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Terugblik online LEADER-café 18 februari 2021 
Met LEADER zien we allerlei vernieuwende, gedragen, energiegedreven initiatieven ontstaan op het 
gebied van plattelandseconomie, klimaat, duurzaamheid, leefbaarheid en biodiversiteit. Welke 
inspiratie en innovatie kunnen gemeenten en waterschappen daaruit halen? En hoe kunnen ze elkaar 
versterken? Hierover organiseerden we op donderdagavond 18 februari 2021 een LEADER-café. 
Belangrijk ook, want LEADER is met twee jaar verlengd dus er is ook in 2021 en 2022 geld voor 
vernieuwende initiatieven voor het platteland. Reden temeer om eens te verkennen hoe gemeenten en 
waterschappen, organisaties en initiatiefnemers elkaar meer kunnen gaan vinden. 

De virtuele zaal loopt al rond kwart voor acht snel vol en om 20.00 uur starten we met 38 deelnemers. 
Via een ‘poll’ inventariseren we wie er in de ‘zaal’ zitten: initiatiefnemers, inwoners van Utrecht-West, 
ambtenaren, mensen van organisaties die actief zijn in gebied, veel boeren/grondeigenaren, LEADER-
aanjagers en bestuurders. Op de vraag waarom ze meedoen geven verreweg de meeste mensen aan 
dat ze nieuwsgierig zijn naar de inspiratieprojecten. Velen geven ook aan dat ze nieuwsgierig zijn naar 
wat de gemeenten doen als het gaat om het platteland en initiatieven van onderop. En er zijn ook 
mensen die zelf een initiatief hebben en willen weten hoe ze dat kunnen gaan realiseren.  

Laurens de Graaf, voorzitter van de Aanjaaggroep en burgemeester van Lopik, heet iedereen welkom 
en vertelt kort over de LEADER-aanpak in Utrecht-West en dat we in 2021 en 2022 doorgaan met het 
zoeken naar vernieuwende initiatieven voor het platteland. Hij geeft het woord aan de gespreksleider 
van de avond: Job van Amerom, directeur van het programmabureau Utrecht-West. Job geeft aan dat 
hij hoopt dat we in dit LEADER-café wat meer te weten komen over wat er speelt in het gebied en hoe 
en wat initiatiefnemers, gemeenten en organisaties aan elkaar kunnen hebben als het gaat om 
uitdagingen zoals kringlooplandbouw, bodemdaling, biodiversiteit, sociale cohesie en duurzaamheid.  

Inspirerende prak,jkvoorbeelden 

1. Buurderij van Dam 

Van dit project bekijken we het filmpje dat over dit project gemaakt 
is. In dit project wordt de melkveehouderij van de familie Van Dam  
getransformeerd tot een ‘buurtboerderij’: de Buurderij van Dam. De 
Buurderij bestaat uit een kinderboerderij, natuurspeeltuin, sociale 
activiteiten, melkveebedrijf en een zorgboerderij. Het doel is om 
generaties te verbinden, ontmoetingen te stimuleren en de sociale 
cohesie te verbeteren. De boerderij wordt opengesteld voor 
zorgvragers en er wordt verbinding gemaakt met de mensen uit de 
buurt. Laagdrempeligheid en gastvrijheid zijn hierbij belangrijk, het 
dient écht een plek voor en door de buurt te zijn. De Buurderij laat 
ook op een educatieve manier zien waar ons voedsel vandaan komt 
en wat hierbij komt kijken. Mensen zijn door de week welkom om de boerderij te bekijken, te werken 
in de moestuin, een kopje koffie te drinken, deel te nemen aan de sociale activiteiten en eventueel 
een handje te helpen op de boerderij.   

