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het stelsel van 
leenheer en pachters 

vervangen door 
erkenning van grond 
voor de bewerkers 
ervan: een cope. 
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 Wat is Dirk III ? 

Dirk III is een Betuws initiatief, die de invulling van de basisbehoefte* 

regenereert, door onbenut potentieel aan te boren en slim duurzaam te 

verbinden. Ze doet dit in nauwe samenwerking met alle stakeholders in dit 

gebied.  

*Energie, zorg, mobiliteit, wonen, voedsel, onderwijs, oude dag, etc... 

Samen met jullie willen wij de oerkracht  in de Betuwe aanspreken, de 

verbindingen zien en gezamenlijk de vruchten plukken die reeds laag 
hangen! 

We zijn op weg naar een economie op basis van een ‘nieuw evenwicht’  

tussen horizontaal en verticaal organiseren. Kern van die economie is een 

ander evenwicht tussen het voortbrengen van goederen en diensten, 

kopen, bezitten en gebruiken. Gebruiken wordt: dat te gebruiken wat je 

nodig hebt door te lenen, te ruilen, te huren, te delen of te sparen. Er is 

niets tegen geld, maar het belang moet meer in evenwicht gebracht 

worden met andere waarden. Behalve consumenten worden mensen ook 

meer producent van energie, diensten en goederen die we met elkaar 

aanbieden. Utopisch? Misschien. Maar wel ‘in the making’ – zeker (Vrij 

naar Hans Beerekamp – ZAP, NRC dd. 17 april 2013). 

Het ‘nieuwe evenwicht’ is een uitdrukking om aan te geven dat we leven 

in een tussentijd. Een tijd van transitie van een lineaire naar een circulaire 

economie. Een tijd waarin de dingen die we doen en wat we kennen 

‘radicaal’ anders moeten: maar hoe dan?  
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‘Den Haag’ bezuinigt op een economie van het verleden. Tegelijkertijd 

wordt in alle mogelijke initiatieven die ontplooid worden door burgers, 

bedrijven en overheden een economie van de toekomst zichtbaar. De 

echte veranderingen worden daardoor zichtbaar aan de onderkant van de 

samenleving. Het resultaat is een dynamische, rommelige en rafelige 

zoektocht naar het nieuwe samen opnieuw ‘uitvinden’ van waarde creatie. 

Waarde creatie die zich op een andere manier laat organiseren. Tussen 

burgers onderling, maar ook tussen burgers en bedrijven of andersom. 

Met andere spelregels, principes en verschuivende technologie. Die leidt 

tot andere vormen van transacties. 

We leven in een tijd waarin we (deels) afscheid willen nemen van een 

‘klassieke’ economie en op zoek zijn naar experimenten met andere 

vormen van economie. In de klassieke economie wordt alles 

georganiseerd om één centrale waarde, te weten zoveel mogelijk 

financieel voordeel. Hier draait het in de meeste traditionele organisaties 

dan ook om.  Er wordt wel naar andere waarden gekeken, maar dit zijn 

meestal waarden die direct en indirect de 

economische waarde ‘financieel voordeel’  

vergroten. In de andere vormen van 

economie draait het meer om 

samenwerking, om anders organiseren, om 

beter benutten. Door zo te organiseren 

worden samen gedeelde en collectieve en 

meerdere waarden gecreëerd. Dat is te 

benoemen als de combinatie van 

meervoudige, gedeelde en collectieve waardecreatie. Financiële 

waardecreatie wordt zo één onderdeel naast het creëren van andere 

waarden. 

In de zoektocht naar het ‘nieuwe evenwicht’ ontstaan nieuwe concepten: 

de circulaire economie, de blauwe economie, de biobased economie en de 

functionele economie aan de ene kant. Dit zijn concepten gericht op het 

materiële aspect van de economie: grondstoffen en de wijze waarop we 

die blijvend en slimmer kunnen benutten. Aan de andere kant staan 

‘sharing’ economie, collaborative economie en de self-production 

economie. Dit zijn zelf-organiserende concepten waarbij mensen als 

groepen van burgers of georganiseerd in coöperaties of bedrijven of 

netwerken een bepaald vraagstuk samen proberen te organiseren. Kern 

daarvan is niet de materialiteit, maar het organiseren. De verschillende 

modellen vullen elkaar aan. Materiële concepten hebben een 

organiserende component nodig en vice versa. 
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http://www.vergaderruimte.nl/Heerlijkheid+Marienwaerdt.html 

 

 Wat inspireerde ons allen in Frans zijn verhaal ? 

Wim Wink: Doe je domme dingen dan gaat de welvaart van je af. Niet 

voor het grote geld gaan, maar kijken naar wat past: ondernemerschap. 

