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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

Provincie Zeeland wil voldoende toekomstmogelijkheden en een krachtige positie voor de landbouw in
Zeeland creëren. In de winter van 2000/2001 werd er een discussie gestart met als thema “De Zeeuwse
boerderij in de Zeeuwse toekomst”. Hiermee wilde men de Zeeuwse landbouw weer op de kaart zetten. Men
dacht hierbij aan de ontwikkeling van een nieuw specifiek Zeeuws pioniersbedrijf, waarin ingespeeld wordt
op alle nieuwe ontwikkelingen en randvoorwaarden die spelen in de landbouw en de maatschappij in
Zeeland. Het bedrijf moest voldoen aan de eisen duurzaam (financieel en technisch), innovatief,
kenniscentrum, dienstbaar aan samenleving en landelijke uitstraling. Dit eisenpakket van de provincie is
echter dusdanig omvangrijk dat dit op één bedrijf niet te realiseren is. Het idee van Praktijkonderzoek Plant
& Omgeving (PPO) was, dat dit mogelijk wel realiseerbaar is op gebiedsniveau door samenwerking tussen
diverse praktijkbedrijven in een netwerk.
In opdracht van Provincie Zeeland is dit idee middels een bureaustudie door het PPO uitgewerkt in het PPOrapport “Toekomstgericht ondernemen in een bedrijvennetwerk”, dat in januari 2002 verschenen is.
In dit rapport is een visie gegeven over hoe de Zeeuwse landbouw, via een bedrijvennetwerk, kan werken
aan de toekomst. Het geeft aan dat kansen voor de Zeeuwse Landbouw ontstaan door stimulering van
nieuwe samenwerkingsverbanden, ruimte voor experiment en kennisontwikkeling. Door de innovativiteit van
individuele ondernemers te koppelen in een bedrijvennetwerk ontstaan perspectieven om met meer succes
kansen te benutten, gebiedsvisies op bedrijfsniveau te concretiseren en te werken aan het imago van de
landbouw.
Het bedrijvennetwerk verbindt een groot aantal projecten en initiatieven over innovaties in de landbouw,
plattelandsvernieuwing, milieu en verbetering van de financiële continuïteit van landbouwbedrijven. Projecten
die worden uitgevoerd door boeren of samenwerkingsverbanden van boeren en derden. Projecten die een
breed palet laten zien van verbrede landbouw tot gespecialiseerde landbouw. Juist door koppeling ontstaan
weer kansen en kunnen nieuwe marktmogelijkheden ontstaan. Bij derden moet gedacht worden aan
ondernemers in de keten, recreatieve ondernemers, horeca, zorg- en onderwijsinstellingen,
natuurbeheerders. Coördinatie, ondersteuning en public relations vinden plaats via een centrum dat tevens
ingericht kan worden als bezoekerscentrum.
Dit PPO-rapport is bedoeld als vertrekpunt voor discussie met direct betrokkenen bij de ontwikkeling van de
Zeeuwse landbouw. Het geeft een voorzet waarmee de Zeeuwse landbouw in samenwerking met
maatschappelijke organisaties, gebieds- en marktpartijen zichzelf weer voor het voetlicht brengt en
anticipeert op de kansen die er zijn. Juist door met de direct betrokkenen rond de tafel te gaan kan
draagvlak voor het bedrijvennetwerk worden gecreëerd en kunnen specifieke eigen projecten worden
onderbouwd en uitgewerkt. Het rapport dient hierbij als inspiratiebron.
Tijdens de overhandiging van het rapport aan Provincie Zeeland is het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) ook enthousiast geraakt over het idee van het bedrijvennetwerk. Tegelijkertijd rees de
vraag of het principe van een bedrijvennetwerk in de praktijk enige slagingskans heeft. Het ministerie van
LNV heeft vervolgens het PPO opdracht gegeven uit te zoeken of het principe van een bedrijvennetwerk in
de praktijk daadwerkelijk kan werken.
Het PPO is vervolgens van mening geweest dat dit het best bekeken kan worden door in een workshop de
verschillende ondernemers uit relevante sectoren in een gebied bij elkaar te brengen. Het doel van deze
workshop is het genereren van ideeën voor samenwerkingsprojecten. Door deze bottom-up methode
kunnen ondernemers hun eigen ideeën uitwerken, waarmee gelijk draagvlak gecreëerd is. De
samenwerkingsprojecten moeten de basis vormen voor het bedrijvennetwerk van de toekomst.
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Welkomstwoord door Mw. Welmoed Hollemans van Provincie Zeeland
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2

Doel en opzet workshop

De workshop is georganiseerd door het PPO in samenwerking met Praktijkonderzoek Veehouderij (PV),
beide van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, en de ZLTO. Om het principe van het
bedrijvennetwerk te testen is voor het organiseren van de workshop gekozen voor het gebied rond het
Veerse Meer. Enerzijds omdat dit een gebied in de provincie Zeeland is waarin alle sectoren
vertegenwoordigd zijn en anderzijds omdat hier al veel initiatieven zijn voor plattelandsontwikkeling. De
workshop vond plaats in een accommodatie (“De Zilveren Schor”) direct aan het Veerse Meer te
Arnemuiden. Het doel van de workshop was drieledig.

Doel voor LNV (PPO/PV):
Kijken of in gesprek met de ondernemers uit diverse sectoren tot specifieke eigen projecten gekomen kan
worden. Dit om te beoordelen of het principe bedrijvennetwerk van de grond kan komen vanuit een
discussie met ondernemers. Werkt het principe bedrijvennetwerk opgezet vanuit de ondernemers in het
Veerse Meer gebied, dan is dit in meerdere regio’s toepasbaar.

Doel voor Provincie Zeeland:
Het ontwikkelen van de Zeeuwse landbouw en het Zeeuwse Platteland.

Doel voor regio Veerse Meer:
3 projecten definiëren, die worden ingediend bij loket “Vitaal Platteland” van Provincie Zeeland, waarvoor
dan volgende jaren financiële middelen beschikbaar komen voor de daadwerkelijke uitvoering van de
projecten. Bij de ontwikkeling van de 3 plannen focussen we op voorstellen die elkaar nog eens
versterken (1+1+1=4).
Om het doel te bereiken is tijdens de workshop getracht met ondernemers uit het Veerse Meer gebied in
groepsverband te komen tot innovatieve sectorale en intersectorale samenwerkingsprojecten in het kader
van een vitaal platteland. Deze projecten kunnen ingediend worden bij het loket “Vitaal Platteland” van
Provincie Zeeland. Het unieke van deze workshop was het samenbrengen van ondernemers uit de diverse
sectoren, die ieder vanuit de eigen onderneming (sector) de kansen van samenwerking naar voren brachten
en uiteindelijk kwamen tot kansrijke, gemeenschappelijk gedragen samenwerkingsprojecten. De nadruk lag
hierbij op het ondernemersschap. De sectoren die op deze workshop aanwezig waren, waren landbouw,
zorg, natuur, educatie, recreatie/horeca en water. Een lijst met deelnemers is opgenomen in bijlage 1. Het
programma zag er als volgt uit:
12.30 uur

Ontvangst, koffie met een Zeeuwse traktatie

13.00 uur

Welkomstwoord – Mw. W. Hollemans (Provincie Zeeland)

13.10 uur

Inleiding Workshop en tonen streefbeeld / thema’s - F. Wijnands (PPO-AGV)

13.45 uur

Eerste groepsactiviteit – kennismaking, brainstormsessie en selectie
Begeleiders: A.Visser (PPO) – C. Wierda (PV) – H. Schoorlemmer (PPO)

15.30 uur

Plenaire presentatie groepswerk en selectie o.l.v. F. Wijnands

16.30 uur

Pauze

16.45 uur

Tweede groepsactiviteit – analyseren en projectbeschrijving
Begeleiders: A.Visser – H. Schoorlemmer – C. Wierda

18.15 uur

Presentatie projecten op projectenmarkt en conformering o.l.v. F. Wijnands

19.15 uur

Conclusie workshop en vervolgtraject o.l.v. F. Wijnands

19.25 uur

Slotwoord - Mw. W. Hollemans

19.30 uur

Buffet en afscheid met een fles Zeeuwse Zwartebessenwijn
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2.1

Introductie

De workshop werd geopend door Mevr. Welmoed Hollemans van Provincie Zeeland. Zij heette iedereen van
harte welkom en gaf een korte voorgeschiedenis van het tot stand komen van deze workshop. Beginnende
met het idee tot ontwikkeling van “het bedrijf van de toekomst” in Provincie Zeeland. De onmogelijkheid
hiervan en het mogelijke perspectief dit via een bedrijvennetwerk te realiseren. Dit geeft nieuwe impulsen
voor een leefbaar, vitaal en aantrekkelijk platteland en past hierbij in het beleid van de provincie.
Het gebiedsgerichte beleid rond het Veerse Meer is er op gericht verschillende partijen bij elkaar te brengen
om zo te komen tot nieuwe economische dragers. Dit moet leiden tot een economisch vitaal buitengebied.
Via het loket “Vitaal Platteland” van de provincie kunnen interessante projecten financiële ondersteuning
aanvragen. Samenwerking, ontwikkeling van een leefbaar platteland en verbreding van een duurzame
landbouw zijn hierbij speerpunten. Zie ook criteria Loket “Vitaal Platteland”, die opgenomen zijn in bijlage 2.
Belangrijke subsidiepotjes zijn Kaderverordening Plattelandsontwikkeling (POP) en Leader+.
Aansluitend werd de workshop ingeleid met een presentatie (bijlage 3) van Frank Wijnands van het
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO). Frank is programmaleider van het bedrijfssystemen onderzoek
op het PPO. Hij was tevens de dagvoorzitter op deze workshop.
In de presentatie zat een kleine overlap met het verhaal van mevr. Welmoed Hollemans. Na een korte
schets van het Zeeuwse platteland en het Veerse meer gebied, werd het principe en het streefbeeld van het
bedrijvennetwerk geschetst. Hierbij werden voorbeelden gebruikt vanuit allerlei invalshoeken, Landbouw,
Natuur, Recreatie, Water, Zorg, Educatie. De subsidies en de criteria hiervoor, welke via het loket “Vitaal
Platteland” van de provincie Zeeland, aangevraagd kunnen worden, werden toegelicht. Na het aangeven van
de doelen van de workshop en het vervolgtraject met de ondersteunende rol van het PPO/PV daarin, werd
de groep in drie subgroepen opgesplitst. Hierbij werden alle sectoren zo goed mogelijk over de drie
groepen verdeeld.