Naar aanleiding van het filmpje vraagt Job aan de drijvende kracht achter het project, Christel van 
Dam, hoe ze de samenwerking met de gemeente ervaren hebben. Christel geeft aan dat ze zowel 
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https://youtu.be/1boskP_sBIE87
http://www.buurderijvandam.nl


met het sociale domein als met het ruimtelijk domein te maken hadden. Met het sociale domein liep 
alles heel soepel, ze waren ook heel enthousiast. Met het ruimtelijk domein duurde het wat langer, 
ruim drie jaar, want er waren best wat aanpassingen nodig voordat alles rond was. Het was wel fijn 
dat de mensen van het sociaal domein ook af en toe contact wilden zoeken met het ruimtelijk 
domein om te vragen hoe het ermee stond. Dat zou ook haar tip zijn aan gemeenten: het is voor een 
initiatiefnemer echt fijn als er iemand binnen de gemeente is die ook de contacten tussen de 
betrokken domeinen legt. Een tip voor initiatiefnemers is om er rekening mee te houden dat met 
name het stuk ruimtelijke ordening lang kan duren. Dan heb je ook de goede mindset om het proces 
goed te doorlopen.  

2. Polderkringloop Natuurlijk Montfoort 

 Margreet Vlooswijk vertelt over hun ini4a4ef om op hun 
melkveebedrijf in Mon:oort een leer- en doeplek te realiseren 
waar ze het verhaal vertellen van hun zoektocht naar een circulair 
evenwicht tussen landbouw, natuur en mensen. Daarmee willen 
ze mensen, vooral leerlingen, prikkelen om zelf een steentje bij te 
dragen aan het sluiten van kringlopen. De plek krijgt vorm door 
middel van een bokashi-kringloop, een mobiele kippenkar, 
eierautomaat en educa4e (i.s.m. scholen). De bokashi-kringloop 
wordt opgezet in samenwerking met de gemeente. Voordeel is dat 
de gemeentewerf dichtbij het bedrijf ligt. Het idee is om te starten 

met 50 - 75 ton bladafval. De wetgeving is nog niet ingericht op bokashi maar het project is aangemeld 
als pilot Circulair Terreinbeheer. Daarmee worden ze geholpen met onderzoeken en ook met de 
wetgeving bij de omgevingsdienst. 

Job vraagt aan Margreet hoe ze op het idee gekomen is om daarmee aan de slag te gaan. Margreet geeJ 
aan dat ze er zelf op gekomen is toen ze al fietsend door Mon:oort al dat bladafval overal zag en het 
zonde vond dat daar niets mee werd gedaan. Ze heeJ toen contact opgenomen met de gemeente om te 
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vragen of ze wel eens aan bokashi hebben gedacht. De gemeente reageerde eigenlijk heel snel en heel 
leuk, ze hadden daar al gedacht maar ze zochten naar manieren om het uit te voeren en toen kwam het 
dus bij elkaar. Haar 4p voor gemeenten is dan ook om enthousiast te blijven, mee te denken en 
mogelijkheden te bieden.  

Uit de chat komt de vraag waarom gemeenten eigenlijk niet zelf aan bokashi doen. Margreet geeJ aan 
dat je daar best veel ruimte voor nodig hebt en aan de andere kant is ook wetgeving een las4ge. Een 4p 
uit de chat: Servicepunt Circulair: servicepunt-circulair.nl. 

3. Gebiedscoöperatie Ons Polderhart 

Hans van Soest vertelt over hun initiatief: een gebiedscoöperatie. 
Hij woont in het poldergebied rond Harmelen en er kwamen op 
een gegeven moment berichten dat er mogelijk zonneparken en 
windmolens in het gebied zouden komen. Ze hebben toen elkaar 
opgezocht om te kijken hoe ze daarop konden reageren om  hun 
polder zo mooi mogelijk te houden. Ze hebben eerst in hun eigen 
buurtschap met boeren gesproken en een avond georganiseerd 
waar boeren en burgers bij waren. Vervolgens hebben ze een 
werkgroep opgericht en een bestuur gevormd van drie burgers en 
drie boeren: de boeren hebben de grond en de burgers hebben de 
meerderheid. Inmiddels hebben ze een coöperatie opgericht om 
een gesprekspartner te zijn voor de gemeente, provincie en 
andere organisaties.   