Jan Willem Kirpesteijn: De onafhankelijkheid is inspirerend. 

Henk Bolt: Terugkijken plus vooruitkijken. 

Paula Polman: Gedrevenheid, overleven, verbinden. 

Hanneke Rombouts: Echtheid, openheid, goede natuur, 

ondernemerschap. 

Nel Willekens: innovatieprojecten hoe laten ontstaan, openheid, 

vernieuwing, verbinden. 

Ingrid Veltkamp: passie, verbondenheid met omgeving, het klein 

houden. 

Jur Marringa: aan de slag in eigen omgeving, omgeving kwalitatief in 

stand houden 

Arjen Gerritsen: verantwoordelijkheid nemen, vallen en opstaan. 

 

 

Ik ben Frans van Verschuer, eigenaar van 

Mariënwaerdt  te Beesd en heb jullie verteld hoe het 

landgoed haar onbenutte potentieel is gaan benutten. 

 

http://www.vergaderruimte.nl/Heerlijkheid+Marienwaerdt.html
http://www.vergaderruimte.nl/Heerlijkheid+Marienwaerdt.html
http://www.vergaderruimte.nl/Heerlijkheid+Marienwaerdt.html
http://www.vergaderruimte.nl/Heerlijkheid+Marienwaerdt.html
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Chris Sterrenberg: ontwikkeling in gebied op natuurlijke wijze. 

Stefan van Tongeren: inspiratie van onderop, klein beginnen. 

Jan Bouwens: vallen en opstaan, realisme, zwarte cijfers. 

Peter van Leeuwen: authentiek en creatief. 

Gerwin Verschuur: verbinding, bouwen van onderop.  

Jacco van Heuckelum: doorzettingsvermogen, respect voor de 

omgeving. 

Niels van de Wetering: lokale identiteit. 

  

Eric de Bruin: zelfvoorzienend, eigen gebruik van goederen. 

Henri Mijdam: inspiratie, verbinding van verschillende elementen. 

Gerlach Velthoven: eenvoud van de biologische pannenkoek 

Maarten Visschers: ondernemerschap, groei, samen runnen, 

vermarkten regionale afzet. 

Stefan Hoogendoorn: lange adem; geduld. 

Will Konings: Op de vraag inspelen: waar kan ik wat eten? Oplossing 

dichtbij. 

Theo van Bruggen: Samen zoeken van de intrinsieke waarden. 

Chris van den Bos: van onderop werken, terugtredende overheid, 

waarderen van burgerinitiatief,  

Dick Koorn: klantgericht ondernemen in planologische ruimte. 

Marco De Zeeuw: ontdekken en kennen van kernwaarden en in stand 

houden.  

 



 

 
11 

 

 

                       

  



 

 
12 

 

Lex Kaasschieter: langzame economie, eerlijk, cashcow pannenkoek 

Jan Christiaans: 9de generatie, niet voldoen aan verwachtingen, gratis 

openhouden van landgoed. 

Peter Thijssen: Snap de tijd waarin je leeft. 

Jan Vermeulen: Cultuurhistorisch besef, open mind. 

Mark Hofman: noodzaak verandering, vertrouwen waardoor missie lukt. 

Wim Hompe: bondgenoot; niet als tegenstander, doorzetten, 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, humor, relativeren. 

Jean Eigeman: duurzame ontwikkeling, verbinding, cocreatie, geloof in 

eigen kracht gebied en mens, natuur, ondernemen, risico nemen, humor 

en zelfreflectie. 

  

Roland Lampe: tegen ’vergunningstechnisch niet mogelijk’ lopen, 

zelfredzaamheid, gemeenschapszin, autonomie. 

Jan de Kock: gebruik van kwaliteiten van mensen en van wat er is, over 

eigen grenzen heenstappen. 

Ton Rijken: regionale productie, kleinschalig. 

Charles van der Haegen: Europese coördinatie, overvloed, onbenutte 

mogelijkheden. 

Dennis Kerkhoven: nieuwe release, onbenut potentieel, kasstromen. 

Baukelien Franken: met kwaliteiten elkaar aanvullen, werken vanuit 

intuïtie. 

Peter van Luttervelt: vanuit het hart werken, oorspronkelijkheid, 

ondernemen met passie. 
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denken buiten de kaders  

en samenwerken  

met een open mind 

vanuit passie dingen samen creëren 

goede balans tussen eigen belang  

en collectief belang 

realiseren van een sterke ruggengraat  

in de samenleving 

de ruggengraat gevormd door 

kennisinstellingen, bedrijven en de 

community 

wij dus allemaal 

 

Jan de Kock 

 
 

 

 

http://www.holistico.nl/
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Het succes van Reduzem in Friesland: 

Reduzum is een klein dorp in Friesland met grote 

aspiraties. Eind jaren '80 liep het dorp leeg, maar de 

gemeente heeft geen geld om het dorp op te knappen 

en ook woningbouwverenigingen zien geen brood in 

nieuwbouw. De bewoners van Reduzum besluiten 

daarom zelf te investeren in hun dorp en bouwen op 

grond die door de kerk ter beschikking wordt gesteld, een nieuwe woonwijk.  

