
Het Gebiedsplatform ziet 

verschillende kansrijke in-

valshoeken om de stad-land 

relaties op te bouwen, zoals 

“Korte Ketens”, Educatie, 

Onderwijs, Recrea-

tie&Toerisme, Water en 

Gezondheid.  

Het Gebiedsplatform AV 

wil deze initiatieven op-

schalen naar een hoger 

niveau en meer partijen 

inspireren en verbinden, 

zodat kansen in het grotere 

geheel worden geïdentifi-

ceerd en gezamenlijk benut.  

Stad Rotterdam werkt al 

enkele jaren aan de verbin-

ding met het omliggende 

platteland. Aanvankelijk 

vanuit ruimtelijke ordening, 

maar de laatste jaren  na-

drukkelijker vanuit econo-

misch perspectief.  “Daar 

moeten we op inspelen. 

Stad en platteland hebben 

elkaar veel te bieden, ” 

aldus voorzitter Jan Boele in 

zijn openingswoord.   

Het Gebiedsplatform Al-

blasserwaard-

Vijfheerenlanden heeft op 

13 april 2016 haar jaarlijk-

se themabijeenkomst gehou-

den. Deze keer met als on-

derwerp “Stad-Land: een 

hechte band!” Een zeer ge-

varieerd gezelschap kwam 

op deze avond naar Dorps-

huis De Spil in Bleskens-

graaf om meer te horen 

over dit boeiende thema. 

Gebiedsplatform Alblasser-

waard-Vijfheerenlanden is 

een platform van bijna 30 

maatschappelijke organisa-

ties in het gebied Alblasser-

waard-Vijfheerenlanden 

(Zuid-Holland).  

Doel van het Gebiedsplat-

form is een positieve duur-

zame bijdrage te leveren 

aan de ontwikkeling van de 

samenleving en vitaliteit van 

deze regio. Adviseren, faci-

literen en verbinden zijn 

sleutelwoorden voor het 

Gebiedsplatform. 

Het Gebiedsplatform speelt 

in op in op de actuele ont-

wikkelingen en brengt par-

tijen samen om de dialoog 

aan te gaan. Ieder jaar 

wordt een thema uitgelicht 

dat bijzondere aandacht 

krijgt (thema’s uit voorgaan-

de jaren bijvoorbeeld: 

Krimpvraagstuk, natuurbe-

heer, Recreatie&Toerisme, 

etc.).  

Voor 2016 is gekozen voor 

het thema “versterken van 

de Stad-land relaties.” 

Niet alleen over verbinden praten, maar ook verbindend te zijn! 

“De stad is geen last, maar een kans!” 

De eerste bijdrage deze 

avond is van Sharona de 

Klerk. Zij heeft vanuit LTO 

een onderzoek gedaan 

naar de relatie die boeren 

in Zuid-Holland met de stad 

Rotterdam hebben of juist 

niet hebben. Door inter-

views met boeren te houden 

heeft zij inzicht gekregen in 

hoe boeren hun bedrijfsvoe-
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13 april 2016 in Dorpshuis 

De Spil  te Bleskensgraaf. 

 

 

 

Links  & Downloads be-

schikbaar bij deze impres-

sie: 
 PRESENTATIE SCHARONA DE KLERK 

 ONDERZOEKSRAPPORT LTO “BOER EN STAD” 

 PRESENTATIE AMELIA OEI 

 ARTIKEL “ZORG & GROEN (TL) 

 WWW.DESTADUIT.NL 

 WWW.DEGEZONDEREGIO.NL 

 WWW.ZORGBOERENZUIDHOLLAND.NL 

 WWW.HANNESHOEVE.NL 

 WWW.DELFLANDSHOF.NL 

 WWW.SCHAAPSKOOIOTTOLAND.NL 
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  ‘Stad & Land: een hechte band! ’ 



ring wel of juist niet op de 

stad hebben afgestemd en 

waarom dat zo is. Ook 

heeft zij de behoefte ge-

peild bij de boeren om ver-

andering in de huidige situa-

tie aan te brengen.  Belang-

rijke conclusies die zij hierbij 

trok zijn: 

 Er is belangstelling voor 

bedrijfsverbreding bij de 

agrariërs en dit biedt kan-

sen om activiteiten gericht 

op de stedelijke burger te 

ontwikkelen. 

 Een aantal agrariërs over-

weegt serieus om zich in 

de bedrijfsvoering meer 

op de lokale markt te 

gaan richten. 

 Het imago van de boer bij 

de stedelijke burger kan 

wel een impuls gebruiken. 

Deze conclusies bieden kan-

sen voor de agrarische sec-

tor om de verbinding met de 

stad te leggen en LTO wil 

hierin graag aan bijdragen. 