Inleiding door dagvoorzitter Frank Wijnands
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2.2

Groepswerk 1: brainstormen en selectie

Na de introductie is men in 3 groepen uiteengegaan, waarbij elke sector in principe in elke groep
vertegenwoordigd was. Het doel van dit eerste groepswerk was kennismaking, brainstormsessie en
selectie. Elke groep werd daarbij begeleid door een procesbegeleider van het PPO of PV.
In deze sessie moest elke deelnemer zich voorstellen en daarbij aangeven wat zijn/haar drive was om aan
de workshop deel te nemen, met daarbij de ontwikkelingen die men op het gebied af ziet komen en welke
kansen/bedreigingen dat oplevert voor het gebied of voor hun eigen bedrijf. Na afloop van de
kennismakingsronde zijn de ontwikkelingen en kansen samengevat. De genoemde ontwikkelingen en kansen
zijn goed te gebruiken om ideeën te ontwikkelingen. Op basis hiervan is men aan het brainstormen geslagen
over mogelijke samenwerking binnen en tussen sectoren, zowel vanuit het eigen bedrijf als vanuit algemeen
belang (verdieping, duurzaam, diensten). Dit leverde een grote lijst van projectideeën.
Aan het eind zijn een negental projectideeën door de groep geselecteerd. De selectiecriteria waren:
Samenwerking sectoren (goed, aansprekend, vernieuwend)
Realiseerbaar
Termijn (korte / lange)
Criteria Vitaal Platteland
Belang samenleving, sector en onderneming
De 9 projectideeën werden vervolgens in 3 subgroepjes (3 per groep) uitgewerkt op één poster, waarbij
aangegeven is de titel van het projectidee en wat men er zich bij voor moet stellen. De 9 projectideeën zijn
vervolgens ingebracht in de plenaire presentatie van groepswerk1.

Groep 3 – groepswerk1

Groep 1 – Groepswerk 1
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2.3

Plenaire presentatie groepswerk 1 en selectie

Per groep zijn dus 9 projectideeën ontwikkeld. Dus in totaal werden in de plenaire bijeenkomst 27
projectideeën ingebracht. De projectideeën werden door verschillende vertegenwoordigers van de groepen
toegelicht. De plenaire discussie stond onder leiding van de dagvoorzitter, Frank Wijnands. Alle aanwezigen
konden vervolgens de ideeën van hun voorkeur voorzien van een sticker. Hierbij moesten dezelfde
selectiecriteria aangehouden worden als bij groepswerk 1. De negen meest gestickerde projecten, waarbij
vergelijkbare projecten werden samengevoegd, werden geselecteerd en vervolgens weer over de 3
groepen verdeeld.

Gezamenlijke bespreking van de diverse projectideeën

Het stickeren van de diverse projectideeën
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2.4

Groepswerk 2: Analyseren en projectbeschrijving

Hiervoor zijn alle deelnemers weer in drie groepen verdeeld, waarbij in principe dezelfde indeling als bij de
1e groepssessie is aangehouden. De groepsindeling is hier echter afhankelijk van de gekozen projecten
aangepast. Dit is gebeurd op basis van kennis, ervaring en interesse van de deelnemers.
Onder begeleiding van de procesbegeleider werden vervolgens per groep de drie geselecteerde
projectideeën één voor één door gesproken en geanalyseerd. Hierbij werd achtereenvolgens gekeken naar
het beeld dat de groep er bij heeft, hoe het werkt, wat is de meerwaarde en aan welke voorwaarden moet
worden voldaan. Vervolgens is elk project door 2 of 3 mensen werden uitgewerkt tot een soort van bondige
projectbeschrijving en tevens met de mogelijkheid om aan te geven zich aan het project te committeren of
als trekker van het project op te willen treden, volgens de onderstaande lay-out.
Naam Project:
Motto. Logo:
Postermakers:
Wat is het? Beeld, beschrijving.
Hoe werkt het? Werking en activiteiten.
Meerwaarde? Effecten voor bedrijf, regio.
Voorwaarden (Regels, tijd, geld, afspraken)
Handtekeningen:
……………..
……………..
…………….

Trekker:
………………….

Projecten uitwerken in groepjes

Per project een poster maken
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2.5

Projectenmarkt: Presentatie en conformering

Op de marktplaats voor projecten hebben de 2 á 3 mensen, die het project verder hebben uitgewerkt,
getracht het te verkopen aan de rest van de aanwezigen, middels een promotiepraatje (promo). Nadat alle
9 projecten waren gepromoot, konden de overige deelnemers aan de workshop hun handtekening zetten op
de projectposters. Dit alles weer onder begeleiding van de dagvoorzitter, Frank Wijnands.
Met het zetten van een handtekening heeft iemand zich gecommitteerd om een vervolgafspraak te maken
om het project verder uit te werken. Deze vervolgafspraak wordt georganiseerd door een trekker per
project. Tijdens deze laatste plenaire sessie hebben mensen zich aangemeld als trekker. Na afloop had
bijna elk project een trekker. PPO en PV zullen de trekkers stimuleren om de vervolgbijeenkomsten ook
daadwerkelijk te houden en waar noodzakelijk zal men bij de vervolgafspraak aanwezig zijn.

Projecten verkopen op de projectenmarkt

Tijd speelde geen rol bij het verkopen dit project
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3

Resultaten

Hieronder wordt per sessie de resultaten van de workshop weergegeven. Ter verduidelijking zijn enkele
foto’s van de gemaakte posters opgenomen. Uiteindelijk komen we zo van 102 projectideeën (groepswerk
1) tot 9 uitgewerkte projecten waar, als het goed is, men nu mee aan de slag gaat. Bij het stickeren en
selecteren zijn continu de selectiecriteria aangehouden, zoals deze in paragraaf 2.2 omschreven zijn.
Het was jammer dat er relatief veel mensen uit de agrarische sector waren en weinig uit de overige
sectoren. Dit mede door een paar afzeggingen kort voor aanvang van de workshop. Door deze afzeggen
waren de groepen ook iets kleiner dan gewenst (7-10 mensen per groep, waar 10-12 gewenst is).

3.1

Resultaten Groepswerk 1

In groepswerk 1 zijn in de drie subgroepen, die ieder onder leiding stonden van een procesbegeleider, op
basis van de geïnventariseerde ontwikkelingen en kansen in en voor het Veerse meer gebied in totaal 102
projectideeën ontstaan. In deze eerste groepssessie is dit aantal vervolgens teruggebracht naar 26 (i.p.v.
27) projectideeën, die vervolgens ingebracht zijn in de plenaire discussie. Hieronder de resultaten per
subgroep.

Inventarisatie projectideeën vanuit kansen en ontwikkelingen
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3.1.1

Groep 1 – procesbegeleider Andries Visser (PPO)

Het verslag van het groepswerk 1 van groep 1 is te vinden in bijlage 4. In groep 1 zaten 8 mensen, die
vanuit de beschreven ontwikkelingen en kansen uiteindelijk tot 46 projectideeën kwamen. Elke persoon
heeft 8 stickers gekregen, waarbij voorkeur projectideeën konden worden gestickerd. Vijfentwintig van de
46 ideeën kregen een of meerdere stickers. Na het stickeren zijn de meest gestickerde ideeën
geselecteerd, waarbij vergelijkbare ideeën zijn samengevoegd. Uiteindelijk bleven er 8 projecten (i.p.v. 9)
over, die op poster zijn uitgewerkt, voor wat betreft titel en wat stelt het voor. Dit zijn de projecten:
Avonturenland (knooppunten van allerlei avontuurlijke tochten)
Zeemaele (Zeegroente teelt)
Benutten Akkerranden (natuurwaarde
en nevendoelen)
Communicatie naar burger (bundeling –
1 kenniscentrum)
Faciliteren Ruimtelijke Inrichting
(Kavelruil +)
Natuur Veerse meer spannend maken
(verbeteren biodiversiteit)
Centraal ontwikkelen van cursussen en
workshops (aan recreanten door
boeren)
Kunst en Cultuur rond Veerse meer
(theater in de polder)

Stilleven: Resultaat groepswerk 1 van groep 1

3.1.2

Groep 2 – procesbegeleider Herman Schoorlemmer (PPO)

Het verslag van het groepswerk 1 van groep 2 is te vinden in bijlage 5. In groep 2 zaten 7 mensen, die
vanuit de beschreven ontwikkelingen en kansen uiteindelijk tot 29 projectideeën kwamen. Elke persoon
heeft 8 stickers gekregen, waarbij voorkeur projectideeën konden worden gestickerd. De 9 meest
gestickerde ideeën, die ook op poster zijn uitgewerkt zijn (hierbij zijn overeenkomstige ideeën
samengevoegd):
Samenwerking duurzame energie
Zonne-energie op nieuwe
bedrijfsgebouwen
Draagvlak windenergie coöperaties
Viskweek, zout/zoet water,
schaaldieren
Fondsvorming voor groen/blauwe
diensten
Fiets- en wandelpaden
Gebiedsgerichtbeleid op kleine schaal
Samenwerking machines/arbeid en GPS
landbouw
Diensten voor ouderen

Resultaat groepswerk 1 van groep 2
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3.1.3

Groep 3 – procesbegeleider Catharinus Wierda (PV)

Het verslag van het groepswerk 1 van groep 3 is te vinden in bijlage 6. In groep 3 zaten 10 mensen, die
vanuit de beschreven ontwikkelingen en kansen uiteindelijk tot 27 projectideeën kwamen. Elke persoon
heeft 8 stickers gekregen, waarbij voorkeur projectideeën konden worden gestickerd. De 9 meest
gestickerde ideeën, die ook op poster zijn uitgewerkt zijn (hierbij zijn overeenkomstige ideeën
samengevoegd):
Knooppuntensysteem (wandel/fietspaden naar
attracties en streekproducten)
Nieuwe recreatie (grotere minicampings,
verblijfsaccommodaties)
Meer Track! (survivaltochten, Zeeuwse
baretten)
Bouw aan zorg (landbouw en zorg op één erf
en/of inwoning op bedrijf)
Randbeplanting als groene dienst (recreatie en
natuur, agrarisch natuurbeheer)
Kreken en Schorren (rand Veerse meer
aansluiten aan wandel en vaarroutes)
Trefpunt “Bezoek Meer” (Bezoekerscentrum,
educatie, horeca, informatie, promotie)
24*7 zorg bij de boer (24 uurs-opvang
gezinnen met gehandicapten)
Waterboeren (zoetwater(opvang) i.c.m.
intensieve teelten+recreatie+visteelt)

Resultaat groepswerk 1 groep 3
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3.2

Resultaten plenaire
presentatie groepswerk 1

De 26 geselecteerde projectideeën zijn vervolgens
ingebracht in de plenaire discussie, die onder leiding
stond van de dagvoorzitter, Frank Wijnands.