Alle woningen worden verkocht en met de opbrengst worden nieuwe projecten 

binnen het dorp gefinancierd. De inwoners van Reduzum laten zien dat ze erin 

slagen om belangrijke successen te behalen door eigen initiatief, 

ondernemerschap en samenwerking met de kerk, overheid en private partijen.   

 

http://www.youtube.com/watch?v=v7Umm_q1dPI 

 

Wat is er en wat zijn wij nu aan het doen ? 

De meeste aanwezigen zijn bezig met duurzame energie projecten. Waar 

iedereen warm van wordt, zijn juist de duurzame projecten waar niet zo 

zeer het milieu op nummer één staat maar de sociale cohesie: het delen 

van lief en leed, natuur en cultuur, samen eten, samen oogstmarkten 

houden, co-creëren en directe aandacht en zorg voor mensen die dat 

nodig hebben in de naaste omgeving. De weerstand die een ieder ervaart, 

is een ouderwets voornamelijk financieel systeem wat vraagt om een 

nieuwe aanpak. Behoefte aan een nieuw perspectief en een plek om 

duurzaamheidsknooppunten te vinden dus aha … daar is Dirk III 

 
 Duurzame energie-initiatieven rondom de A15, Betuweroute en 

de Waal, bijvoorbeeld zonnepanelen(lint) op geluidsschermen, 

windenergie, waterkracht, biomassa en snellaadpunten voor 

elektrische auto’s, Liquefied Natural Gas (vloeibaar aardgas) 

vulpunten. 

 Energieopwekking (hernieuwbaar) lokaal/regionaal mogelijk maken 

met provicie Gelderland. Connectie, faciliteren kennis, geld via 

Revolving Fund, platform, maximaal lokaal MKB betrekken, lokale en 

sociale cohesie, tender vanuit provincie voor 3 projecten. 

 Windturbines langs de N320. 

 De Green Deal LTO Zonnepanelen voor Asbestdaken heeft als doel 

zoveel mogelijk asbestdaken van agrarische gebouwen te vervangen 

door zonnepanelen.  

http://www.youtube.com/watch?v=v7Umm_q1dPI
http://www.youtube.com/watch?v=v7Umm_q1dPI
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 Avri houdt zich bezig met duurzame grondstoffeninzameling en 

efficiënt onderhoud van de publieke ruimte in deze regio. Op het 

terrein van de Avri is ruimte om lokaal energie op te wekken. Het 

werkgebied van Avri omvat de volgende 10 gemeenten:  Buren, 

Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, 

Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.  

 Zonatlas.nl toont voor elk dakvlak de geschiktheid voor de 

opwekking van zonne-energie. 

 Uitgestippelde fietsroutes: Betuweroute, Betuwse Bloesemroute, 

Strooptocht door de boomgaarden, Lingeroute, De pontjes rond, 

Vesting3hoek/ Hollandse Waterlinie, Korneroute, Lingelusthofroute, 

Neerijnenroute, Rijnbandijkroute, Midden-Betuweroute, 

Erfgoedroute, Heerlijkheidsroute, Eendenkooienroute.  

 Uitgestippelde wandelroutes: Mariënwaerdt-Linge NS wandeltocht, 

Betuwe-Landleven op Mariënwaerdt, Twee kastelen in een uur,  In 

de kom van de Linge, In de uiterwaarden van Culemborg. 

 Traditionele molens staan in Buren, Culemborg, Ingen, Lienden, 

Maurik, Rijswijk, Zoelen, Varik, , Geldermalsen, Beesd, Deil, Varik, 

Waardenburg, Haaften en Hellouw.  

 Kastelen staan in Haaften (alleen nog toren), Neerijnen, 

Waardenburg, Ophemert en Zoelen. 

 

Aan de Linge Kano- en kayakvaren of rondvaartboot. Bij Enspijk: fiets- 

en voetveer in de zomer.  

Aan de Lek Waterkrachtcentrale bij Maurik. Kunstroute tussen Culemborg 

en Everdingen: Lekart (weer in september 2014). Zwemwedstrijd tussen 

Culemborg en Beusichem op 12, 13 en 14 juli 2013. Pipowagen ‘Lekkers 

aan de Lek’ in de zomer bij de pont te Culemborg. Liniepont  tussen Werk 

aan het Spoel-Fort Everdingen-Werk aan de Groeneweg in de zomer. 

