
 

 

Verslag 11de Academische Werkplaatssessie  20 juni 2014 

Gastregio: Het Groene Hart 

Locatie: Stadhuis Alphen aan den Rijn 

Thema: “Hoe combineer je duurzame groei en groen in de toeristische sector” 

Aanwezig: Daniëlle van den Berg (gemeente Alphen aan den Rijn), Rob Berkers (Berkers Advies), 
Guus Broos (Broos Strategicon), Anneth van Bruchem (Provincie Brabant), Alexander Dittmer 
(gemeente Alphen aan den Rijn), Jeroen Drabbe (AbelLife),  Hans Heupink (provincie Zuid-Holland), 
John de Hoon (Avifauna), Claudia de Kort (Holland Rijnland), Femke Lameris (gemeente 
Schoonhoven), Yolanda Ledoux (gemeente Alphen aan den Rijn), Anke van der Leek Krieger 
(Gemeente Alphen aan den Rijn), Angelique Lombarts (Hogeschool InHolland), Marjo van Loon 
(gemeente Gouda), Jan Oosterman (Oosterman Vrijetijdszaken), Elbrich Postma (gemeente Alphen 
aan den Rijn), Liz van Ruiten (gemeente Kaag en Braassem), Jack Veldman (Archeon), Marco Vergeer 
(Camping polderflora), Kees Verkade (gemeente Alphen aan den Rijn), Jacques Vork (Jacques Vork 
Consultancy en InHolland), Hans Hillebrand (STIRR), Hans Mommaas (UvT), Tanja Emonts 
(STIRR/Adviesbureau E.C.O. Logisch)  
 

Deel van de dag aanwezig: Jan van Berkum (Gemeente Nieuwkoop, Jeoffrey Bloemen (Bloemen 
Architecten BV), Tobias de Graaff (gemeente Alphen aan den Rijn), Alex Kok (Stichting Merk & 
Marketing Groene Hart), Pieter Mohr-Coöperatieve vereniging ZuidrMRKT, Peter van Steensel 
(Programmabureau Groene Hart), Kees van Velzen (wethouder gemeente Alphen aan den Rijn) 
 

Inleiding 

In deze academische werkplaats stond het Groene Hart in de schijnwerpers. Het Groene Hart is een 
relatief dunbevolkt veenweidegebied gelegen in de drukke Randstad. Het gebied staat voor de 
opgave om economische bedrijvigheid te stimuleren en tegelijkertijd het karakteristieke kleinschalige 
open landschap te behouden. In de praktijk blijkt dit moeilijker dan gedacht, terwijl urgenties steeds 
nijpender worden. De gastvrijheidssector biedt mogelijk kansen om duurzame groei en groen te 
realiseren. Het is dan wel nodig om gezamenlijk aan de slag te gaan en ruimte te bieden voor 
ondernemerschap.  

In de ochtend waren er presentaties over de uitdagingen van het gebied en hoe de toeristische 
sector er nu uitziet. In de middag stond de vraag centraal: “Hoe combineer je duurzame groei en 
groen in de toeristische sector en wat is daarvoor dan nodig?” Ter inspiratie waren er drie korte 
lezingen. Een eerste over Green Deal initiatieven waarbij recreatieondernemers experimenteren met 
verdienmodellen voor investeringen in de natuur. Een tweede over gastvrij ondernemen en tijdelijk 



gebruik en een derde over het coöperatiemodel in de praktijk. Vervolgens gingen deelnemers in 
groepen uiteen om economische kansen voor de regio te benoemen en te discussiëren hoe deze 
kansen benut kunnen worden.  