Presentatie projectideeën

Frank leidt de discussie
De presentatie werd verzorgd door de diverse
vertegenwoordigers uit de 3 subgroepen. De presentaties
waren over het algemeen zeer goed.
Doordat de subgroepen onafhankelijk van elkaar hebben
gewerkt kwam het voor dat bepaalde projectideeën uit de
subgroepen een bepaalde overlap vertonen. Deze ideeën
zijn door de dagvoorzitter in samenspraak met alle deelnemers samengevoegd. In totaal bleven er 19
projectideeën over.
Na het gezamenlijk stickeren en selecteren, waarbij wederom de
selectiecriteria van paragraaf 2.2 zijn toegepast, bleven uiteindelijk
9 ideeën over, die tot projecten werden verheven.
Het waren de volgende projecten, waarbij de naam af en toe is
aangepast.
Opwekking duurzame energie (Productie duurzame
energie)
Nieuw recreatiebedrijf (Zon, zee, lucht, land)
Wonen bij de boer (Senioren hebben de toekomst)
Benutten akkerranden (Kristallen akkerranden)
Zilte groente en schaaldieren (Zilte groente)
Faciliteren ruimtelijke inrichting (Kavelruil+)
Trefpunt: Bezoek Meer! (Trefpunt Veerse Meer)
Waterboeren
Avonturenland

Gestickerde projecten

Welke projecten kunnen bij elkaar?
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3.3

Resultaten Groepswerk 2 – De Projecten

De negen geselecteerde projecten zijn vervolgens weer over
de drie subwerkgroepen verdeeld, waarbij de
groepssamenstelling in principe dezelfde was, maar
afhankelijk van kennis, ervaring of interesse van bepaalde
deelnemers, iets is aangepast.

Onder begeleiding van de procesbegeleider zijn vervolgens
per groep de drie geselecteerde projectideeën één voor één
door gesproken en geanalyseerd. Hierbij werd
achtereenvolgens gekeken naar het beeld dat de groep er
bij heeft, hoe het werkt, wat is de meerwaarde en aan welke
voorwaarden moet worden voldaan. Vervolgens is elk
project door 2 of 3 mensen werden uitgewerkt tot een soort
van bondige projectbeschrijving. Een samenvatting van de
resultaten van deze groepssessie is te vinden in bijlage 7.

Procesbegeleider: Analyse projectidee

3.3.1

Resultaat groepswerk 2 van groep 1

In groep 1 zijn onder leiding van Andries Visser de
volgende 3 projecten uitgewerkt:
- Benutten akkerranden (Kristallen akkerranden)
Dit project is uitgewerkt door Jan Minderhoud en Aly WisseMaat. Motto: Veelzijdig randenbeheer.
Er is gekozen voor de naam “Kristallen akkerranden”,
omdat de functie van de randen uit meerdere facetten
bestaat (natuurwaarde, visuele beleving, waterkwaliteit,
waterberging, antagonisten, wandelroutes, ruiterpaden,
laarzenpaden, pr/communicatie). Meervoudig
akkerrandengebruik. Er is behoefte aan deze facetten. Niet
alle functies zijn te stapelen, mogelijk naast elkaar invullen.
Er zal een diversiteit aan randen ontstaan.
Projectorganisatie is complex, vele deelnemers. Lokale
wetgeving moet aangepast i.v.m. subsidies. Tevens moet
er financiering komen vanuit de overheid en de diverse
sectoren. Eerst zullen experimenten uitgevoerd moeten
worden om de haalbaarheid te bepalen.
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- Faciliteren ruimtelijke inrichting (Kavelruil+)
Dit project is uitgewerkt door Jan Wisse en Piet de
Meester. Motto: Kavelconcentratie en waterberging.
Concentreren van percelen, ruilen tussen sectoren
(akkerbouw/veehouderij/groente of landbouw/natuur). Ook
grondruil voor waterberging en zoetwater. Minder transport
van landbouwmachines. Probleem is waardeverschil
gronden en indien percelen voor waterberging gebruikt
worden, komt voedselveiligheid in geding. Rood voor groen
constructies. Financiering Landbouw zelf en overheid,
zeker als er koppeling is met publieke doelen. Er moet
geïnventariseerd worden welke mogelijkheden er zijn. Ook
administratieve kavelruil. Belanghebbende partijen zullen er
kaar moeten vinden en er moet een win-win situatie zijn.

- Zilte groente en schaaldieren (Zilte groente)
Dit project is uitgewerkt door H. Kole en J. van Drie.
Motto: Zilt en Zeeuws, gezond en lekker!
Algenkweek voor cosmetica, sushi/culinair,
lamsoor/zeekraal groente. Teelt, uitgangsmateriaal,
oogst zijn vraagpunten. Ontwikkeling en optimalisatie
zilte groenteteelt in combinatie met vis/algenteelt. Er
zal onderzoek moeten worden uitgevoerd op een
proefbedrijf. Probleemoplossing en beschikbaar
komen goed uitgangsmateriaal. Ontwikkeling
gesloten bedrijven met een keurmerk. Hiervoor moet
de fasering worden aangegeven en er moet
financiering worden gevonden.
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3.3.2

Resultaat groepswerk 2 van groep 2

In groep 2 zijn onder leiding van Herman Schoorlemmer de volgende projecten uitgewerkt:
- Opwekken duurzame energie
Dit project is uitgewerkt door Adrie Abrahamse, Jaap
Gideonse, Carla Michielsen. Motto: Koop hier uw
groene stroom.
Groene stroom. Samenwerking tussen sectoren en
boeren, bv covergisting
veehouder/akkerbouwer/natuur. 1 installatie voor
meerdere boeren, oplevering energie en
compost/digestaat. Kringlopen worden gesloten, afval
wordt benut en opgewaardeerd. Windenergie
samenwerking. Voorwaarden zijn een marktonderzoek
en aanpassing provinciaal afvalbeleid.

- Wonen bij de boer- Senioren hebben de toekomst
Dit project is uitgewerkt door Anja de Groene, Fréja de
Mooij en Nico Helsloot. Motto: Senioren hebben de
toekomst.
Wonen, recreëren, verwen en zorg. Koppelen aan zorg.
Logeermogelijkheden. Luxe segment. Toeristische
recreatieve diensten voor ouderen. Appartementen op
boerderijen. Verwen hotels/centra met streekeigen
producten en cosmeticalijn, sauna etc. Excursies door
boeren eventueel op boerderij. Dit wordt een van de
economische dragers van het platteland, samenwerking
boeren en middenstand. Hiervoor wel bestemmingsplan
aanpassen en er moet commitment komen tussen
sectoren.
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- Nieuw recreatiebedrijf – Zon, zee, lucht en land.
Dit project wordt uitgewerkt door Marco van ’t
Westeinde, Jos de Theije, Gerrie Verschoor-de Hart.
Motto: Zon, zee, lucht en land.
Stichten van grootschalig project, attractiepark,
bungalows, verblijfsaccommodatie voor alle leeftijden en
alle weertypen. Coöperatief door boeren,
cultuurgroepen, andere sectoren zoals bestaande
recreatieve ondernemers. Familiepark. Paar
ondernemers met ieder zijn eigen specialiteit.
Voorwaarden zijn haalbaarheidsstudie, aanpassing
bestemmingsplan en koppeling sectoren en bedrijven.

3.3.3

Resultaat groepswerk 2 van groep 3

In groep 3 zijn onder leiding van Catharinus Wierda de volgende projecten uitgewerkt:

- Trefpunt: Veerse Meer!
Dit project is uitgewerkt door Josje de Koning en Danny de
Brabander. Motto: Veerse Meer = Meer!
Info/bezoekerscentrum en startpunt van de vele routes en
activiteiten in het gebied. Alle sectoren werken hierin samen,
zowel qua infovoorziening als financiering. Centrale info,
coördinatie en PR. Voorwaarden hiervoor zijn commitment
tussen sectoren, gefaseerd opzetten en een start-up
kapitaal.
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- Waterboeren
Dit project is uitgewerkt door M. de Feiter, B. Sandee, W. Hollemans. Motto: Goed water, beter boeren.
Beter benutten van zoetwater door berging zoetwater (regenwater en drains). Met dit zoete water zijn er meer
mogelijkheden voor de landbouw. Tevens zijn de bergingsvijvers te benutten voor recreatie en natuur.
Voorwaarden zijn een goede waterkwaliteit, moet betaalbaar zijn en inpasbaar in het landschap.