Aan de Waal Duurzaam toerisme Waal-weelde: infrastructuur, beleving, 

cafés, restaurants en verblijfsaccommodatie en ondersteunende 
voorzieningen. Rondje Pontje initiatieven voor duurzaam toerisme. 

VerreKijkers, een groep inwoners uit Herwijnen, Vuren, Heesselt, Tiel, 
Zaltbommel en Heerwaarden, hebben een toekomstvisie voor het 

Waalgebied opgesteld. 

 
Maurik Zorgcentrum De Valentijn ligt aan de rand van het dorp. In de 

buurt liggen diverse zorgwoningen. Het zorgcentrum biedt woonruimte  
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We gaan naar een 

 ‘all assets inclusive’ 

economie, deze is circulair 

en streeft naar overvloed 

i.p.v. schaarste. 

Het potentieel zal worden 

aangeboord. 

 

Dennis Kerkhoven 

 

 
  

http://nulpuntnul.nl/
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voor 72 ouderen. Cliënten van het zorgcentrum hebben hun eigen 

woonruimte in de vorm van een appartement. Deze kunnen ze naar eigen 

smaak inrichten. Ook huisdieren mogen hier verblijven (mits de cliënt of 

familie het huisdier zelf kan verzorgen). Ieder appartement heeft een 

badkamer met douche, toilet en wastafel. De cliënten, eventueel met hulp 

van de familie, voeren huishoudelijke zaken zo veel mogelijk zelf uit. Als 

dat niet lukt, kan de huishoudelijke dienst de cliënt hierbij ondersteunen 

en zo nodig taken overnemen. Elk appartement is voorzien van een 

alarmsysteem. 
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Beusichem Medio 2014 is Zorgcentra De Betuwe een prachtige nieuwe 

locatie rijker. De nieuwe Valentino, een kleinschalige woonvoorziening, 
gaat plaats bieden voor 32 mensen met dementie. In vier woongroepen 

voor ieder acht cliënten, waarin hun wereld centraal staat. De locatie 
bestaat uit twee twee-onder-een-kaphuizen met een ruim en beschut 

binnenplein ertussen en veel tuin eromheen. Zij leven op de begane grond 
en slapen boven. Zo'n indeling biedt aangename herkenningspunten voor 

veel mensen met dementie. 

Door de ligging midden in de wijk houden cliënten de regie over hun eigen 
leven. Ze kunnen mensen ontmoeten in de buurt of even naar de bakker 

of de slager of beschutte binnentuin wandelen. het definitieve plan voor 
de nieuwe Valentino is mede tot stand gekomen dankzij een 

gebruikersgroep, met een cliënt van de huidige Valentino in Maurik.  
 

 
 
Culemborg Eigen energiebedrijf in de ecowijk Eva Lanxmeer. Stads- en 

zorgboerderij Caetshage met biologische winkel en restaurant wordt 

gerund door vrijwilligers. De Johannamolen heeft weer een molenaar en is 

gekoppeld met een pannenkoekenrestaurant en kinderopvang. BonVie is 

een woonproject waar ontmoeten, activiteiten en zorg voor alle leeftijden 

onder één dak zitten; het biedt een restaurant, zalen voor evenementen, 

een zorghotel, kinderopvang en fysiotherapie. Woonvorm Het Kwarteel 

voor 45+. Woonvorm De Betuwehoeve biedt woonruimte aan dertien 

ouderen met een zorgbehoefte. De stad heeft een Repaircafé en met man 

en macht proberen we het theater te redden. Actieve natuur- en milieu-

educatie. Bewustculemborg.nl heeft een enorme netwerkfunctie voor 

zelfstandige ondernemers op het gebied van welzijn, gezondheid en 

duurzaamheid. Cocreatie door burgers is in de stad sinds 12-12-12. 



 

 
21 

 

moedig beweeg ik me in de 

richting van een toekomst, 

waar het hergebruik van 

producten en grondstoffen 

wordt gemaximaliseerd en 

waardevernietiging wordt 

geminimaliseerd  

dus gewoon weer je gezond 

boerenverstand gebruiken 

 

Wim Wink 

 
 

  

http://nl.linkedin.com/pub/wim-wink/18/33/758
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Gemeente Geldermalsen 

Fruitmasters, een facilitair en logistiek 
centrum voor de fruitmarkt. Levert 

direct van de bron aan (inter)nationale 
handelshuizen en retailers. De 

veilingcoöperatie wil het terrein 
verduurzamen met efficiënte koeling en 

inrichting. 