In dit verslag staan de resultaten van de werksessies die op deze dag plaatsvonden. Een overzicht van 
de presentaties vindt u hieronder: 

Urgenties in het Groene Hart door Alexander Dittmer van gemeente Alphen aan den Rijn 
Uitdagingen voor de toeristische sector door Alex Kok van Merk & Marketing Groene Hart 
Green Deal initiatieven Natuur & Recreatie door Tanja Emonts van STIRR  
Gastvrij ondernemen en tijdelijk gebruik door Rob Berkers van Berkers Advies 
Het coöperatiemodel in de praktijk door Pieter Mohr van Coöperatieve vereniging ZuiderMRKT 

U kunt de presentaties  bekijken op: http://www.recreatieenruimte.nl/academische-
werkplaats/groenehart/  

 

Bevorderen kennisuitwisseling: wikipedia en linkedin 
STIRR en Telos zijn een wikipedia gestart waar u informatie kunt vinden over verschillende 
onderwerpen in relatie tot gebiedsontwikkeling en de vrijetijdseconomie. Zie  
http://www.recreatieenruimte.nl/wikipedia/ voor meer informatie. Ook kunt u zich aanmelden bij de 
linkedin groep ‘natuur & gastvrijheidseconomie’ die in het leven is geroepen om kennisuitwisseling te 
bevorderen over dit thema. Wilt u participeren in de groep dan kunt u zich aanmelden bij Tanja 
Emonts (emonts.tanja@gmail.com) of een verzoek indienen via linkedin. 

 

1.Verdiepingssessie Groene Hart 

Uitkomsten verdiepingssessie groep 1 olv Hans Hillebrand 

Deelnemers: Guus Broos, Jeroen Drabbe, Hans Heupink, John de Hoon, Femke Lameris, Yolanda 

Ledoux, Elbrich Postma, Liz van Ruiten, Kees Verkade  

Vragen: 

- Zijn er voorbeelden van samenwerkingsprojecten? Ja, onder andere Abellife-route; Van der Valk 
en Avifauna; PRET-Platform (Recreatie+Toerisme Alphen); Kaasacademie (in wording); 
Boerenlandpaden; Gouden Eeuw; Schoolreizen. 

- Is het Groene Hart een eenheid? En wat is het dan precies? Voor consument bestaat het Groene 
Hart, maar hij weet niet wat het is, wat hij/zij er kan verwachten. 

- Zijn er sub-brands in de marketing? Ja, veel. Hoeft op zich geen probleem te zijn, als de sub-
brands zich maar logisch tot elkaar verhouden en tot de bovenliggende brand. 

- Hoe beweegt een internationale gast zich? Hoe ver wil hij het land intrekken? Wat heb je die 
gast, geredeneerd vanuit je DNA, te bieden? Is er wel iets bijzonders dat die internationale gast 
kan worden geboden gezien de afstand tot bijvoorbeeld Schiphol? Daar bestaat enige twijfel 
over.  

- Als je de internationale gast weinig te bieden hebt, richt je dan op regionale gasten en mensen 
uit het gebied. De regionale gasten zoeken beweging en beleving in het groene hart.  

- Er zijn te weinig aantrekkelijke toeristische producten in het Groene Hart. De infrastructuur is 
wel heel redelijk.  

- Er is (in woorden) de wil tot samenwerken, maar in de praktijk doet niemand er echt wat aan. 
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- Hoe gaan ondernemers in het gebied met elkaar om? Gunnen ze elkaar wat? Of is het “ieder 
voor zich”? 

- Is er een “Groene Hart-gevoel”? Maar beperkt, is de reactie. 

- Belangrijke vraag is: waar zitten de verdienmogelijkheden en de economische potenties? 

- In samenhang daarmee: is er een platform te maken voor branche-overstijgende initiatieven? 
Dit vanuit de gedachte dat juist in dat branche-overstijgende de kansen liggen. 

- Weten we wat de consument wil, en moeten we de consument niet centraler stellen? De 
provincie heeft leefstijlenonderzoek laten doen, dat is beschikbaar. Maar daar lijkt men in de 
regio niets van af te weten. Dat leidt tot de vraag of onderzoek en statistische informatie wel 
goed gekoppeld worden. Het antwoord lijkt ontkennend te luiden. 

- Zijn ondernemers zich er van bewust dat samenwerking loont? 

