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Living Lab sessie Uddel-Elspeet

Doelen van de sessie:

1. Schetsen van context 

2. Nut en noodzaak van actieve deelname/samenwerking van verschillende groepen voor het oplossen 
van de huidige problemen

3. De Living Lab methode als structurerende werkwijze

4. Gezamenlijke afspraken over de Living Lab aanpak (bv. regels en rollen)

5. Creëren van stip op de horizon



Programma

Deel 1:

• Welkom en kennismaking met living lab deelnemers (namen en positie)

• Definitie, motivatie en spelregels van een Living Lab

Pauze 

Deel 2:

• Workshop waarbij de volgende vragen centraal stonden om uiteindelijk een stip op de horizon te 
creëren:

1. Welke zaken spelen er in het gebied?
2. Wat wenst u voor de leefbare toekomst van de bewoners en dit gebied?
3. Welke probleem of vraag moeten we in het living lab oppakken?



Sfeer impressie



Resultaten van de workshop

De analyse van de resultaten heeft geleidt tot de volgende thema’s:
1. Sociale en natuurlijke duurzaamheid van de leefomgeving
2. Duurzame agrarische sector
3. Economische duurzaamheid
4. Transitie proces (Living Lab) 
5. Duurzaam watersysteem
6. Biodiversiteit
7. Stikstoftransitie
8. Energietransitie
9. Emissies



Sociale en natuurlijke duurzaamheid van de 
leefomgeving

Welke zaken spelen er in het 
gebied? 

Woningnood, vergrijzing, jongeren 
trekken weg

Veiligheid provinciale weg, ontsluiting 
bedrijventerrein naar A1

De zondagsrust in acht

Verkeersdruk op het dorp

Afname van winkels in de dorpen

Verkeersveiligheid

Woning te kort starters

Urgente woningbehoefte

Te weinig betaalbare woningen

Woningbouw

Onveilige provinciale weg + ontsluiting

Ruimte voor woningbouw

Welk probleem of welke vraag 
moeten we in het living lab 
oppakken

Leefbaarheid platteland

Woningbouw om de kern*

Hoe komen we met elkaar tot snelle 
en betaalbare woningen?

Leefbaarheid ? middenstand

Veiligheid o.a. verkeersbewegingen 
met transport

Drukte en toerisme en 
behouden/herstel 
gebiedskenmerken* 

Bouwen van betaalbare woningen en 
daarmee het dorp vitaal houden

Waar en hoe is er woningbouw 
mogelijk

Landbouwgrond bestemming 
omzetten in woningbouw

Een mooi winkelcentrum

Betaalbare woningbouw

Wat wenst u voor leefbare toekomst van de 
bewoners en dit gebied? (deel 2)

Betaalbare woningen en een vitaal dorp geen eenzijdige 
woningbouw, doorstroming

Ruimte voor Uddelenaren om in Uddel te kunnen blijven 
werken

Voldoende mogelijkheden voor woningbouw leefbaarheid

Balans tussen gebruik van het gebied, agrarisch en 
duurzaam voortbestaan en andere

Karakteristieke landschap blijft bestaan 

Goede leefbaarheid woning / werkgelegenheid

Woningbouw van betaalbaar tot dure villabouw

Ruimte voor ondernemen, trekt jonge mensen & houdt het 
gebied vitaal

Omgeving die klimaatbestendig is en waar natuur en 
economie elkaar versterken

Genoeg activiteiten / verenigingen

Genoeg woonruimte voor starters

Betaalbare woningbouw

Voldoende betaalbare woningen voor jongeren/inwoners

Ruimte en voorzieningen voor ontspanning, sport en 
recreatie

Starters en seniorenwoningen en dan doorstroom te 
behouden en zo een juiste mix te hebben van inwoners

Wat wenst u voor leefbare toekomst van de 
bewoners en dit gebied? (deel 1)

Veiligheid o.a. verkeersbewegingen transport

Behoud van eigenheid en (sociale) samenhang

Betaalbare woningen jonge gezinnen. Dit is belang 
voor kerk en verenigingsleven

Recreatieve functieverbeteringen (Uddelermeer
zwemwater)

Dat inwoners een blijvend fijne leefomgeving hebben 
en behouden. Dat alle ondernemers goed en 
verantwoord kunnen blijven ondernemen.