- Avonturenland
Dit project is uitgewerkt door Jeroen Verschoore en Rien Schrier. Motto: Gezond actief in Zeeuwse klei.
Actief zijn in de Zeeuwse klei. Netwerk voor actieve buitensporten. Natuurlijke omgeving. Ook interessant
voor teambuilding. Netwerk realiseren en activiteiten exploiteren. Voorwaarden zijn dat het in een natuurlijke
omgeving moet en het samen moet worden opgepakt. Het is hierbij geven en nemen.
De bondige projectbeschrijvingen die tijdens deze 2e groepssessie door de verschillende groepjes zijn gemaakt
zijn vervolgens gepresenteerd op de Projectenmarkt.
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3.4

De Projectenmarkt

De in de tweede groepssessie gemaakte posters zijn in deze plenaire sessie door de bedenkers en makers
gepresenteerd. De projecten werden als het ware verkocht aan het publiek. Dit gebeurde onder regie van
de dagvoorzitter, Frank Wijnands.
Nadat bij alle project een “verkooppraatje” is gehouden, kunnen de aanwezigen zich door middel van het
plaatsen van een handtekening verbinden aan projecten, die hen aanspreken. Dit betekent dat zij aanwezig
zullen zijn en mee zullen denken in een vervolgbijeenkomst.
Na deze handtekeningensessie wordt elk project nog een keer besproken en wordt er per project een
trekker gezocht. Dit lukte voor elk project, behalve voor de projecten “Avonturenland” en “Zon, zee, lucht,
land”. Daar dit vergelijkbare projecten zijn, wordt besloten deze samen te voegen en dat Aly Wisse-Maat de
trekker van dit project zal worden. De opdracht die de trekkers meekrijgen is dat zij de lead voor een
vervolgbijeenkomst op zich nemen. Zij zullen een datum prikken en alle mensen die zich aan het project
gecommitteerd hebben uitnodigen voor de bijeenkomst. In bijlage 7 zijn de personen die zich
gecommitteerd hebben aan een project en de trekkers van de diverse projecten terug te vinden.

Verkooppraatje, om projecten aan de man te brengen!
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4

Afsluiting

Aan het eind van deze geslaagde workshop bedankt de dagvoorzitter, Frank Wijnands, een ieder voor zijn of
haar enthousiaste en constructieve inbreng. Ook wenst hij een ieder succes met het vervolgtraject. In dit
traject zullen de projecten verder moeten worden uitgewerkt, om vóór 1 december ingediend te kunnen
worden bij het loket “Vitaal Platteland” van de provincie Zeeland. Hierbij wordt aangegeven dat in dit traject
personen van het PPO en het PV beschikbaar zijn voor ondersteunende werkzaamheden.
Als blijk van dank krijgt een ieder aan het eind een fles zwarte bessenwijn, een streekproduct van het
Zeeuwse land. Tevens heeft Piet de Meester van Imkerij Poppendamme een potje honing voor een ieder
meegenomen. De workshop wordt tot slot afgesloten met een gezamenlijk warm- en koudbuffet. Dit geeft
tevens de mogelijkheid om met elkaar nog even ontspannen na te babbelen aan het eind van deze
intensieve workshop.
Bij het naar huis gaan wordt een ieder tot slot gevraagd op een poster aan te geven welke waardering men
aan deze workshop geeft. Het resultaat is hieronder weergegeven.
Conclusie: De deelnemers hebben de workshop een 8 als waarderingscijfer gegeven.
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5

Vervolg

Aan het eind van de workshop zijn er bij een aantal projecten al vervolg afspraken gemaakt.
Project 3: Kristallen akkerranden, dat getrokken wordt door W. Dieleman en J. Verschoore heeft 2
vervolgbijeenkomsten. Gerko Hopster van PPO zal hierbij aanwezig zijn. Men wil het project vóór 1
december indienen bij Vitaal Platteland.
Project 4: Productie duurzame energie, dat getrokken wordt door J. Gideonse heeft eveneens 2
vervolgbijeenkomsten. Peter Dekker van PPO en Catharinus Wierda van PV zullen hierbij aanwezig zijn. Men
wil vóór 1 december bij Vitaal Platteland een financiële ondersteuning aanvragen voor een
haalbaarheidsstudie.
Project 5: Zilte groente, dat getrokken wordt door Anja de Groene heeft een eerste vervolgbijeenkomst.
Hierbij zal Cees van Wijk van het PPO aanwezig zijn.
Project 9: Waterboeren, dat getrokken wordt door de ZLTO heeft eveneens 2 vervolgbijeenkomsten, de 2e
op 10 december. Dit project zal dus niet dit jaar al bij Vitaal Platteland worden ingediend. Wim van Dijk van
PPO zal hierbij aanwezig zijn.
Voor de overige projecten zijn nog geen afspraken gemaakt.
Project 2: Trefpunt Veerse Meer, dat getrokken wordt door Josje de Koning, wordt gezien als de basis voor
het overkoepelde project. Dit project moet de basis gaan vormen voor het bedrijvennetwerk. Andries Visser
van het PPO zal hierbij vervolginzet leveren.
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6

Nabeschouwing

De workshop werd door vrijwel alle aanwezigen als positief ervaren, zowel qua inhoud als qua aanpak van
het proces. Als minpunt werd ervaren dat er te veel vertegenwoordigers van de landbouw aanwezig waren
en te weinig van de overige sectoren. Uit deze sectoren waren diverse personen uitgenodigd, maar er
konden helaas maar een paar personen aan deze workshop deelnemen. Er was tegelijkertijd een
bijeenkomst van de Recron. Alle aanwezigen en een aantal mensen dat niet aanwezig kon zijn hebben
achteraf een kort verslag gehad van de workshop met daarin het uiteindelijke resultaat. Op eigen initiatief
kunnen de niet aanwezigen zich bij de trekkers van de diverse projecten aanmelden en op deze wijze
betrokken worden bij vervolgafspraken.
Praktijkonderzoek heeft het gevoel dat er een aantal interessante projecten zijn geïnitieerd. Dit geeft
mogelijkheden om nieuwe en bestaande initiatieven aan elkaar te knopen en door de regio gedragen
projecten op te starten. Dit kan een goede basis vormen voor een bedrijvennetwerk.
Het praktijkonderzoek heeft de lead gehad in de initiatiefase. Voor het vervolgtraject zien zij voor zichzelf
een onderzoeks- en adviesrol.
De duur van de workshop, één lange middag, was eigenlijk te kort om alle ideeën en mogelijkheden volledig
uit te werken. De projecten die nu globaal zijn uitgewerkt kunnen zich mogelijk nog in een bepaalde richting
ontwikkelen in de tijd. Ook kunnen in de komende maanden nieuwe projectideeën boven tafel komen. Deze
ontwikkelingen moeten niet verloren gaan, maar deze moeten worden opgepakt. Dit geldt ook voor de
projectideeën die tijdens de workshop niet zijn uitgewerkt (zie de verslagen van het groepswerk 1 in bijlage
4, 5 en 6). Mogelijk kunnen deze in een later stadium alsnog worden uitgewerkt en ingepast in het
bedrijvennetwerk.
Met deze workshop zijn projecten geïnitieerd. De initiatieven liggen op dit moment bij de regio en de
sectoren zelf. Het Praktijkonderzoek is benieuwd in hoeverre dit ook daadwerkelijk wordt opgepakt en welke
projecten van de grond gaan komen. Voor 4 van de 8 projecten (50%) zijn er al vervolgbijeenkomsten
afgesproken.
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Bijlage 1

Deelnemerslijst

Lijst van deelnemers workshop "Gezamenlijk ondernemen in het Veerse Meer Netwerk"
Naam
Sector
Adres
1 G.M. Verschoor - de Hart
recreatie
Oranjepolderseweg 1, 4341PR Arnemuiden
2 Anja de Groene
educatie
Postbus 364, 4380AJ Vlissingen
3 C.M. van 't Westeinde
landbouw
Veersemeerstraat 9, 4456AX Lewedorp
4 M.G. Hoveijn
landbouw
Bernhardstr. 24, 4484AN Kortgene
5 mevr. Welmoed Hollemans
provincie
Postbus 165, 4330AD Middelburg
6 C.J. Helmendach
kamer van koophandel
Postbus 6004, 4330 LA Middelburg
7 F. Luke - Mulder
recreatie
Veerweg 48, 4471 NC Wolphaartsdijk
8 Johan Kodde
landbouw
Blikkendijk 1, 4341RL Arnemuiden
9 PJ. Van Nieuwenhuyzen
landbouw
Langeweg 24, 4339 PA NieuwenstJoosland
10 A.van 't Westeinde
landbouw
Calandweg 3, 4341RA Arnemuiden
11 P. Verschoor
landbouw/recreatie
Oranjepolderseweg 1, 4341PR Arnemuiden
12 Mini-camping Janse
recreatie
Muidenweg 10, 4471NM Wolphaartsdijk
13 Wico Dieleman
zlto-projecten
Postbus 46, 4460BA Goes
14 R.T. Helsloot
landbouw
Wilhelminaweg1, 4493PZ Kamperland
15 J. Verschoore
landbouw
Meesloofweg 6, 4475AR Wilhelminapolder
16 J. de Koning
landbouw
Postbus 8, 4493ZG Kamperland
17 A. Abrahamse
landbouw/zlto
Noorddorpsweg 3, 4333RH Middelburg
18 J.C. de Theije
landbouw
Muidenweg 100, 4471 NN Wolphaartsdijk
19 Piet de Meester
recreatie
Poppendamseweg 3, 4364SL Grijpskerke
20 Carla Michielsen
zlto
Postbus 46, 4460 BA Goes
21 Marco de Feiter
water
Postbus 114, 4460AC Goes
22 Jan Minderhoud
water
Postbus 114, 4460AC Goes
23 Freja de Mooij
zorg - SPD
Postbus 174, 4330 AD Middelburg
24 A. Sandee
landbouw/natuur
Noordstraat 42, 4493AH Kamperland
25 S. Jobse
landbouw/recreatie
Grijpskerkseweg 21, 4356 RA Oost-kapelle
26 J. van Drie
educatie
Stationspark 39 4462 DZ Goes
27 J. Wisse
landbouw/natuur
Krommenhoekseweg 3 4365 NJ Meliskerke
28 H. Kole
landbouw/natuur
Bergweg 1 4373 RH Biggekerke
29 R.J.Soer
recreatie
Schotsmanweg 1 4493 CX Kamperland
30 Gideonse
landbouw/natuur
Kanaalweg Oostzijde 7 - 9 4351 RG Veere
31 R. Schrier
zorg -ZLG
Valckeslotlaan 26, 4461 SE Goes
32 A. Wisse-Maat
landbouw/natuur
Groeneweg 1 4486 RA Colijnsplaat

