
Mw. C. Broekhuis Gemeente Utrechtse Heuvelrug Dhr. J.A.C. Hogenboom Natuur- en milieuorganisaties
Mw. J. Caalders Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Dhr. P. de Kruif Regio Amersfoort
Mw. G. van Elten LTO Noord Gelderland Dhr. A. de Kruijf Regio FoodValley
Mw. S. van Dockum Terreinbeherende natuurorganisaties Dhr. G. van Santen Directeur
Dhr. G.M. van Donselaar LTO Noord Utrecht Dhr. D. Schoonman Waterschappen
N.T.B. Gemeenten Kromme Rijnstreek Dhr. J.T. Wolleswinkel  Voorzitter
Dhr. N. Gerritsen Gemeenten Ermelo/Putten Vacant Zakelijke dienstverlening
  Vacant Onderwijsinstellingen

BESTUUR EN ORGANISATIE: DE GEBIEDSRAAD
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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 20% korting op iedere aankoop!


