Netwerkcafe Vrijetijdslandschap
Groene Hart West: Verslag en vervolg
Kort verslag netwerkcafé 10 september 2015
Introductie
Lennart Graaff opent de dag met een kort welkomstwoord en overzicht van het programma.
Laila Driessen, voorzitter van Stichting Land van Wijk en Wouden en burgemeester van Leiderdorp,
kijkt uit naar de nieuwe samenwerkingen en initiatieven. Ook geeft mevrouw Driessen eenieder de tip
om eens te kijken op www.landvanwijkenwouden.nl en nieuws- en agenda-items te delen.
Rob Berkers vertelt over de Vereniging Vrijetijdslandschap, een samenwerking van, nu nog, 5
recreatieondernemers in de regio. De vereniging is gericht op het aantrekkelijker maken van het
gebied, door te investeren in concrete projecten. De samenwerking van de verschillende kleine
ondernemers is gericht op het delen van successen, gezamenlijke lobby en het opzetten van
gezamenlijke arrangementen en promotie: vijf kleintjes zijn samen groot.
Nieuwe toetreders die concreet aan de slag willen en open staan voor samenwerking zijn welkom.

Ondernemers
De vijf ondernemers die lid zijn van de Vereniging Vrijetijdslandschap Groene Hart West vertellen
enthousiast over hun initiatieven. Het is duidelijk dat de ondernemers allen een meerwaarde zien in de
onderlinge samenwerking. Het is vooral belangrijk dat je elkaar niet als concurrent ziet, maar
aanvullend en complementair. Hoe meer goede initiatieven in de regio, hoe meer parels aan de
ketting waarmee de aantrekkelijkheid van het gebied, en daarmee het aantal bezoekers, zal worden
vergroot.

Samenvatting gespreksrondes
Centraal loket
- Wens: organiseer een loket voor initiatieven
- Wens: faciliteren en versnellen van het oplossen van simpele/kleine obstakels van
ondernemers
- Wens: druk uitoefenen om kansrijke initiatieven mogelijk te maken
- Werkwijze: faciliteren door:
o ieder/vrijwilligers/ondernemers zijn ding te laten doen
o contacten te leggen
o zaken helpen te organiseren en promoten
- Tip: trek vaker aan de bel
Gezamenlijke branding
- Wens: één plek waar iedereen gevonden kan worden
- Wens: één gezamenlijke, verbindende website/portaal waarop ondernemer zijn info kan
verspreiden (www.groenehart.nl? vergelijkbaar met Krimpenerwaard?)
- Wens: gezamenlijke agenda, hiermee:
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-

o data evenementen op elkaar afstemmen
o gezamenlijke promotie maakt meer bekendheid
Wens: maak een kaart waar de ondernemers op staan
Wens: folderrekken/billboard met elkaars folders uitgewisseld
Wens: beter verbeelden en promoten van de belevingswaarde van het ommeland en de
directe omgeving
Wens: “Groene Hart” wordt een begrip zoals de “Veluwe” dat is
Tip: kijk af bij Struinen en Vorsen

Onderling als ondernemers samenwerken
- Wens: ontwikkel een betere verbinding tussen ondernemers en organisaties
- Werkwijze: zoek uit: wat draagt mijn initiatief bij aan de doelstellingen van lokale en
provinciale overheden?
- Werkwijze: zoek naar samenwerking
- Werkwijze: ontwikkel nieuwe producten die inspelen op de sterke kanten van de omgeving
- Werkwijze: Stel de randvoorwaarden op basis van groen. Maximale kwaliteit van het
landschap staat voorop
- Tip: maak een koppeling met zorg (Gemiva/zorgboerderijen)
- Tip: zorg voor cohesie met stad, land en ondernemer
- Tip: organiseer jezelf als ondernemer, maak met elkaar een voorstel en houd aan je eigen
agenda vast.
- Enkele concrete initiatieven en potentiële deelnemers zijn genoemd
Verbeteren van recreatie
- Werkwijze: houd meer rekening met verschillende disciplines van recreëren (bijv fietsen,
mountainbiken, e-bikes, wandelen,…)
- Wens: toevoegen van belevingswaarden aan recreatieve routes
- Wens: zorg voor diversiteit in het type ondernemingen
- Tip: lange afstandspaden: inventariseren routes en slaapmogelijkheden langs de routes

Conclusies van de groepen, in één zin:
- Als je de eerste stap niet zet word je nooit groter
- Dingen aan elkaar koppelen, en naar de stad
- Verbinden, versterken waternetwerk, betrek stadsbewoners bij het beheer
- Samenwerken om je door een dood punt te kunnen helpen
- Samengaan in promotie
- Verbinding krijgen met elkaar. Kijk wat er al gaande is
- Het Groene Hart is nog niet een begrip zoals de Veluwe dat is
Napraten en netwerken
Na de gespreksrondes wordt er enthousiast nagepraat en uitgewisseld door de +- 50 deelnemers.
Enkele reacties na afloop:
“Ik kijk al uit naar de volgende”
“Ik had gesprekken die ik helemaal niet verwachtte te gaan hebben”
“Het was een ongedwongen sfeer en daardoor kwam er veel uit”
“Ik heb het gevoel dat ik weer een stuk verder ben gekomen met mijn plannen”
“Als ondernemers kunnen we elkaar zo goed steunen”
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Vervolg
Volgende netwerkbijeenkomst
De volgende netwerkbijeenkomst zal plaatsvinden op 19 november van 15.30-17.30 uur. Heb je een
idee of voorkeur voor een thema of programmaonderdeel? Laat het ons weten, we horen graag je
mening en ideeën.
Volgende nieuwsbrief Stichting Land van Wijk en Wouden
De eerstvolgende nieuwsbrief van Stichting Land van Wijk en Wouden verschijnt in de week van 14
oktober en wordt gezonden aan ruim 1400 adressen. Kopij uiterlijk 7 oktober naar
info@landvanwijkenwouden.nl.

Agenda en nieuws
Onze agenda
vr 25 september
Natuur in de Delta, Alphen aan den Rijn
vr 25 september
Zwerfvuil opruimen op Natuurdagen rond
Brede School Merenwijk
za 26 september
Geuzenvaart met Rondvaart Zoetermeer

Laatste nieuws
 Nieuwe website VVV Alphen aan den Rijn
 IVN en Duurzaam Leiden organiseren een
cursus Jeugdbegeleider Natuurbeleving
 Groene Flits 467
 Koeienknuffelen in Leiden
 Natuurgebied het Zaanse Rietveld bij Alphen
aan den Rijn gaat op de schop

za 26 september
Natuurwandeling Boskoop Herfstpaddenstoelen of zomerbloemen
za 26 september
Wandeling Polderkringloop
zo 27 september
Groene Hard- en Wandelloop Zoeterwoude
za 03 oktober
Geuzenvaart
di 06 oktober
Herfst Workshop

Uw activiteit op onze agenda en in ons nieuws?
Stuur info@landvanwijkenwouden.nl een mailtje met:
- Naam activiteit:
- Datum en tijd:
- Locatie:
- Korte omschrijving van de activiteit:
- (evt) Website om naartoe te verwijzen:
- (evt) Contactgegevens voor meer informatie:
Tip: voeg info@landvanwijkenwouden.nl toe aan uw perslijst.
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