1
2
3
4
5
6
7
8

Organisatie:
Frank Wijnands
Catharinus Wierda
Andries Visser
Herman Schoorlemmer
Marleen Braker
Anna Zwijnenburg
Jos Groten
Lydia Felix

WUR - PPO
WUR - PV
WUR - PPO
WUR - PPO
WUR - PV
WUR - PPO
WUR - PPO
CAH Dronten

Edelhertweg 1, 8219 PH Lelystad
Runderweg 6, 8219 PK Lelystad

1
2
3
4
5

Belangstellenden, verhinderd:
P.D. Pieterse
S.J. de Regt
Richard van Bremen
Maatschap Prins
C.H.I van der Maas

zorg
landbouw
provincie Zeeland
landbouw
landbouw/natuur

Geuzestraat 23 4363 AN Aagtekerke
Julianastraat 40, 4491 GB Wissenkerke
Postbus 165, 4330AD Middelburg
Geersdijkseweg 20, 4494NK Geersdijk
Huisdijk 1, 4485 PD Kats
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Bijlage 2

Criteria Vitaal Platteland

Criteria opgenomen in aanvraag formulier van Vitaal Platteland
•
•
•
•
•
•

Samenwerkingsverbanden met andere bedrijven of ondernemingen
Investering in landbouwbedrijf
Milieueffecten van het project
Relatie met andere projecten in de regio
Aangeven op welke wijze uitvoering bijdrage levert aan plattelandsontwikkeling
Andere financiering van buitenaf of in natura

LEADER + eisen:
Verbetering van leefbaarheid op het Zeeuwse platteland (nagestreefde doelen)
•
Verbeteren van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen
•
Verbeteren en versterken van de eigen regionale identiteit.
•
Behouden en ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardige (agrarische) beroepsbevolking en
werkgelegenheid.
•
Bevorderen van gelijke kansen
•
Vergroten van de attractiviteit van het gebied
•
Behouden en versterken van de natuurlijke leefomgeving
•
Verbeteren van de ecologische basis voor de landbouw
•
Realiseren van duurzaam waterbeheer
•
Duurzaam versterken van de toeristisch-recreatieve sector.
Voor alle in uitvoering te nemen projecten geldt dat ze een bijdrage moeten leveren aan een van deze beoogde doelen.
In prioriteiten wordt gelet op:
•
Bottom-up aanpak. De doelgroep plaatselijke bevolking, organisaties, bedrijfsleven) moeten betrokken zijn bij
de vormgeving en uitvoering van het project.
•
Het innovatieve, experimentele karakter. Het project moet voor de regio vernieuwend zijn in aanpak of
resultaat.
•
De verhouding tussen de gevraagde bijdrage en de waarde die het project heeft voor de
plattelandsontwikkeling in de regio.
•
De verhouding tussen de gevraagde bijdrage en de overige overheidsbijdragen.
•
De wijze waarop samengewerkt wordt met andere partijen bij de uitvoering van het project.
Bovendien als positieve bijdrage levert aan milieu in de regio en aan de verbetering van de positie van jongeren en
vrouwen.

Kaderverordening Plattelandsontwikkeling: POP
Nagestreefde doelen:
•
Ontwikkeling duurzame landbouw (nadruk voor Zeeland, indirect ten goede komen aan landbouw)
•
Verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap
•
Omschakelen naar duurzaam waterbeheer
•
Bevorderen van meer diversiteit in de bedrijvigheid op het platteland
•
Bevorderen van recreatie en toerisme
•
Bevorderen van de leefbaarheid.
•
(bij toekenning speelt een belangrijke rol: economische verbreding en innovatief karakter, boeren, tuinders en
eventueel andere plattelandsondernemers gezamenlijk plan ondersteunen)
Binnen kaderverordening Zeeland zijn volgende maatregelen van toepassing:
•
ontwikkeling en verbetering van landbouw, investeringen in landbouwbedrijven
•
opleiding
•
verbetering van de verwerking en afzet van landbouwproducten, afzet kwaliteitslandbouwproducten
•
herverkaveling
•
dienstverlenende instanties basiszorg
•
diversificatie van de bedrijvigheid in de landbouw en in verwante activiteiten, gericht op het combineren van
verscheidene activiteiten of het aanboren van alternatieve inkomstenbronnen
•
waterbeheer in de landbouw
•
bevordering van toeristische en ambachtelijke activiteiten
•
milieubehoud in samenhang met land- en bosbouw en landschapsbeheer en met verbetering van het welzijn
van dieren.
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Bijlage 3
Schijf: Natuurbreed,

Presentatie Frank Wijnands
map: - groene ruimte plant & dier
Map: - presentaties
File: - inleidingworkshopfw.ppt
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Bijlage 4

Verslag groepswerk 1 groep 1

Verslag workshop “Gezamenlijk ondernemen in het Veerse Meer Netwerk”

Groep 1
Procesbegeleider: Andries Visser

1e Groepsactiviteit
Kennismaking deelnemers groep 1
Werkvorm: Op 1 flap konden was globaal het Veerse meer gebied getekend. Hierop werden kenmerken van
het gebied genoteerd. Op een andere flap werden vervolgens kansen voor het gebied genoteerd.
1. Wico Dieleman: Aanwezig namens ZLTO-projecten verantwoordelijk voor Agrarisch natuurbeheer en
Landschapsbeheer. Houdt zich hierbinnen bezig met het opzetten van projecten, coördineert projecten
en is projectleider. Zijn motivatie om naar de workshop te gaan is met name om nieuwe projectideeën
op te doen. Het unieke van het Veerse meer gebied is de verweving tussen landbouw, natuur en
recreatie met eigenheid van verschillende gebieden. Hier ligt een kans om elkaar te vinden en samen te
werken.
2. Piet de Meester: Eigenaar van Imkerij Poppendamme, met daarbij een voorlichtingscentrum welke 80
tot 100.000 bezoekers per jaar ontvangt. Werken samen met Stichting Zeeuwse Trekpaarden en
proberen zelf een speelplaats in te richten over duurzame energie. Daarnaast heeft het bedrijf nog
kleinschalige biologische groenteteelt. Piet zou graag alle buitendijkse gronden terug willen geven aan
de natuur.
3. Aly Wisse-Maat: Heeft zitting in project- en stuurgroep Veerse meer en is boerin in Noord-Beveland. Ze
staat op een verkiesbare plaats voor het Europees Parlement (VVD). In Noord-Beveland moet rust,
ruimte en openheid behouden blijven, maar er moet wel economische groei zijn. Hoe betaal je natuur?
De Noord-Bevelanders zouden de traditie meer moeten loslaten en meer veranderingsgezind moeten
worden.
4. Simon Jobse: Bestuurslid van VEKABO; een organisatie de belangen behartigt van kampeerboeren. Op
het Veerse meer gebied komt een grootschalig project af namelijk “Middelburg aan het Veerse meer”.
Dit is enerzijds een bedreiging, maar kan ook anderzijds ook kansen bieden. Minicampings zouden
meer eenheden nodig hebben om een kwaliteitsslag te kunnen maken.
5. Jeroen van Drie: Werkzaam om Groencollege Goes. Onderhoudt hier de contacten met bedrijven en
geeft cursussen. De kansen voor het gebied liggen op het grensvlak van zee/land en water/land. Denk
aan recreatie en landbouw (bijvoorbeeld zeekraal of viskweken)
6. Han Kole: Akkerbouwer en mini-camping houder uit Biggekerke. Tevens bestuurslid van ZLTO en
natuurvereniging. Aan de workshop neemt hij deel vanuit zijn bestuursfunctie. Hij wil graag bij blijven
met nieuwe ideeën en wil zich breder oriënteren. Het gebied moet gemerkt blijven door rust, ruimte en
rustiek. De kansen in het gebied liggen met name om recreatie vanuit economisch oogpunt te bekijken
en inspelen op actualiteiten.
7. Josje de Koning: Akkerbouwer en heeft eigen bedrijfje waar zij veranderingsprocessen coacht gericht
op platteland in de provincie Zeeland. Sterke kanten van bedrijven in het gebied zouden naar boven
gebracht moeten worden door samenwerking. Denk hierbij ook aan de monumentale boerderijen die
Zeeland rijk is.
8. Jan Minderhoud: Werkzaam bij Waterschap Zeeuwse Eilanden en heeft ook zitting in de projectgroep
Veerse meer. Belangrijk voor het gebied is de waterontwikkeling in de 21e eeuw; deelstroomgebied
Visies. Het moet ruimte komen voor waterberging, dit kan binnendijks al buitendijks zijn. De kansen voor
het gebied en landbouw liggen in natuurvriendelijke oevers, inundatiegebieden.
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Brainstormen ideeën
Werkvorm: Op flappen alle ideeën in korte zinnen opschrijven. Hier zijn geen ideeën geclusterd. Vervolgens
zijn per deelnemer 8 groene stickers opgeplakt bij ideeën die de deelnemers het meest aanspraken. Bij het
uitkiezen van de projecten zijn wel ideeën samengevoegd tot 1 projectvoorstel.
1. Vogelopvang
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Avonturenland
Kanotochten
Poldersport
Wisseltochten

- Weidevogels, zeevogels op akkerland
- Mogelijkheden voor vergoeding
- méér activiteiten met Zeeuwse identiteit

- “doen” aanbieden zoals waterskiën
- Knooppuntsystemen zoals in Brabant en Limburg
- Boerderij kan als knooppunt dienen
Kant en klare koek en zopie tochten - Onderweg horeca e.d.
Knooppunten systeem
Tegen de wind fietsen
Wandelen over laarzenpaden - wandelen door natuur en over akkerranden
Zeeuwse 4-daagse rond Veerse meer - 3 eilanden tocht
- jaarlijks terugkerend evenement
Beleef de stroming - doorlaat bevaren
- Abseilen
- Parasailing van Veerse dam
Benutten akkerranden
- natuurwaarde
- wandelen
- verbinding natuur en recreatie
- schoon oppervlakte water (emissie)
- mooie natuur
- stapeling van functies (functies kunnen ook naast elkaar worden gebruikt)

