
 

Datum : Woensdag 13 april 2016 

Tijd  : 20.00 uur (inloop 19.30) 

Plaats : Dorsphuis De Spil 

    Willem v.d. Heerikweg 1 

    Bleskensgraaf  
    (ingang parkeerplaats aan Melkweg) 

Uitnodiging themabijeenkomst:  ‘Stad & Land: een hechte band! ’ 

Programma 
1. Opening door  Jan Boele (Vice voorzitter Gebiedsplatform) 

2. Introductie op het thema door Sharona de Klerk (LTO)   

3. Pitches: waarin vanuit verschillende thema’s partijen zich voorstellen en vertellen      

hoe zij  bouwen aan stad-land relaties en met wie zij dit willen doen: 

 Korte Ketens  

 Educatie 

 Recreatie & Toerisme 

 Gezondheid  

 Overheden 

4. Pauze 

5. Match making :  samenbrengen van partijen om concrete projecten te realiseren 

6. Schetsen vervolgacties) en afsluiting door Jan Boele 

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

Welkom! 
Deze avond is bedoeld voor iedereen - zowel uit de stad als van het platteland—die 

belangstelling heeft voor het leggen of versterken van de verbinding tussen stad en 

platteland:  maatschappelijke organisaties van het Gebiedsplatform en uit de stad,  

agrarische ondernemers, burgers, bestuurders, ambtenaren,  raadsleden, politieke 

partijen, ondernemers, onderwijsinstellingen, Zorg & Welzijn partijen etc. Kortom: 

iedereen is welkom! 

Wie kun je ontmoeten op deze avond? Dat 

zijn onder meer: 

Scharona de Klerk  (LTO)  heeft onderzoek 

gedaan naar relatie ‘Boer en Stad’ in de pro-

vincie Zuid-Holland. Dit onderzoek geeft inte-

ressante inzichten in welke behoeften er zijn 

en waar de ontwikkelkansen liggen.  

 

Amelia Oei (gemeente Rotterdam) werkt 

vanuit afdeling economie aan Korte Ketens 

en andere projecten om de verbinding met 

tussen Rotterdam en ommelanden te ver-

sterken. 

 

Jan Vente (wethouder gemeente Krimpener-

waard) nam in 2015 met vijf agrarische on-

dernemers uit de Krimpenerwaard deel aan 

het project Masterclass Korte Ketens. Hij ver-

telt waarom de gemeente deelnam en welke 

vervolgstappen er nu worden gezet. 

 

Gudrun Feldkamp (De stad uit) organiseert 

uitjes naar het “Rotterdamse Platteland” en 

komt vertellen waarom zij dit doet, hoe zij dit 

aanpakt. De stad uit is altijd op zoek naar 

leuke en leerzame adresjes op het platteland. 

Zie ook: www.destaduit.nl   

 

De organisaties van het Gebiedsplatform 

laten zien wat hun activiteiten zijn en hoe 

deze kunnen bijdragen aan de verbinding 

tussen stad en platteland. 

 

Na afloop praten we onder het genot van 

een hapje en een drankje na over deze 

avond tijdens de netwerkborrel 

Stad-land 
Stad en platteland hebben elkaar veel te bieden en de term stad-land relatie kunnen 

we inmiddels overal om ons heen horen. Het Gebiedsplatform ziet verschillende  

invalshoeken om de stad-land relaties op te bouwen en op veel plaatsen komen ini-

tiatieven op. Het Gebiedsplatform AV wil deze initiatieven samenbrengen en  partij-

en inspireren en verbinden, zodat kansen in het grotere geheel worden gezien en 

gezamenlijk benut. Daar gaat deze themabijeenkomst over: 

 Onderlinge afstemming en interpretatie van definitie “Stad-Land relatie” : wat 

is dat en hoe geven we dit nu concreet handen en voeten 

 Behoeften vanuit stad en vanuit platteland in beeld brengen: kansen benoe-

men 

 Ervaringen uit andere gebieden delen: inspireren 

 Partijen met elkaar in contact brengen, onderling gesprek faciliteren, verbin-

den: match making 

 Concrete afspraken maken voor vervolgacties 