Via bestaande structuren (spel- en 
feestweek) werken aan lokaal initiëren 

van duurzaamheidsinitiatieven en lokale bewustwording. Connectie-11 
dorpenspel in Acquoy, Beesd, Buurmalsen, Deil, Enspijk, Geldermalsen, 

Gellicum, Meteren, Rhenoy, Rumpt en Tricht. 
 

Gemeente Buren Onbenutte kracht benutten en zingeving van 
traditionele windmolens. Kwaliteit samenleving, over grenzen van 

gemeenten, elkaars kracht vinden, overheid geeft indicatief de ruimte dus 
kansen. Asch, Beusichem, Buren, Eck en Wiel, Ingen, Kerk-Avezaath, 

Lienden, Maurik, Ommeren, Ravenswaaij, Rijswijk, Zoelen, Erichem en 
Zoelmond. 

 
Tiel Ontwikkeling van een duurzaam logistiek bedrijventerrein (Medel) 

met overslag van goederen.  
 

Kerk-Avezaath Met bewonersvereniging sociale cohesie herstellen. 
 

Varik Leefbaarheid bevorderen/behouden middels duurzame 

woningbouw, verbinding zoeken met andere dorpsbelangenorganisaties. 
‘Molensteen’ plan tegenhouden. Nu samen aan tafel voor ‘Huize  Varick’, 

een duurzame woon/werk en leef plan vanuit inclusief denken. Zorgen 
voor doorstroming starters, werkgelegenheid, nul trede woningen en 

duurzaamheid. 

Enspijk energie neutraal impuls op basisschool. 
 

Lingewaal met de kern Heukelum is in de race om zich de groenste 
kleine stad van Nederland 2013 te mogen noemen. Het thema dit jaar is 

‘Groen is het kapitaal van de gemeente en haar inwoners’. De jury van 
Entente Florale beoordeelt de gemeente op haar visie en beleid, op de 

kwaliteit van de inrichting en het beheer. Ook onderwerpen als participatie 
en educatie zijn belangrijk. De gemeente is samen met een aantal 

inwoners de afgelopen maanden aan de slag gegaan met de 
groennominatie. Het motto ‘Heukelum, parel aan de Linge’ toont hoe trots 

iedereen is op de mooie én groene omgeving.  
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De Hollandse Waterlinie Fort Everdingen sloot hooggelegen doorgang 
van de Lekdijken en de uiterwaarden en beschermde de inundatiesluizen 

en –kanaal. Fort Werk aan het Spoel (Nu Veldkeuken en amfitheater) 
beschermde een te maken coupure in de Zuider Lekdijk. Fort Asperen (Nu 

in zomer kunstfort), verdedigde Linge en waaiersluizen. Fort Nieuwe Steeg 
ook wel 'Fort bij Herwijnen' genoemd sloot de dijk en een niet 

inundeerbare terreinstrook af. Bijzonder is de tweedelige, op vier meter 

afstand tegen over elkaar staande, bomvrije kazerne welke nodig was 
omdat het vrijstaande fort van twee zijden onder vuur kon komen. Fort 

Vuren sloot de Waal-acces af en verdedigde de achtergelegen sluizen; een 
verbeterde toren; redoute en lunet zijn verbonden tot een fort. 

Inundatiekanaal Tiel: drie kilometer lang inundatiekanaal tussen de Waal 
en de Linge; met vier damsluizen/bruggen en op de Waalbandijk twee 

loodsen voor inundatiemateriaal en een woning voor de wachter welke 
allen nog aanwezig zijn. 

Gemeente Neerijnen Biogas wordt gezien als opvolger van het ooit 

oprakende aardgas. Biogas is CO2-neutraal en kan lokaal worden 

geproduceerd uit mest en groenafval. Tot nu toe kon het niet rechtstreeks 

aan consumenten worden geleverd. Er zijn initiatieven om biogas 

rechtstreeks aan verwarmingtoestellen te kunnen leveren. Est, Haaften, 

Heesselt, Hellouw, Neerijnen, Ophemert, Opijnen, Tuil, Varik en 

Waardenburg. Hellouw Biomassacentrale: toepassing ruw biogas ten 

behoeve van steenfabriek Wienerberger. Haaften en regio 

Visieplanontwikkeling; Kulturhus gaat twee basisscholen, buitenschoolse 

opvang, sport en cultuur herbergen. 

Herwijnen GeoFort is een uniek fort in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Fort bij de Nieuwe Steeg is in 2011 volledig gerenoveerd met behoud van 

het authentieke karakter van het fort. Sinds juni 2012 heeft het fort een 
nieuwe functie - GeoFort: een educatieve attractie op het gebied van 

cartografie en navigatie.Op GeoFort ga je binnen en buiten het experiment 
aan met diverse geo-technieken. En unieke plek waar cartografie, 

navigatie en cultuur elkaar versterken. 