13. Antagonistenranden (natuurlijke vijanden)
14. Koppeling van diverse functies akkerranden ook aan gemeentes (visueel) Door de stapeling van functies
zal het ook mogelijk zijn om gelden te stapelen
15. Het doel van de randen zal goed gecommuniceerd moeten worden met burgers en overheid
16. Eenheid in communicatie tussen de projecten
17. Back-pack arrangement
- samenwerking mini-campings
- streekproducten
18. Back-packers laten werken op bedrijven
19. Stelsel van trekkervlotten in combinatie met wandel- en fietspaden
20. Het varen van binnen- naar buitendijks toegankelijker maken (verwijderen van obstakels)
21. Benutten vliegveld Zeeland (koppelen aan avonturenland)
22. Parachutespringers droppen op eiland
23. Natuur Veerse meer spannender maken
- duikersfaciliteiten
- sportvissers (Voornse meer)
24. Sportvissers voorzien van faciliteiten - verhuur bootjes
- door de doorlaat van zout water zullen er meer soorten vissen
komen
- afspraken maken met de beroepsvisser op het meer
25. Kunst en cultuur op de eilanden
26. Theater in de polder
27. Werkproject behoud en onderhoud historische boerderijen
28. Zorginstellingen hierbij betrekken of back-packers
29. Cursussen en workshop materiaal ontwikkelen voor recreatieondernemers (bloemschikken e.d.)
30. Vlotten bouwen en kano’s maken
31. Onder de grond recreatie
32. Zeehond zoeken in het Veerse meer (Loch Ness)

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.

36

33. Viskwekerij opzetten
34. Zeegroenteteelt (zoutwater gewassen)
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

- technische aspecten
- organisatie in de keten

Keurmerk voor Veerse meer producten
Recyclen afvalwater zeeviskwekerij naar zeegroenteteelt. Sluiten van kringlopen
Ontwikkelen educatie in de landbouw. Bijvoorbeeld met infoborden
Overdekte picknick plaatsen bij wisselpunten
Vast BBQ plaatsen in het landschap - betaald
- voorzieningen
Luzerne doolhoven met streekaspecten. Na alle 5 de doolhoven te hebben doorlopen een attentie
Concentreren van kennis primaire sector. Rusthoeve, AOC. Kennis vasthouden
Wijnbouwproject door meerdere telers en de keten professionaliseren
Gebruik effluenten voor waterzuivering
Zoetwaterpijp Noord-Beveland
Kavelruil met een +
Windcoöperatie

Stikkeren van de ideeën:
De onderstaande ideeën hebben stikkers gekregen. Pas na het stikkeren zijn ideeën geclusterd.

Idee

Aantal stikkers

1. vogelopvang
2. avonturenland
7. knooppuntensysteem
9. wandelen over laarzenpaden
10. zeeuwse 4-daagse rond Veerse meer
12. benutten akkerranden

2
7
2
3
2
8

13. antagonistenranden
14. koppelen diverse functies akkerranden
15. communicatie doel akkerranden naar burger
17. back-pack arrangement
23. natuur veerse meer spannender maken
25+26 kunst en cultuur op de eilanden + theater in
de polder
27. werkproject behoud en onderhoud historische
boerderijen
29. cursussen en workshop materiaal ontwikkelen
voor recreatieondernemers
34. zeegroenteteelt ontwikkelen
35. keurmerk veerse meer producten
37. educatieontwikkeling landbouw
38. overdekte picknickplaatsen
39. vaste BBQ plaatsen
40. luzerne doolhoven
41. concentreren kennis primaire sector
43. gebruik effluenten waterzuivering
44. zoetwaterpijp noord-beveland
45. kavelruil met een +

1
1
3
2
4
4
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1
2
1
1
1
2
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9 ideeën op poster (in groep 1 zijn dit 8 ideeën geworden)
19.

Titel: Avonturenland
Wat: Splitsing in 2 onderelen: land-, lucht- en waterdeel én procesdeel (uitvoering)
Kanotochten, laarzenpaden, luzerne doolhof, poldersport, koek en zopie tochten, tegen de wind in
fietsen, 3 eilanden ( 3 daagse jaarlijks terugkerend evenement)
Knoop- en wisselpunten
Parasailing, abseilen, benutten van vliegveld in Zeeland zodat parachutisten op de eilanden kunnen
worden gedropt.
Sportvissen en duiken

20.

Titel: Zeemaele
Wat: Zeegroente teelt
Keurmerk
Streekproduct
Zoutwaterviskweek koppelen aan zeegroenteteelt

22.

Titel: Benutten akkerranden
Wat: Natuurwaarde
Waterkwaliteit (drift)
Waterberging (natuurvriendelijke oevers)
Antagonisten
Wandelen
PR/visueel

23.

Titel: Communicatie (naar de burger)
Wat: Bundeling (regionaal) op 1 locatie
Kenniscentrum

24.

Titel: Faciliteren Ruimtelijke Inrichting (Landbouw)
Wat: Kavelruil met een plus
Zoetwaterpijp
Gebruik effluent zuivering (RWZI)

25.

Titel: Natuur “Veerse meer” Spannend maken
Wat: Verbeteren diversiteit Flora en Fauna t.b.v. duikers en sportvissers
Aanleiding: Doorlaat zandkreekdam
Impuls die voor “nieuwe” recreanten in het gebied kan zorgen.
Uitvoering: Aanleggen kunstmatige riffen uitzetten vis e.d.

26.

Titel: Centraal cursussen en workshops ontwikkelen zodat ondernemers deze kunnen verzorgen
voor recreanten.
Wat: Natuurbeheer
Bloemschikken
Meewerken met de boer
Jam maken/wijn maken

27.

Titel: Kunst en cultuur rond Veerse Meer
Wat: Theater in de polder
Kunst op de eilanden in het Veerse Meer
Cultuurhistorie – behoud historische boerderijen en gebouwen
Werkprojecten
Cultuur in de schuur
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Bijlage 5

Verslag groepswerk 1 groep 2

Workshop Veerse Meer Donderdag 16 oktober te Arnemuiden
Verslag van groep 2, onderleiding van Herman Schoorlemmer
Groepssessie 1
Voorstellen personen:
Anja de Groene: Docent Duurzaamheid aan Hogeschool Zeeland. Verantwoordelijk voor het integreren van
duurzaamheid in de verschillende opleidingen. (zoals economie, technische opleidingen, maritieme
opleidingen, water opleidingen etc.). Daarnaast betrokken bij uitvoering van onderzoeksprojecten vanuit de
Hogeschool Zeeland over water en duurzaamheid. Projecten bestaan uit concepten van duurzaamheid toe
passen in de praktijk, ecologische duurzaamheid en industriële ecologie. Van huis uit econoom, bezig met
duurzaam ondernemen. Betrokken geweest bij het project Veerse Meer sinds 2000.
Drive: hoe concept van industrie (landbouw, recreatie) te combineren zijn in Veerse Meer gebied, en hoe
projecten uitgevoerd kunnen worden. Rol voor docenten en studenten van Hogeschool Zeeland.
Ontwikkelingen: Opvallend aan gebied is de overgang zoet/zout (zoute landbouw), Delta in zicht, en
duurzame polder (Economisch en natuurtechnisch op peil brengen van omgeving samen met recreatie).
Adrie Abrahamse: landbouwer op gemengd bedrijf akkerbouw en vleesvee. Bedrijf bevindt zich op
Walcheren, buiten het Veerse Meer gebied. Lid van de ZLTO en geïnteresseerd in de ontwikkelingen rond
het Veerse Meer.
Drive: interesse in ontwikkelingen, proces gevolgd uit nieuwsgierigheid en omdat meneer zich zorgen maakt
over de rol van de landbouw.
Ontwikkelingen: zorgen om ‘echte landbouw’ in gebied.
Als ondernemer: landbouw en de mens laten zich niet sturen. ER zijn kansen in streekproducten, duurzame
productie en verbreding (dit is al volop bezig), maar dit laat zicht niet sturen. Door leeftijd van Dhr.
Abrahamse wordt het eigen bedrijf nu afgebouwd.
Jaap Gideonse: melkveehouder en lid van ZLTO afdeling Walcheren. Vandaar uit ook betrokken bij de
werkgroep Veerse Meer van de ZLTO. Meneer heeft de ontwikkelingen van het gebiedsgerichte beleid via de
ZLTO gevolgd.
Drive: woonachtig in het gebied en ondernemer in het gebied, daarom direct betrokken. Ziet dat de
landbouw onder druk staat en wil graag deze bedreigingen omzetten in kansen. Een van deze kansen is
gebruik maken van mogelijkheden rondom duurzame energie (windenergie/mestvergisting).
Nico Helsloot: landbouwer in Noord Beveland tegen het Veerse Meer (bedrijf heeft land in de Goudplaat, een
natuurgebied in de zuidpunt van Noord Beveland), helft van het bedrijf is gelegen op de buitendijkse schoren
en in de laatste polder van Noord Beveland. Volgt de ontwikkelingen met belangstelling, ziet er niet echt
brood in, maar is bereid te voldoen aan maatschappelijke eisen. Voornamelijk met de insteek om de
landbouw in stand te houden.
drive: landbouw in stand houden, als volwaardige gesprekspartner gezien blijven en worden in de discussie.
Kansen benutten als er draagvlak voor is en duurzame afspraken maken voor een duurzame landbouw.
Johan Kodde: melkveehouderij met minicamping in Oranjepolder bij Veerse meer. Gebied is uniek, de ander
kant van Walcheren heeft meer recreatie, en meer dorpen. In het Veerse Meer gebied zijn kansen voor de
landbouw door grootte en schaal van het landschap. Verder wordt landschap gekenmerkt door rust en
ruimte. Dit moet behouden blijven. Er moet zuinig omgespreken worden met de kenmerken van het gebied.
Drive: benieuwd naar de kanen van het gebied en interesse om de recreatie op het bedrijf binnen het
project uit te breiden.
Welmoed Hollemans: medewerker duurzame landbouw bij Provincie Zeeland. Er is grote variatie in het
gebied rondom het Veerse Meer. Walcheren, Noord en Zuid Beveland hebben andere ontwikkelingen. Het
karakter van het langschap rond het Veerse Meer is opener en er zijn meer kansen voor de grootschalige
landbouw. Het landschap van Walcheren is kleinschaliger en hierdoor is hier meer verbreding. In westelijk
Zeeland is de verbreding in gang gezet, maar dit is niet voor iedereen mogelijk. Hiervoor afhankelijk van de

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.