De volgende stap was het maken van een plan voor duurzame energie in hun omgeving. In reactie 
daarop meldden steeds meer mensen zich, als mogelijke afnemer of producent of meedenker. Sinds 
kort zijn ze ook bezig met het zwerfafval in hun gebied. Op dit moment zijn ze aan het onderzoeken 
of het mogelijk is om opstartsubsidie te krijgen zodat ze projecten kunnen gaan starten. Job vraagt 
hoe de gemeente heeft gereageerd. Hans geeft aan dat de gemeente graag met hen meedenkt en 
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hen wil bijstaan. Tip van Hans is daarom: verenigt u want samen sta je sterker. Neem zelf de regie in 
handen als gebied! 

 
Tien-puntenplan van NMU 

Het woord is aan Tim Bulters van NMU die vertelt over het tien-
puntenplan dat NMU gemaakt heeft. Hierin hebben ze specifiek voor 
gemeenten opgeschreven welke rol ze kunnen spelen in de transitie 
naar kringlooplandbouw en hoe ze die rol ook meer kunnen pakken. 
Een van de punten is dat gemeenten door het inzetten van eigen 
grond bij kunnen dragen aan meer kringlooplandbouw. Tim licht aan 
de hand van twee voorbeelden toe over hoe gemeenten dit hebben 
opgepakt. Het eerste voorbeeld is een heel inspirerend voorbeeld uit 
de gemeente Assen. De gemeente Assen heeft in 2020 de 
pachtvoorwaarden aangepast en die ook gelijk verduurzaamd. 
Gemeenten hebben namelijk ook zelf gronden die ze verpachten. In 
Assen zijn ze met een puntensysteem aan de slag gegaan voor 
maatregelen om duurzamer aan de slag te gaan. Elke maatregel 
levert een punt op en elke pachter moet minimaal drie punten halen, 
meer mag natuurlijk ook! Elk punt levert een korting op op pachtprijs. 
Er zijn maatregelen voor het soort gewas (goed voor bodemleven), 
voor biodiversiteit etcetera. De gemeente gaat dit systeem ook elk jaar aanscherpen.  

Het andere voorbeeld is een winkel in Everdingen. Deze winkel 
verkoopt allerlei producten maar alle producten die je lokaal en vers 
kunt kopen, die zijn hier ook lokaal en vers te koop. Biologische 
seizoensgroente, lokaal brood etcetera. De winkel wordt door de 
gemeente ondersteund.  

Job vraagt of er vanuit Utrecht al reacties zijn gekomen op het tien-
puntenplan. Er kwamen inderdaad al gelijk reacties van gemeenten, zowel ambtelijk als bestuurlijk. De 
oproep van Tim is: als je van een gemeente bent, pak het op! Ben je een initiatiefnemer, neem het plan 
onder de arm richting de gemeente of neem contact met NMU op voor ondersteuning daarbij.  

In gesprek met Maks van Middelkoop, wethouder Vij?eerenlanden 

Maks van Middelkoop, wethouder van Vijfheerenlanden, vertelt dat 
hij voor de overheden wel degelijk een rol ziet als het gaat om 
transities zoals naar kringlooplandbouw want je moet het toch 
samen doen, je kunt het niet alleen aan de sector overlaten. Hij wil 
graag vertellen hoe je dat kan doen, aan de hand van een voorbeeld. 
In Vijfheerenlanden is een melkveehouder met een gezinsbedrijf met 
70 koeien en 70 stuks jongvee. Hij heeft 44 ha weiland, zit tegen 
natura 2000-gebied aan en is druk bezig met verbreden, met 
duurzaamheid en met de link met de burger. Voor hem was 
belangrijk dat de gemeente hem kennis kan bieden maar ook dat de gemeente een bepaalde ‘attitude’ 
heeft, namelijk het denken in mogelijkheden (‘ja-mits’), wat zijn randvoorwaarden om het wel mogelijk 
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te maken? Zo kun je als gemeente zo’n initiatief ondersteunen. Dat loopt volgens Maks niet altijd 
vanzelf, ondanks de goede bedoelingen, want met name de regels op het gebied van ruimtelijke 
ordening blijken vaak te knellen.  