- Is er een helder beeld van het ideale Groene Hart in de toekomst? Met andere woorden: een 
antwoord op de vraag waarheen je op weg bent? Nee, dus.  

- Food kan prima gecombineerd worden met Recreatie + Toerisme. 

- Ook publieke zaken als bewegwijzering kunnen een inkomstenbron worden. 
 

Uitkomsten verdiepingssessie groep 2 olv Hans Mommaas 

Deelnemers: Gerard Agterberg (middag), Daniëlle van den Berg, Rob Berkers, Tobias de Graaff 
(ochtend), Claudia de Kort, Angelique Lombarts (ochtend), Marjo van Loon, Jack Veldman  

Vragen: 

- Hoe kom je tot een gezamenlijke visie & ambitie die verbindt? 

- Hoe kom je tot een effectieve bestuurlijke organisatie? Hoe gaan we om met de tegenstelling 
gemeente-regio (concurrentie – samenwerking)? 

- Hoe komen we van lokaal denken naar regionaal denken? 

- Hoe laten we het gezamenlijke belang prevaleren boven eigen belang? 

- Samenwerking met de omringende steden: hoe zorg je ervoor dat de steden 'reclame' maken 
voor het Groene Hart? 

- Hoe kan citymarketing het best aanvullend worden ingezet voor Groene Hart promotie? 

- Hoe krijgen we de vijf actiepunten van onze actielijst (ondernemersorganisatie PRET) 
geactiveerd? 

- Zijn de ambities helder, concreet, gedeeld? 
 

De geïnventariseerde vragen worden in eerste instantie samengevat onder het label 
'meerschaligheid'. Hoe organiseer je meerschaligheid tussen lokaal en regionaal, tussen stad en land, 
tussen het Groene Hart en de omliggende steden? In de discussie komen een aantal 
aandachtspunten naar voren: 

- Het is van belang om de stap te maken van de huidige gebiedsmarketing naar daadwerkelijke 
productontwikkeling, c.q. om tussen beide een goede verbinding te maken, uiteindelijk is het 
daarom te doen, gasten moeten ook een aantrekkelijk product aantreffen; 

- Ook bij de gebiedsmarketing is het goed om na te denken over mogelijkheden tot het schakelen 
tussen de schalen, dus is er voldoende ruimte voor lokale branding, voor sub brands, maar biedt 
ook ruimte voor de aanpalende Randstad steden om hun eigen verbinding met de groene 
omgeving daarbij te doen aansluiten; 

- Men signaleert het probleem van de bestuurlijke drukte, kenmerkend voor de Randstad 
omgeving en het bijbehorende gebrek aan organiserend vermogen. De vraag is of de 'sense of 
urgency' wel voldoende aanwezig is. Hoe sterk is bijvoorbeeld het commitment van de 18 



gemeenten bij de site? Beschouwt men zich voldoende als probleemeigenaar, is er een helder 
beeld van waar men aan werkt, of blijft het toch redelijk abstract en afstandelijk? Zouden de 
drie kerngemeenten (Gouda, Woerden, Alphen) zich niet meer/sterker als centrale 
probleemeigenaar moeten opstellen? 

- Er is aandacht nodig voor de schakeling tussen de kleine en de grote schaal, is ook een kwestie 
van identiteit, mentaliteit, van 'trots', van de onderlinge 'bedrijfscultuur'; 

- Men signaleert het belang van 'storytelling'; de verschillen stad-land kenmerken en de 
onderliggende waarden moeten worden benoemd 

- Het lijkt van belang om clusters te ontdekken/identificeren van samenhangende kwaliteiten, 
herkenbaar voor de consumenten en gedragen door concrete publiek-private allianties, anders 
blijft het te abstract; 

- Breng ook de tegenkrachten in beeld: waarom worden sommige ambities niet gerealiseerd, wat 
is daar de diepere oorzaak van, wat impliceert dat voor je strategie? 