39

marktwerking en wanneer deze verzadigd is moeten er nieuwe ontwikkelingen van de grond komen.
Drive: landbouw te behouden in Zeeland waarbij het karakter van het gebied behouden blijft. De kansen die
bestaan in het Europees beleid (geld) voor verbreding, met aandacht voor natuur en milieu moeten zo goed
mogelijk benut worden.
Carla Michielsen: medewerker ZLTO op het gebied van water en gebiedsgericht beleid. Daarnaast ook
begeleiding van het Veerse Meer project vanuit de ZLTO.
Kans: hoe netwerk voor Veerse meer opzetten waardoor meer bedreigingen in kansen omgezet kunnen
worden. Er zijn hoge ambities ingezet in het gebiedsgericht beleid, waarschijnlijk te hoog, waarvan de
haalbare zaken naar voren gebracht moeten worden. Men moet zich niet laten verblinden door deze hoge
ambities maar de haalbare kansen eruit benutten. Er zijn landbouwontwikkelingsplannen opgezet. Daarin
wordt samenwerking gezien als een meerwaarde. De sleutel hiertoe is moeilijk te bereiken, en is maatwerk.
De vraag is hoe deze samenwerking een impuls te geven. Dit moet uit de workshop gehaald worden.
Kansen: inpasbaarheid/ toepasbaarheid op het bedrijf. En EU-beleid met betrekking tot groenblauwe
diensten.
Kort overzicht: Naam en Drive:
Naam
de Groene

Drive
Toepassing concepten uit industrie
Rol studenten
Interesse in ontwikkeling
Bedreiging omzetten in kans
Gesprekspartner
Benieuwd naar kansen
Behoud landbouw (EU)
Bedreiging omzetten in kans

A. Abrahamse
J. Gideonse
N. Helsloot
J. Kodde
W. Hollemans
C. Michielsen
Tekening Veerse Meer: Ontwikkelingen
Rust, ruimte,
open schaal

Goudplaat

Noord Beveland

Zout/zoet

Walcheren

Variatie

Delta in zicht
Zorg om
landbouw

ZLTO-visie

Kansen:
Zoute landbouw
Duurzame polders
Verbreding
Duurzame energie (mest/wind)
Duurzame afspraken
Minicamping
Grootschalige, echte landbouw
Haalbaarheid
EU-beleid → groene blauwe diensten
Samenwerking
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Zuid Beveland

Brainstorm projectideeën:
Samenwerking arbeidspool en machines (3 stickers)
Opwekken duurzame energie in samenwerking (3 stickers + 3 naamstickers, Gideonse, Hollemans,
Abrahamse)
Creëren van draagvlak voor windenergie (in coöperaties van boeren) (drie stickers)
Ontwikkeling van maatschappijvriendelijke windmolens (1 sticker)
Zonne-energiecollectoren op nieuwe bedrijfsgebouwen (loodsen) (3 stickers)
Solitaire windmolens (2 stickers)
Bos-eiland met specifieke woongroep (2 stickers)
Landgoederen (1 sticker)
Diensten voor ouderen (streekeigen elementen, excursies, appartement op boerderij, samen vermarkten) (4
stickers)
Wandel en fietspaden ontwikkelen (3 stickers)
Kaderverruiming → meer ruimte voor nieuwe functies (1 sticker)
Zorg → samenwerking met zorginstellingen (2 stickers)
Wandelroute + logement arrangement (1 sticker)
Fietsen langs of op de dijk in plaats van erachter (Veerse meer niet/nauwelijks te zien vanaf de fiets) (2
stickers)
Zoute landbouw (3 stickers)
Veredeling
Experimenten
Zeekraal, lamsoren
Viskweek: zout en zoet, schaaldieren (4 stickers + naam sticker Kodde)
Waterberging (van stadsregenwater)
Zoetwaterpolders (1 sticker)
Natuurvriendelijke oevers met zuivering middels natuurlijke elementen (Riet) (1 sticker)
Uitruil van gronden
Mountainbike parcours
Reservering/fondsvorming voor groenblauwe diensten (3 stickers + naamsticker Michielsen)
Botenverhuur/stalling (3 stickers)
Meervoudig ruimte gebruik stalling/parkeren
Landschapscamping (2 stickers)
Gebiedsgericht beleid op kleine schaal bv Goudplaat (5 stickers + naam sticker De Groene)
Minicamping
GPS landbouw (2 stickers)
Naturistencamping
Gestickerde projectideeën:
Samenwerking duurzame energie
Zonne-energie op nieuwe bedrijfsgebouwen (Loodsen)
Draagvlak windenergie/coöperaties (samenvoeging idee 3 en 6)
Uitgewerkt door A. Abrahamse, J. Gideonse, W. Hollemans
Viskweek van zout/zoet water, schaaldieren
Reservering/fondsvorming voor groenblauwe diensten
fietspaden, wandelpaden, etc. (samenvoeging 10 + 13 + 19)
uitgewerkt door J. Kodde en C. Michielsen
Gebiedsgericht beleid op kleine schaal bv Goudplaat
Samenwerking machines arbeid en GPS Landbouw (samenvoeging idee 1 + 28)
Diensten voor ouderen
N. Helsloot en A. de Groene
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Bijlage 6

Verslag groepswerk 1 groep 3

Workshop Veerse Meer Donderdag 16 oktober te Arnemuiden
Verslag van groep 3, onderleiding van Catharinus Wierda.
Groepssessie 1

Voorstellen personen, met drive, ontwikkeling en kansen gebied
Danny de Brabander: ZLTO-projecten – Goes – adviseur gebiedsgerichte vernieuwingen. De kansen die hij
ziet voor het gebied zijn samenwerking / coöperatief en daarmee schaalvergroting/ruilverkaveling, betere
afzet en handel en kansen voor recreatie. De ontwikkeling naar meer waterfaciliteiten – recreatie (kano’s,
Zeeuwse baretten route)
Gerry Verschoor – de Hart: Akkerbouwbedrijf met recreatie. Zij is nieuwsgierig en geïnteresseerd voor het
eigen bedrijf. Ontwikkeling landbouw en waterrecreatie samen. Verder niet echte ontwikkelingen. De kansen
die zij ziet zijn meer voor een ander.
Jeroen Verschoore: Willeminapolder, groot landbouwbedrijf – akkerbouw. Ontwikkelingen naar enerzijds
hoogwaardige kennisintensieve landbouw en anderzijds kleinschaligheid en streekproducten. Kansen ziet hij
genoeg door het herstructureren van het Veerse Meer en de samenwerking landbouw, natuur en recreatie.
Bert Sandee: landbouwer met natuur, met name vollegrondsgroenten met huisverkoop. Ontwikkeling
herstructurering van het Veerse Meer gebied. Kansen ziet hij in de samenwerking landbouw en recreatie,
alles ligt voor het grijpen. Verder streekproducten tot meer waarde brengen.
Cor Helmendach: Kamer van koophandel. Zit in vanuit toerisme in de projectgroep Veerse Meer, MKB.
Kansen vanuit MKB zijn vrijwillige kavelruil, grondverwerving voor recreatieve bedrijven. Er is behoefte aan
nieuwe recreatieve bedrijven. Ontwikkeling uitbreiding nieuwe recreatieve bedrijven.
Marco van ’t Westeinde: Akkerbouwer. Ontwikkeling is het brak worden van het Veerse Meer. Kansen
samenwerking: opvangen regenwater om te beregenen en recreatie.
Rien Schrier: Werkzaam in zorgsector (ZLG), hij werkt met licht gehandicapte volwassen mensen. Hij wil
deze mensen een zinvolle dagbesteding geven. Zijn drive is interesse en een bijdrage leveren. Ontwikkeling
van zorgboerderijen. Kansen als natuurbeheer, onderhoud fietspaden en kanoroutes.
Jos de Theije: Landbouw, akkerbouw en schapen. Ontwikkeling van grootschalige natuurgebieden en
recreatie. Hij ziet dit als bedreiging. Kansen, kijken hoe daartussen te ondernemen.
Jan Wisse: Landbouw en natuur, agrarische natuurvereniging Walcheren, hierin zitten ook burgers.
Ontwikkeling beslag op grond door natuur en recreatie. Op Walcheren zijn er relatief grote bedrijven, maar
er is afname van grootschaligheid, iets erbij doen wordt noodzaak. Kansen, kijken naar andere gebieden en
hier van leren.
Marco de Feiter: Water, beleidsmedewerker Waterschap Zeeuwse Eilanden. Hij wil samenwerken met
landbouw, b.v. maaien over emissieschermen heen. Hij wil creativiteit brengen. Ontwikkeling is
veranderende landbouw, dat een effect heeft op water kwaliteit en kwantiteit. Verder is er een toenemende
recreatieve druk op binnenwateren (waterbergingsplassen). Kansen, meedenken en gezamenlijk uitvoeren
met andere sectoren. Er is landbouw, water, landschap en natuur en dit alles moet in combinatie met
recreatieve mogelijkheden, ook is er de discussie zoet/brak, water kwaliteit en kwantiteit.