Er zijn deelnemers actief bezig met partijen te verbinden, technologieën te 

onderzoeken, landschap te ontwikkelen, lokale producten te vermarkten 

en aan het bedenken wat ze met spaargeld kunnen doen of met de 
kredietunie elkaar financieren. 
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Waar lopen we tegenaan en waarom gebeurt dat ? 

We hebben te maken met een grote versnippering van initiatieven. Het is 
lastig om op te schalen en vaak verder te professionaliseren. Als 

initiatieven juist erg professioneel topdown worden aangevlogen is het erg 
lastig om burgers en andere stakeholders mee te krijgen.  

 
Overheden en regimespelers, maar ook burgers kijken vanuit een 

verkokerde blik naar de realiteit en partijen ‘verstaan’ elkaar vaak 
moeilijk. Het ontbreekt vaak aan leiderschap bij diverse spelers in het 

veld. Met name het creëren van een ruimte waar nieuwe ontwikkeling kan 
plaatsvinden, blijkt lastig te maken en te onderhouden. Bestuurlijke 

agenda’s, wet- en regelgeving staan in de weg.  

 
Planologisch zijn er dikke rapporten maar het ontbreekt aan een integrale 

aanpak om tot implementatie te komen. Eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid nemen blijken lastig in de praktijk. Op verschillende 

schaalniveaus missen we ‘verbindingsofficieren’. De burger wordt vaak 
onvoldoende bereikt en geprikkeld om weer ‘trots’ te zijn en lef te tonen 

en verantwoordelijkheid te dragen. We houden elkaar hiermee in een 
houtgreep waar we wel uit willen, maar niet weten hoe. Het ontbreekt 

vaak aan verbinding en vertrouwen onderling.  
 

We denken vaak op korte termijn en niet regionaal of over grenzen heen. 
Ambtenaren zoeken vaak nog naar een nieuwe rol in het nieuwe 

speelveld. We denken vaak nog vanuit problemen in plaats van uit een 
gedeelde visie. We missen een platform om initiatieven te verbinden en te 

bundelen. De natuurlijke kracht van de Betuwe wordt onvoldoende gezien 

en gebruikt.  
 

We denken niet in ondernemende burgers, wel in participerende. De 
behoefte van de samenleving en de burgers staat vaak niet centraal in 

een value case (bijvoorbeeld een duurzame gebouwde omgeving, een 
vitale oude dag, etc...) 
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een economie  

waarin mensen  
er weer toe doen 

in een dynamisch evenwicht 
met onze natuurlijke 

leefomgeving 
van vinken naar vonken 

 
Peter Luttervelt 

 

 
  

http://www.vanluttervelt.nl/
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? Wat zijn de belangrijkste dingen die opvallen 

 

De Betuwe biedt veel mogelijkheden. We moeten daar weer een 

gezamenlijke trots over krijgen (en niet alleen bij het fruitcorso).  Er is 

behoefte aan een platform (coöperatie), waar sprake is van regelmatige 

ontmoetingen waar ieders inbreng wordt gewaardeerd en kennis wordt 

uitgewisseld.  Waar een groot transparant verhaal wordt verteld in een 

gezamenlijke taal. Wellicht een nieuwe taal met behulp van 

acteur/kunstenaars. Van gebiedsregie naar gemeenschapsregie. Van 

structuurvisie naar droom of roze wolk. Zo kunnen gelijkgestemden beter 

worden verbonden. Start met burgerinitiatieven ‘kroonappels’ in de basis 

te financieren en dan herhalen, herhalen, herhalen… Als de verbeelding 

aan de macht komt, is er weer perspectief. Het zelf organiserend 

vermogen moet worden gestimuleerd en zichtbaar worden gemaakt. 

Gebruik van zaaigeld. Met collectiviteit creëren, kan verbinding gemaakt 

worden en kunnen nieuwe kasstromen ontstaan (bijvoorbeeld 

kredietunie). 

Wat is er concreet nodig ? 

 volharding 
 regionaal netwerk via internet 
 op zoek naar Betuwse kroonjuwelen oftewel wat is gebiedsspecifiek 

 een duidelijke boodschap ‘we willen............en dat gaan we zo doen’ 
 het grote verhaal, gezamenlijke taal ontwikkelen 
 wethouders met lef 

 platform gelijkgestemde mensen dat zichtbaar is 
 gebiedsvisie 

 ruime informatie (open) transparant 
 betrokken, lokale mensen vinden 
 samenbrengen van verschillende kwaliteiten en individuele behoeften 

 verbindingsofficier bij gemeente voor maatschappelijk initiatief 
 Keep It Simpel 

 lef van;  het samen doen, het ruimte geven door de overheid 
 helder schetsen van het perspectief; wat is het verhaal, hoe kan ik daar 

komen, wat levert het voor mij op 

 actie 
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 Dirk III moet gaan verbinden en verhalen op gaan halen en verbinden. 