- Van belang om aan te sluiten bij de aanwezige energie: wie wil wat, om meer van daaruit te 
gaan bouwen, dan wordt het probleemeigenaarschap ook duidelijker (publiek-privaat); 

- Wellicht kan de website daarbij actief worden ingezet als verbindings- en uitwisselingsplatform 
(delen van informatie, social media); 

- Hoe gaan we het gebiedsverhaal vullen met daadwerkelijke producten en ervaringen; 

- Van belang om de aansluiting te zoeken met ondernemers. 
 

 
Uitkomsten verdiepingssessie groep 3 olv Tanja Emonts 
 
Deelnemers: Alexander Dittmer, Anke van der Leek Krieger, Anneth van Bruchem, Jacques Vork, Jan 
van Berkum (ochtend), Jan Oosterman, Jeoffrey Bloemen (middag), Marco Vergeer 

Vragen: 

- Moeten we bottom up of topdown werken? Nu is het vooral top down vanuit het 
programmabureau. Waar zijn de ondernemers bij het meebepalen van de strategie?  

- Zijn er échte ondernemers in het gebied? Ondernemerschap lijkt maar bij enkelen in de genen te 
zitten. 

- Wat willen we eigenlijk inhoudelijk met het gebied als we kijken naar het DNA? 

- Zoeken we economische dragers of gaat het puur om toeristische exploitatie/marketing? De 
kern ligt bij het eerstgenoemde. 

- Hoe krijg je meer uitvoerenden? Er zijn nu te veel coördinatoren. 

- Hoe krijg je freeriders mee aan boord? 

- Moet je de verbinding zoeken met grote steden? En hoe pas je het Groene Hart dan hierin? 
Groene Hart marketing moet dan op verschillende niveaus. Maar het gaat breder dan marketing 
alleen. 

- Wat doet het VVV eigenlijk? 

- Waarom profileren als Groene Hart? Wat is het doel van het Groene Hart? Wat is de ambitie? 
Een belangrijke ambitie is economische dragers vinden ondermeer om leegloop/wegtrekkende 
jongeren tegen te gaan en de kwaliteit van het gebied te waarborgen. 

- Is er eenheid in het Groene Hart? Voelen mensen uit het noorden zich verbonden met die uit 
het zuiden? Het antwoord is nee. 

- Is er een investeringsprogramma voor recreatieve verbindingen? Want hier kan een 
verbeterslag plaatsvinden is men van mening, zowel in fysieke verbindingen als communicatie 
over de infrastructuur. 

- Wat zijn topattracties in het Groene Hart in 2020? Een dergelijke vraag helpt om focus te geven 
aan de strategie. 



- Hoe zorg je voor betere vindbaarheid van de Groene Hart website? 

- Welke toerist wil je bereiken? Ga je voor de nationale of internationale markt? Want de 
marketing boodschap is dan anders. 

- Gun elkaar succes (als ondernemers). Je als agrariër bezig houden met nevenactiviteiten om 
inkomsten te genereren wordt regelmatig gezien als falen/minderwaardig door andere 
agrariërs. Ook zijn velen niet ingesteld op het gastvrij ontvangen van gasten. 

 

2. Adviessessie 

In de adviessessie stonden twee vragen centraal: 

-Welke economische kansen zijn er voor het Groene Hart? 
-Hoe kan je deze kansen benutten? 

Uitkomsten Adviessessie Groep 1:  

Economische kansen 

- De zes miljoen mensen die in de steden in en rond het Groene hart wonen, zijn de grootste 
kans. 

- Het feit dat je iets leuks/moois dichtbij huis te bieden hebt. 

- Denk vooral aan ondernemers uit verschillende sectoren die samen een package deal 
aanbieden. Bijvoorbeeld iets met glasnijverheid, kaas en water. 

- Er moeten meer lokale arrangementen ontwikkeld worden, zodat je beter kunt zien wat je in het 
gebied kunt doen. 

- Ontwikkel verdienmodellen waarvan een deel van de opbrengst weer ten goede komt aan het 
gebied. 

- Veel mensen kennen de naam Groene Hart, die moet alleen nog meer geladen worden. 