Doel van LTO is om de korte 

en lange ketens aan elkaar 

te verbinden. 

De activiteiten die LTO  in 

wil gaan zetten de komende 

tijd om dit doel te bereiken 

zijn onder meer: 

 Bijdragen aan Master-

class 

 Samenwerken Rechtstreex 

 Informatieavonden Multi-

functionele Landbouw 

 Dialoog met boeren 

 

Kortom, de stelling van Sha-

rona de Klerk: De Stad is 

geen last, maar een kans! 

pende activiteiten, allemaal 

gericht op het overbrengen 

van kennis van het platte-

land en het aanmoedigen 

om zelf te gaan ervaren. Zo 

is er de “SMS Koe-alert” 

beschikbaar. Je krijgt dan 

een sms van “De Stad uit” 

als de boer de koeien naar 

buiten te laat. Ook school-

reisjes en andere dagjes uit 

naar het platteland staan 

Gudrun Feldkamp van “De 

Stad uit” vertelt dat de ge-

middelde Rotterdammer 

zelden op het platteland 

komt en weinig tot geen 

kennis heeft van hoe het 

leven op het platteland is. 

Zij is erg gedreven om de 

stedeling te laten ervaren 

hoe het er op het platteland 

aan toe gaat en organiseert 

dan ook de meest uiteenlo-

op de agenda van “De Stad 

uit”.  Mensen met leuke initia-

tieven op het platteland kun-

nen zich bij Gudrun melden. 

Kijk ook op www.destaduit.nl 

 

Vervolg — “Stad is geen last, maar een kans!” 

De Stad uit  naar het Rotterdamse Platteland 

Masterclass Korte Ketens 2 

voor de hele regio 

 Behoud economisch vitale, 

maar ook aantrekkelijke, 

landschappen rond de 

stad 

 Aandacht voor educatie 

en gezondheid van de 

bevolking 

Ook  deelt zij de ervaringen 

van de eerste editie van de 

Masterclass die in 2015 

heeft plaatsgevonden.  Van-

wege het succes van dit pro-

ject heeft Stad Rotterdam 

besloten om een tweede 

editie te organiseren in 

2016. Amelia nodigt platte-

landsgemeenten in heel Zuid

-Holland uit om te participe-

ren in dit project.   

 

Vervolgens vertelt Amelia 

Oei (stad Rotterdam) over 

de opzet en van de Master-

class Korte Ketens let uit 

waarom deze Masterclass 

voor stad Rotterdam rele-

vant is: 

 Verbreding economie van 

de stad > relatie met 

Food Cluster Rotterdam 

 Versterken metropolitaan 

voedselsysteem, aandacht 

Pagina 2 

Stad & Land: een hechte band!  

“ROTTERDAM HEEFT  

VEEL TE BIEDEN: 

 Nieuwe verdienmo-

dellen  

 Productontwikke-

ling 

 Marktverkenning  

 Netwerk 

 Versnellingstafels 

 Marketing” 



Ook op het thema Gezond-

heid is de relatie tussen stad 

en platteland te leggen. In 

de achterliggende jaren is 

een groot aantal onder-

zoeken gedaan naar de 

relatie tussen groen & ge-

zond en is bewezen het 

platteland ook op het ge-

bied van gezondheid veel 

te bieden heeft. Roland 

Melchior van Rivas vertelt 

hoe enkele jaren geleden 

het project “Platform de 

Gezonde Regio” is gestart 

als samenwerkingsproject 

tussen verschillende zorgor-

ganisaties.  Hij deelt de in-

zichten die dit project heeft 

opgeleverd. Mensen en or-

ganisaties zijn geneigd om 

vol ambitie grote plannen te 

maken en nieuwe slimme 

dingen te bedenken, maar 

een belangrijke les van het 

project “De Gezonde Regio” 

is dat dit niet altijd nodig is. 

Sterker nog: vaak is het be-

ter om te kijken naar wat er 

al is en hoe je dit beter kunt 

benutten. Het platform heeft 

hele goede ervaringen met 

het zichtbaar maken van 

bestaande activiteiten en 

mogelijkheden, waardoor er 

meer gebruik van gemaakt 

kan worden.  In eerste in-

stantie is dit project regio-

naal opgezet. Echter, als 

inzichtelijk is wat er allemaal 

mogelijk is op het platte-

land, weet je ook wat je de 

stedeling te bieden hebt. 

Hier zijn nog mogelijkheden 

te over om op voort te bor-

duren. Te denken valt aan 

scholen in het stedelijk ge-

bied die “bewegen in het 

groen” stimuleren etc. Ook 

hier geldt dat het zoeken 

naar manieren om de be-

staande mogelijkheden te 

ontsluiten de grote uitdaging 

vormt. 