Herkennen van beknellingen in regelgeving en oplossingen bedenken 
 herkennen: wat kunnen we zelf te gelde maken/uitnutten in 

arbeid/initiatief/geld 

 eigen kredietmaatschappij  opzetten 
 dichtbij organiseren 

 film maken concreet via filmmaker 
 herkennen van mogelijkheden in eigen regio en samen met hen groot 

maken 

 interactieve website met voorbeelden hoe dat voor elkaar gekregen 
 goeie trekkers en zaaigeld 

 strategische ligging 
 natuur en landschap, landbouw 

 fruit 
 arbeidsmoraal 
 ondernemerschap 

 platform coöperatie 
 werkgroepen energie, karakter, branding 

 beeldgoed 
 waarderingssystemen-kasgeld 
 met collectief het verschil maken 

 
condities 

 integraal platform 
 betrokkenheid eruit trekken 
 weet wat er speelt 

 herkennen van degene die willen 
 dwarskijkers/dwarsliggers 

 zo min mogelijke inmenging bestaand regime ‘overheid is drempel’ 
 open communicatie 
 transparantie 

 echt van de burger, niet van achter het bureau 
 spreek als gelijken 

 laat zien wat er allemaal mogelijk is 
 burgers activeren; ze zijn ‘ingedut’ 
 loslaten 

 binden van krachten 
 ‘delen is vermenigvuldigen’ 

 toon grootte van kracht aan anders houden ze er aan vast 
 
activiteiten 

 proces begeleiden 
 praktische handreikingen 

 delen van kennis ‘leer van de geschiedenis’ 
 herleven van de primaire sector 
 leren van elkaar(open sources) 

 betrekken van kinderen bijv. bij de natuur 
 elkaar van hart tot hart en niet van hoofd tot hoofd 

 Fondsen betrekken 
 Scan-screen-implement 
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? Wat is de top 3 aan belangrijkste van activiteiten 
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Het concrete aanbod van deelnemers aan Dirk III ? 
 
Visie-ontwikkeling; Dirk III opzetten 
 

Meehelpen om het ‘verhaal’ te ontwikkelen & een identiteit te ontwikkelen.  
Samen het grote verhaal opbouwen uit de kleine verhalen.  

Verhalen vertellen (identiteit). Communicatie stroomlijnen. Helpen één 
gezamenlijk doel te formuleren. Uitbouwen DIRK III tot een platform of een 
incubator, een versneller, een verbinder, aanjager, doen doen doen, testen, 

leren, fouten maken, op ons bek gaan, een laboratorium, vernieuwde innovatie. 
 

Verandermanagement politiek/ overheden 
 
Attitudeverandering lokale overheid.  

Beleids- en ontwikkelruimte weer teruggeven aan mensen.  
Faciliterend vanuit gemeente. Verbinding leggen tussen initiatieven en Dirk III. 

Ik neem het beeld mee.  
Gesprek op gang brengen over de groei. Een andere economie 
Kennis & Verbeelding verbinden: lokaal –regionaal, nationaal-internationaal 

Betuwe als duurzame coöperatie zichtbaar maken 
 

Procesbegeleiding 
 

Procesbegeleiding.  
Persoonlijke energie + drive voor nieuwe toekomst.  
Doorgaan en volhouden.  

Beschikbaar voor reflectie en bezieling.  
Dirk III voorzien van een omgeving om dialoog te kunnen 

blijven voeren.  
 
Financiering 

 
Kredietunie oprichten.  

Mogelijk voorzien in zaaigeld. Benutten netwerk. Publiciteit. Faciliteit, 
bijvoorbeeld vergaderruimte.  
 

Techniek  
Technische informatie energiesystemen.  

Duurzame energie + rendement.  
Ruimtelijke kwaliteit ‘huiskamer’.  
De kennis van 3000 topresearches over de hele wereld en 900 ondernemers met 

originele businessmodellen naar Nederland voor gegevens-ervarings-technologie 
brengen. 

Ecoteams O.O  
Duurzaam dorp creëren/realiseren.  
 

Verbindingsofficieren 
 

Land- en tuinbouw duurzaamheid verbinden met burgerinitiatieven.  
Goede ideeën van elders inbrengen. Intermediair.  

Filmpje Speeddate voor actie! 

http://www.youtube.com/watch?v=u1LFbGKYpQA&feature=em-upload_owner
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Mensen en groepen bij elkaar brengen.  