- De typisch “Hollandse kwaliteiten”(bijvoorbeeld windmolens, polderlandschap) doen het goed 
bij de internationale toerist, maar juist niet bij de mensen die “om de hoek” wonen. 

- De vele lege gebouwen, kassen en wat dies meer zij, zijn een grote kans. 

- Je moet agro-food, stad en zorg met elkaar zien te verbinden. 

- Water is een grote economische kans, als beleving maar ook als verbinding. 

- Om voldoende tijd over te houden voor de strategie, stoppen we hier de discussie over de 
economische kansen. Maar die zijn er voldoende, zo is het gevoel. 

 

Strategie 

- Bedenk dat initiatieven getrokken kunnen worden vanuit overheden, marktpartijen en de civil 
society (bijvoorbeeld coöperaties).  

- Er is een beweging geweest van overheden naar marktpartijen, en nu komt op veel terreinen de 
civil society, gesteund door zowel overheden als marktpartijen, in beeld. 

- Overheden moeten zeker niet “armpje drukken” met elkaar. 

- En ook niet het voortouw nemen. 

- De overheid moet uitnodigend zijn. 

- Dat kan door netwerken van bewoners en bedrijven te faciliteren en te verbinden. 

- Daar hoort ook bij dat overheden op een gegeven moment iets stoppen waar blijkt geen energie 
op te zitten of dat niet werkt.  

- Subsidies zijn vaak de dood in de pot. 



- Marktpartijen en civil society moeten samen werken aan productontwikkeling, daartoe dus 
gefaciliteerd door de overheden. 

- Bij die productontwikkeling moeten de consumenten centraal gesteld worden en dan met name 
de 6 miljoen mensen die in en vooral rond het Groene Hart wonen. 

 

 
Uitkomsten groep 2 
 
Economische kansen: 

- Er moet iets van een ondernemersplan komen om ondernemersambities en kansen ook 
daadwerkelijk te kunnen gaan aanboren, voorbij de promotie; 

- Haal om te beginnen concrete ondernemersambities op (voorbij de algemene 
belangenbehartiging) en verbind die met iets van een ontwikkelruimte (organiserend vermogen, 
afdekken financieringsrisico's, ondersteuning in de sfeer van financiering en vergunningen); 

- Zet in op vernieuwende economische verbindingen, zoals tussen recreatie en food of recreatie 
en erfgoed/hergebruik/natuur/stadshistorie; 

- Maak gebruik van bestaande ondernemerscontacten, ga met de beide ondernemersvereniging 
op zoek naar concrete nieuwe kansen (voorbij de algemene belangenbehartiging). 

 

Strategie: 

- Er moet iets van een economische route worden uitgedacht/uitgezet die ondernemers 
mobiliseert en uitdaagt tot daadwerkelijke productontwikkeling; 

- Zet daarbij in op de verdere uitbouw van de gemeentelijke samenwerking tussen Gouda, Alphen 
en Woerden (De Nieuwe Regio), dat zijn de concrete probleemeigenaars van Het Groene Hart 
(meer dan de randsteden); 

- Kom daarop aansluitend met een regionale ontwikkelagenda, die partijen moet verleiden om 
Het Groene Hart van het slot te halen, omdat er aandacht is voor de noodzaak van economische 
dragers voor bestaande sociale en natuurlijke kwaliteiten; 

- Geef daarbij ruimte voor een gedifferentieerde benadering van Het Groene Hart (eventuele 
opdeling) vanuit het besef van de verschillende stad-land relaties (verschillende posities van de 
verschillende probleemeigenaren); 

- Zorg voor/faciliteer de ontmoeting tussen overheid en ondernemers vanuit een goed besef van 
wat beide van elkaar nodig hebben (continuïteit, aandacht voor kwaliteit, ontwikkelruimte, 
organiserend vermogen, verbindingen); 

- Maar bovenal: aandacht voor variatie, 'context', bronnen van energie. 
 

 
Uitkomsten groep 3 
 
Economische kansen 
 

- Meer doen met streekproducten: voedsel, riet. Het kleinschalige promoten. 