De gemeenten steunen graag initiatieven van onderop en zijn ook op zoek zijn naar andere manieren 
om dat te doen dan alleen met subsidies. Ook gaf hij de tip aan initiatiefnemers en organisaties om nu 
al met politieke partijen te gaan praten in de gemeente, omdat zij nu al gaan schrijven aan het 
verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezing in 2022. En als jouw ontwikkeling straks op 
tafel komt bij coalitieonderhandelingen, is de kans groot dat de gemeente er ook op in kan zetten. Een 
andere tip is om gebruik te maken van de plattelandscoaches van de provincie en om vooral ook in 
gesprek te gaan met andere organisaties zoals natuurorganisaties. Vaak ontdek je dan onverwachte 
bondgenoten en kansen om samen meer te bereiken.  

Afslui,ng en vervolg 

Gespreksleider Job van Amerom concludeert aan het eind dat het zoeken van samenwerking met 
gemeenten, organisaties en andere ondernemers bij de ontwikkeling van je initiatief je écht verder 
brengt. Het vraagt inspanning maar het levert in de uitvoering veel op. Maak daarbij ook gebruik van de 
meedenkkracht van bijvoorbeeld de LEADER Aanjaaggroep, van het programmabureau Utrecht-West, 
de plattelandscoaches en andere organisaties zoals KNHM en NMU. Ook met kleine stappen kunnen 
we veel bereiken!  

Aanjaaggroepvoorzitter Laurens de Graaf sluit af met de oproep dat LEADER ook in 2021 en 2022 
initiatieven kan steunen en dat gemeenten een bijdrage aan een initiatief van onderop met LEADER dus 
kunnen verdrievoudigen. Heb of ken je dus een initiatief voor het platteland van Utrecht-West? Neem 
dan contact met ons op! 

In het nagesprek wordt nog veel uitgewisseld tussen de deelnemers. Een hartekreet die daarin wordt 
geuit, is dat er echt behoefte is aan één loket of netwerk waar initiatiefnemers terechtkunnen met hun 
vraag om meedenken, subsidie of andere ondersteuning. En waarin ook coaches, coördinatoren, 
gebiedsregisseurs, gebiedsmakelaars en ambtenaren elkaar makkelijk kunnen vinden om ideeën 
verder te brengen.  

Interessante links  

Interessante links die werden gedeeld in het LEADER-café:  
• www.buurderijvandam.nl 
• www.nmu.nl/nieuws/10-puntenplan-kringlooplandbouw-gepresenteerd/ 
• servicepunt-circulair.nl 
• energievanutrecht.nl  
• rivierenlandfonds.nl. 
• Kernkracht-over-doe-democratie-in-het-landelijke-gebied-ted-van-de-wijdeven-laurens-de-graaf 
• kernmetpit.nl 
• goodfoodclub.nu/ 
• www.attheroot.nl 
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Meer informa,e 

Meer algemene informatie over LEADER Weidse Veenweiden is te vinden op: 
www.leaderweidseveenweiden.nl  

Wil je meer weten over de initiatieven of wil je met een van de initiatiefnemers in contact komen? Neem 
dan contact op met de LEADER-coördinatoren:  
Martijn Plomp | 06 - 208 544 56  
Maike van der Maat | 06 - 232 852 25  
Marianne Breedijk | 06 - 225 663 81  
ajg@leaderweidseveenweiden.nl 

Informatie over het Programmabureau Utrecht-West is te vinden op: 
www.utrecht-west.com 
Wil je in contact komen met mensen van het programmabureau Utrecht-West? Dan kan via: 

06 - 8399 5350 
info@utrecht-west.com 
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