Verbinden aan onze regionale + landelijke netwerken.  
Energie-initiatieven verbinden.  
Lokaal vraag en aanbod bij elkaar brengen op gebied van duurzaamheid. Burgers 

betrekken bij lokale duurzame initiatieven.  
Benut netwerk duurzame dorpen.  

Via welzijnsorganisaties ingang naar bewonersorganisaties.  
Afspraken maken met ondernemers in welzijn/zorg.  
Kroonappels in de Betuwe uitzoeken op Kroonappels.nl  

Partijen verbinden en doen.  
 

Wat heeft deze middag bijgedragen ? 

INTERACTIEF RESULTAAT Dirk Leeft Revolutie Bevlogenheid 

Nieuwe energie Wil tot veranderen HOOP Oorsprong 

DE WERELD ZAL HET WETEN Enthousiasme OPNIEUW IN BLOEI 

Creatief KRACHT Samen sterk AAN DE SLAG Zilver  

Mooi werk GOED INITIATIEF heel veel potentieel dank je dirk ! 
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Filmpjes 

 

Andere marktbenaderingen 

Digitaal verslag van een bijeenkomst over hoe 

je op een andere manier de renovatie markt 

voor huurwoningen kunt benaderen. De 

bijeenkomst is georganiseerd door 

Energiesprong en Bouwend Nederland en vond 

plaats op 22 november 2012 in Utrecht. Aan 

tafel zaten aannemers, renovatie ontwikkelaars, banken, woningbouwcorporaties 

en procesmanagers. 

 

!  De letterlijk en figuurlijke flow  

 van Dirk III 

 Zie het en hoor het  

 en ben trots op ons.  

Ons kanaal op youtube: www.youtube.com/user/DIRKIIIe 

 

  

http://www.youtube.com/user/DIRKIIIe
https://www.youtube.com/watch?v=ntYlOY6RGog&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=u1LFbGKYpQA&feature=em-upload_owner
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Overzicht deelnemers, ronde tafel conferentie,  
Mariënwaerdt 27 juni 2013 
 
Kennisinstellingen  
 

1.  Ton Rijken, Radboud Universiteit Nijmegen  
 

Maatschappelijke organisaties  
 
1.  Maarten Visschers, Gelderse Natuur en Milieu Federatie  

 
2.  Paula Polman, Welzijn  

 Buren  
 
Kapitaal  

 
1.  Chris Sterrenberg  

 
2.  Henk Bolt,  

 Rabobank West Betuwe  
 
3.  Jan Willem Kirpestein  

 
4.  Ronald Lampe,  

 Krediet unie NL  
 
Burgers/ 

volksvertegenwoordigers  
 

1.  Baukelien Franken  
 
2.  Chris van den Bos, VVD  

 Provinciale Staten  
 Gelderland  

 
3.  Eric de Bruin  
 

4.  Gerlach Velthoven, Energie Coöperatie Geldermalsen  
 

5.  Hanneke Rombouts  
 
6.  Henri Mijdam  

 
7.  Jan Vermeulen, Bewonersvereniging Kerk-Avezaath  

 
8.  Jean Eigeman, PvdA en eigenaar Eigeman3D  
 

9.  Jur Marringa, PvdA Culemborg  
 

10. Mark Hofman, PvdA Buren  
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11. Nel Willekens  
 

12. Peter Thijssen, Bewonersvereniging Kerk-Avezaath  
 
13. Stefan van Tongeren, Energie Coöperatie Geldermalsen  

 
14. Will Konings  

 
 
Overheid  

 
1.  Ingrid Veltkamp,  

 Projectleider Maatschappelijk Initiatief Gemeente Culemborg  
 
2.  Jan Bouwens, adviseur Rijkswaterstaat  

 
3.  Jan Christiaans,  

 beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Buren  
 
4.  Niels van de Wetering, Gemeente Geldermalsen  

 
5.  Wim Hompe, wethouder RO en sociaal domein gemeente Geldermalsen  

 
 
Bedrijven  

 
1.  Gerwin Verschuur, directeur Thermo Bello  

 
2.  Marco de Zeeuw, landschap architect  
 

3.  Arjen Gerritsen, facilitair regisseur  
 

4.  Lex Kaasschieter, Nout Design  
 
5.  Peter van Leeuwen. Nout Design  

 
6.  Jacco van Heuckelum, Kippenboer en technisch ingenieur  

 
 

Landelijk / internationaal  
 
1.  Stefan Hogendoorn, directeur van Qlouder, ICT  

 
2.  Charles van der Haegen, Rechterhand Gunter Pauli  

 
3.  Theo van Bruggen , Agentschap nl  
 

4.  Dick Koorn , LTO Noord  
 

 