- Samenwerken met andere sectoren: voedsel, waterbeheer, biobased-economy, cultuurhistorie, 
ambachten, gezondheidssector. 

- Gecoördineerd evenementenbeleid en promotie verbreden naar omliggende steden. 

- Ondernemers meer stem geven  verbinden met netwerken PRET en Green Business Club 



- Opschalen en bundelen van attracties. 

- Dijkcentrum voor buitenlanders waar waterbeheer wordt uitgelegd. 

- Vooronderzoek naar jachthavens. Is het daadwerkelijk een kansrijke ontwikkeling? 

- Gezondheid: preventieve arrangementen aanbieden. Vitalis als voorbeeld. 

- Proeftuin van Holland voor de bio-based economy en koppeling zoeken met onderwijs/educatie  

- Een Groene Hart overnachtingsboekingsite koppelen aan de Groene Hart site. 

- Investeringsplan voor recreatieve verbindingen om éénheid te creëren, netwerken te koppelen 
(fiets,wandel,vaar) en communicatie over verbindingen te verbeteren. 

- Bijzondere overnachtingsmogelijkheden realiseren. 

- Bezoekers trekken uit omliggende stedelijke omgeving is een kans. 

 

Strategie 

- Door samenwerking tussen publiek-private partijen maar ook ondernemers onderling. Begin 
daar waar de energie zit. 

- Innovatie komst moeilijk op gang mede door kleinschaligheid van bedrijven en het zit niet tussen 
de oren bij ondernemers. Dit geldt ook voor samenwerking. Daar zit dus wel een dilemma. Een 
cultuuromslag is nodig bij ondernemers 

- Samenwerking bij routestructuren is er wel. Kan dat als voorbeeld dienen voor andere te 
creëren samenwerkingsverbanden? 

- Overheid moet ruimte creëren om te ondernemen. Knellende wet- en regelgeving is weinig 
uitnodigend om met nieuwe initiatieven te komen. 

- Door af te kijken bij anderen (niet telkens opnieuw het wiel uitvinden) 

 

Afronding 

Hans Mommaas geeft aan dat de academische werkplaatsen dienen om een nationale agenda te 
maken op het gebied van natuur en gastvrijheid. Bij de werkplaatsen halen we kennisvragen op en 
worden ze gespiegeld. Zo onderhand weten we waar de wrijfpunten zitten. O.a. bij publiek-private 
samenwerking: hoe organiseer je die? Hoe organiseer je ontmoetingsruimte tussen overheden en 
ondernemers.  Ook in het Groene Hart is dat weer relevant. De deelnemers waren het eens over het 
feit dat het startpunt voor het realiseren van economische kansen bij de ondernemers ligt. 
Overheden moeten vooral  zoeken waar de energie zit en ondernemers faciliteren. Een andere 
aanbeveling is om als overheden ook te durven met iets te stoppen. Daarnaast speelt ook de vraag 
waar het Groene Hart strategisch gezien nu eigenlijk heen wil. Een mooie vraag om de komende tijd 
de tanden in te zetten.  

Gastvrouw Daniëlle van den Berg is door deze dag aan het denken gezet over de vraag waarom het 
Groene Hart als geheel nu eigenlijk zo belangrijk is. Deze vraag is nog niet eerder gesteld en moet nu 
eerst centraal staan.  Het verhaal van de ZuiderMRKT vond zij erg inspirerend. Het laat zien dat 
mooie initiatieven van de grond kunnen komen zonder een sturende overheid. Misschien is het tijd 
om los te laten en ondernemerschap ruimte te bieden. Wethouder Van Velzen beaamt dit 
“overheden moeten in de wachtkamer plaatsnemen en faciliteren en luisteren, niet alles willen 
creëren. Zowel de overheid als ondernemers moeten uit hun patronen komen”. Hij wil deze 
boodschap ook aan andere bestuurders overbrengen. En bedankt alle aanwezigen voor hun input 
deze dag. 

Rond 16.00 uur sluiten we de dag af met een drankje. 