Krimpenerwaard project 

Masterclass Korte Ketens 

mee  heeft gefinancierd 

en wat daaruit is voortgeko-

men en vertelt Peter van 

Arkel over hoe de  Zuivel 

Coöperatie Midden Delf-

land is ontstaan. 

Vanuit het thema educatie 

legt Kees Commijs het con-

cept van de Hanneshoeve 

Het tweede deel van de 

avond kreeg iedere aanwe-

zige de kans om een van de 

thema’s verder uit te diepen 

tijdens de “zeepkist-sessies”.  

Geïnteresseerden kunnen om 

de zeepkist heen staan, vra-

gen stellen, maar ook  zelf 

het podium nemen. Zo hoor-

den we van Jan Vente  

(wethouder Krimpener-

waard)  waarom gemeente 

“Je vermaken tot je Groen 

ziet” uit en deelt herder 

Huug Hagoort zijn ervaring 

met mensen die op platte-

land tot rust komen na peri-

ode  van bijvoorbeeld  

-out. Tevens is er materiaal 

beschikbaar over het werk 

van Zorgboeren Zuid-

Holland. 

Gezonde Regio: alles is er al, maar je moet het zichtbaar maken 

Op de zeepkist 

Wat kan platteland voor stad betekenen ? 

werken aan de stad-land 

relatie, te weten: bereik-

baarheid,  economie, sociaal 

domein, vitaal platteland. 

Van der Borg benadrukt dat 

de kracht van deze ontwik-

keling niet moet worden 

gevonden in het vele praten, 

grote beleidsdocumenten en 

algemeenheden. De succes-

factoren voor een sterke 

Stad-Land relatie zijn veel 

meer te vinden in: verbinden 

op inhoud,  ontwikkel geen 

blauwdrukken,  durf te de-

hiërarchiseren en benut  de 

motivatie & kennis van men-

sen. 

De vraag die plattelands-

gemeenten zich stellen is hoe 

zij van betekenis kunnen zijn 

voor de stad. Burgemeester 

DirkvanderBorg vertelt na-

mens Regio Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden, dat de 

gemeenten in de Alblasser-

waard-Vijfheerenlanden 

samen met de Krimpener-

waard en Drechtsteden vier 

aandachtsgebieden hebben 

benoemd waarop zij gaan 
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“SUCCESFACTOREN 

VOOR STERKE STAD-

LAND RELATIE:  

 Verbinden op inhoud 

 Geen blauwdruk 

 De-Hiërarchiseren 

 Benut kennis & moti-

vatie van mensen” 



zoals een jonge deelnemer 

aangeeft:  “De moeilijkheid 

is niet de verbinding te leg-

gen, maar die te behouden 

op lange termijn”. 

Duidelijk is dat dit onder-

werp volop kansen zit, die 

de komende tijd alleen 

maar belangrijker gaan 

worden. Voorzitter Jan Boe-

Een van de conclusies van 

deze avond is dat er veel 

energie en belangstelling 

vanuit zowel de stad als het 

platteland is om de relatie 

aan te gaan, uit te bouwen 

en te bestendigen. Voor een 

duurzame relatie is het van 

groot belang dat er ook 

economisch “muziek in zit” 

voor beide partijen. Want, 

le sluit de avond af met de 

belofte dat het Gebieds-

platform Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden een ver-

volg op deze themabijeen-

komst organiseert.  

U bent allen van harte uit 

genodigd hier onderdeel 

van te zijn! 

www.gebiedsplatform.nl 

Stad&Land: het leggen van de verbinding is niet het 
moeilijkst, de kunst is de verbinding te houden 

In de Alblasserwaard Vijfheerenlanden is een platform in het leven geroepen om Provincie Zuid-

Holland, Waterschap Rivierenland,  gemeenten, maatschappelijke en private partijen in de Al-

blasserwaard en Vijfheerenlanden te kunnen adviseren over de ontwikkelingen in het landelijk 

gebied.  In het gebiedsplatform is een groot aantal organisaties op het gebied van Landbouw, 

Landschap, Natuur, Recreatie, Cultuurhistorie etc vertegenwoordigd. Met elkaar zetten we ons in 

voor een vitale regio waarin het goed wonen, werken en recreëren is.  Activiteiten en projecten 

van het Gebiedsplatform zijn erop gericht om samen de kracht en pracht van de regio te ontwik-

kelen.  

Samenwerken aan een duurzame toekomst 

@gebiedsplatform   -   www.gebiedsplatform.nl   -  info@gebiedsplatform.nl 