Samenvatting ontwikkelingen:
Landbouw: Grote potenties door samenwerking in gebied met name met recreatie. Verder grootschalige
kennisintensieve landbouw, met daarnaast kleinschalige landbouw met streekproducten.
Landschap: Niet aangegeven
Water: Zoet/brak, veranderende kwaliteit en kwantiteit met name veroorzaakt door landbouw, hogere
recreatieve druk.
Natuur: grootschalig en in combinatie met recreatie. Dit legt groot beslag op grond
Recreatie: Meer en groter
Zorg: heeft in dit gebied grote mogelijkheden en dit breidt zich nog steeds uit.
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Samenvatting kansen:
Samenwerking geeft optimalisatie, bundeling van afzet en vele diverse mogelijkheden tot ontplooiing van
bedrijf en gebied.
Streekproducten Zeeland
Nieuwe en grotere vormen van recreatie
Vrijwillige kavelruil geeft kansen voor landbouw en recreatie
Opvang van zoet drainwater en regenwater
Natuurbeheer door landbouw
Zorg in relatie met landschapsbeheer en andere sectoren
Water koppelen aan andere sectoren
De genoemde ontwikkelingen, kansen en bedreigingen zijn een goed handvat om ideeën te ontwikkelingen.
Daarom gaan we vanuit de genoemde kansen en bedreigingen brainstormen over mogelijke samenwerking
binnen en tussen sectoren, zowel vanuit het eigen bedrijf als vanuit algemeen belang. Hieronder een
opsomming van de ideeën uit groep 3. Na het brainstormen werden de projectideeën gestickerd door de
groepsleden volgens de criteria: samenwerking sectoren, realiseerbaar, termijn, criteria Vitaal Platteland,
belang voor samenleving, sector en onderneming.

Brainstorm projectideeën (met er achter het aantal stickers vanuit deze groep):
Wandelroutes, wandelpaden op boerenbedrijven (polderpadenplan is al opgesteld en ingediend bij loket
Vitaal Platteland) – 5 stickers
Kavelruil (landbouw en recreatie, is al in planfase) – 2 stickers
Ontwikkeling nieuwe recreatieve bedrijven , groter dan minicamping, verblijfsaccommodatie – 4 stickers.
Opvangen drainwater, zoetwaterbergen – 3 stickers
Streekproduct afzet bundelen, “Zeeuws”, dit is er al maar moet beter en uitgebreider – 2 stickers
Survivalroute, Zeeuwse baretten voor bv. scholen en bedrijven – 4 stickers
Knooppuntensysteem, routes koppelen, naar attracties en streekproducten, er is al een plan – 4 stickers
Zorg + inwoning op het bedrijf – 1 sticker
Landbouw + zorginstelling op één erf – 3 stickers
“Randbeplanting recreatie” uitbesteden aan boeren – 4 stickers
Promotiemateriaal Veerse Meer – 3 stickers
Vogelopvang – “Gedooggebied” – 0 stickers
Onderhoud (agrarische) Natuur door boeren – 1 sticker
Heggelandschap – 2 stickers
Kreken / Schorren bij rand Veerse Meer evt. koppeling Schengengebied, aansluiten aan vaar- en
wandelroutes – 5 stickers
Rood en recreatie voor Schorren en Kreken, combinatie woningbouw en recreatie – 2 stickers
Educatie: kijk-, luister-, en geurbox, de boerop, kijk in de sloot, paddestoelenroute, boeren geven les ,
Educatieroutes op het boeren erf – 2 stickers
Educatie – bezoekerscentrum + horeca + promotie/informatie, dit op meerdere bedrijven of uitbouw van de
Rusthoeve – 9 stickers
Uitzendbureau voor zorgcliënten – 1 sticker
Boerderij als therapeutisch centrum – 0 stickers
24-uursopvang voor gezinnen met gehandicapten – 2 stickers
Botenberging + onderhoud in oude schuren – 3 stickers
Zoutwater landbouw – 1 sticker
Waterboeren – zoetwater in combinatie met intensieve teelten + recreatie + visteelt – 8 stickers
Grondruil veehouders en akkerbouwers – 1 sticker
Gebiedssamenwerking om land in te richten en economische activiteiten uit te voeren -1 sticker
Gebiedsakkerbouwbedrijf, loonwerk, mechanisatie, uniforme partijen, teelt – 1 sticker
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Vervolgens werden de 9 meest gestickerde projectideeën geselecteerd, waarbij sommige ideeën
werden samengevoegd:
Projectidee 1 en 7 werden samengevoegd - Knooppunten / wandelen
Projectidee 3 – Nieuw recreatiebedrijf
Projectidee 6 - Survivalroute
Projectidee 8 en 9 - Landbouw en Zorg
Projectidee 10 en 13 – Randbeplanting, agrarisch natuurbeheer
Projectidee 15 – Kreken en Schorren
Projectidee 18 – Bezoekerscentrum
Projectidee 21 – 24uursopvang gezinnen met gehandicapten
Projectidee 24 – Waterboeren
Vervolgens werden deze 9 projectenideeën door 3 groepjes (3 projectideeën per groep) uitgewerkt op een
poster. De projectideeën genoemd onder punt 1 ,2 en 6 werden uitgewerkt door Gerrie, Jan, Jos en Marco.
De projectideeën genoemd onder punt 3, 4 en 7 werden uitgewerkt door Danny, Bert en Jeroen.
De ideeën onder punt 5, 8 en 9 werden uitgewerkt door Marco, Rien en Cor.
Er werden 3 projecten op 1 poster uitgewerkt volgens de volgende lay-out:
Titel
Wat stelt het voor?

De 9 ideeën uit groep 3 kregen de volgende titels:
Knooppuntensysteem
Nieuwe Recreatie
Meer track!
Bouw aan Zorg
Randbeplanting als groene dienst
Kreken en Schorren
Trefpunt: Bezoek Meer!
24*7 (24uur 7 dagen per week) zorg bij de boer
Waterboeren
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Uitkomst Workshop

win-win

belang partijen
lb.geen €kosten

M. de Feiter
A. de Groene
J.Gideonse
A. Sandee
A.Abrahamse
J. Wisse
D. de Brabander
J.Minderhoud
R.J. Soer
J.Verschoore
W. Dieleman
A.Wisse-Maat

Meerwaarde

Voorwaarden

Handtekening

commitment
fasering
startup-financ.
Waters Z.E.
D.deBrabander
W.Hollemans
J. de Koning
A.Abrahamse
J. Wisse
W. Dieleman
J. Verschoore

efficiëntie
sectorsamenspel

centrale info,
coördinatie, PR
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adm. Kavelruil
inventarisatie

Hoe werkt het

regelgeving
fin.overh/sectoren
exp. Status
P.de Meester
J.Wisse
M. de Feiter
H.Kole
A.Wisse-Maat
C.Michielsen
A. Sandee
A.Abrahamse
J.Minderhoud
W. Hollemans
J.Gideonse
T. Helsloot
WUR-PPO

meer kans fin.
milieu, routes

stapeling/zonering functies
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J. Gideonse
A. de Groene
J. Wisse
H.Kole
D.de Brabander
A. Abrahamse
W.Hollemans
WUR-PV

provbeleid afval
marktonderzoek

kringloop,opwaarderen afval,milieu

mest+org.mat=
energie+compost

Uitkomst: Workshop "Gezamenlijk ondernemen in het Veerse Meer Netwerk".
Project 1
Project 2
Project 3
Project 4
Trekker
C. Michielsen
Josje de Koning
W.Dieleman
J. Gideonse
(ZLTO)
J.Verschoore
Titel
Kavelruil +
Trefpunt V.Meer
Kristallen akkerProd.Duurzame
rand
Energie
Motto/Logo
kavelconcentr
V.Meer = meer
veelzijdig randkoop hier uw
waterberging
beheer
groene stroom
Postermakers
J. Wisse
J. de Koning
J.Minderhoud
J. Gideonse
P. de Meester
D.deBrabander
A.Wisse-Maat
A.Abrahamse
C. Michielsen
Wat is het
ruilen percelen
Info Centrum
meerv. Akkergeenergieopwekking
tussen sectoren
startpunt
bruik
via vergisting o.m

Bijlage 7

meerv.grondgebr.
ec.drager plattel,
middenst
bestem.planaanp.
commitment sectoren, goede PR
A. De Groene
J.Gideonse
R. Helsloot
J. de Koning
R. Schrier
H.Kole
A. Sandee
J. van Drie

wonen op erf,verwen en zorgarran

Project 5
A. De Groene
(1e bijeenkomst)
Wonen bij de
boer
Senioren hebben
de toekomst!
F. de Mooij
A. de Groene
R.Helsloot
wonen,recreeren,
verwen en zorg
netwerk voor actieve buitensport

ontwik/optim zilte
groenteteelt icm
vis/algenteelt
proefbedrijf
probleemoploss
uitgangsmater.
geslotenbedrijf
inkomsten.
keurmerk
fasering
financieën
J. van Drie
H. Kole
A. Abrahamse
J. Gideonse
C. Michielsen
WUR-PPO

Gezond actief in
Zeeuwse klei
R. Schrier
J. Verschoore

Zilt en Zeeuws,
gezond en lekker
H. Kole
J. van Drie

netwerk realiseren
faciliteren,exploiteren activiteiten
samenwerking
vergroot mogelijk
heden, meer €
natuurlijke omgeving en samen
moet + geven
J. van Drie
A.Sandee
J. Wisse
R. Soer
J.Verschoore

Project 7
A. Wisse-Maat
samen met proj8
Avonturenland

16-okt-03
Project 6
A. De Groene
(echte trekker)
Zilte Groente

koppeling,uitbreiding bedrijven /
activiteiten
haalbhstudie
bestem.planaanp.
koppeling
A. Sandee
H. Kole

J.de Theije
G. Verschoor
M. v't Westeinde
verblijfsaccommodatie, alle leeftijd
bij elk weerstype
paar ondernemers
eigen specialiteit

Project 8
samen met proj7
A.Wisse-Maat
Zon, zee,
lucht,land
idem

goed water
beter boeren
M. de Feiter
B. Sandee
W.Hollemans
zoet water beter
benutten, lb en
berging
opvang regen- en
drainwater
bekkens/lbpijp
huidige en intensieve teelten
icm recr/natuur
goed waterkwalit.
betaalbaar
landschapinpass.
M. de Feiter
A. de Groene
H.Kole
J.Wisse
J.Minderhoud
C.Michielsen
A.Sandee
R. Soer
J.Gideonse
W. Hollemans
WUR-PPO

Waterboeren

Project 9
ZLTO
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