Huizenbouw

Voldoende basisvoorzieningen (winkel, school, sport)

Veilige doorstroom van verkeer

Meer woningbouw ook voor senioren

Betaalbare woningen voor alle doelgroepen flexibele 
woningen

Ontwikkeling van toerisme

Zoeken naar de goede functies op de goede plek voor 
duurzaam evenwicht: 
natuur/wonen/werken/recreëren

Genoeg woningen voor de eigen bevolking *problemen of vragen voor de lange
termijn (2024-2050)



Duurzame agrarische sector
Welke zaken spelen er in het gebied? 

Onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische 
bedrijven

Toekomstige agrarische sector en invulling van vrijkomende 
bebouwing

Onzekerheid wat nieuwe regelgeving en landbouwbeleid gaan 
brengen

Verduurzaming van de landbouw (afgedwongen en vrijwillig)

Te intensieve landbouw

Wegkopen agrariërs ivm stikstof

Landbouw grond verdwijnt in natuur

Verdwijnen boerenbedrijven

Problemen in overname voor kalverhouderijen. Toekomst voor 
jonge boeren 

Beheer van natuur door agrariërs

Bestrijding dierziekten

Welk probleem of vraag moeten we in het living lab 
oppakken

Behoud toekomst voor agrarische sector

Natuurherstel en landbouwperspectief

Hoe om te gaan met weggekochte agrariërs i.v.m. stikstof (o.a. 
stallen)?

Hulp / stimulering biologische landbouw*

Landbouwtransitie → toekomst kalverhouderij

Helder stoppers en blijvers agrarisch

Hoe blijft de agrarische sector duurzaam aanwezig?

Gezonde landbouw moet mogelijk blijven

Uitdaging: Hoe kunnen we boeren helpen om de transitie te 
maken?

Leefbare agrarische sector

Samen in gesprek komen over opgekochte veehouderijen

Verplaatsen agrariër naar betere plek in Uddel. Wie betaalt?

Wat wenst u voor leefbare toekomst van de bewoners en 
dit gebied?

Zoeken naar de goede functies op de goede plek voor duurzaam 
evenwicht: natuur/wonen/werken/recreëren

Voor de agrarisch ondernemers een goed verdienmodel

Voortvarende/gezonde agrarische bedrijfsvorming

Balans tussen gebruik van het gebied, agrarisch en duurzaam 
voortbestaan en andere

Ik wens dat boeren boer kunnen blijven in het buitengebied

Ruimte voor ondernemen, trekt jonge mensen & houdt het 
gebied vitaal

*problemen of vragen voor de lange termijn (2024-2050)



Economisch duurzaamheid

Welke zaken spelen er in het gebied? 

Onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische 
bedrijven

Bedrijven die verplaatst moeten worden uit de bebouwde kom

Uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven beperkt of te duur

Groeiende ondernemingen in de problemen die niet door 
kunnen groeien waardoor woningbouw en veiligheid 
belemmerd wordt

Ontplooiingsruimte voor bedrijven

Welk probleem of welke vraag moeten we in het living 
lab oppakken

Verplaatsing bedrijven*

Korte keten

Bedrijfsruimte vrijmaken voor bedrijven uit het dorp

Ontwikkelingen van bedrijven worden geremd door lobbyclubs 
voor natuur (das → bedrijventerrein)*

Hoe kunnen we kleinschalig bedrijven rendabel houden?

Wat wenst u voor leefbare toekomst van de bewoners en dit 
gebied?

Zoeken naar de goede functies op de goede plek voor duurzaam 
evenwicht: natuur/wonen/werken/recreëren

Economisch perspectief voor de (agrarische) ondernemers

Goede plaats voor winkels

Voldoende winkels in het dorp zelf

Winkels blijven in de buurt

Dat inwoners een blijvend fijne leefomgeving hebben en 
behouden. Dat alle ondernemers goed en verantwoord kunnen 
blijven ondernemen.

Dat iedereen een goede boterham kan verdienen 

Ruimte voor groei en ontwikkeling van bedrijven

Korte keten, streekproduct verkoop

Ontwikkelingsruimte voor bedrijven

Iedereen een inkomen, goedwerk(baar), mooie omgeving

*problemen of vragen voor de lange termijn (2024-2050)



Transitie proces (Living Lab)
Welke zaken spelen er in het gebied? 

Meedenken in oplossingen vanuit overheden in plaats van in 
onmogelijkheden 

Welk probleem of welke vraag moeten we in het living 
lab oppakken

Grondexploitatie met elkaar en hulp van de overheid

Goede inventarisatie (breed) wat wil iedereen?

Samenwerking alle partijen

Snel lokale functie verandering kunnen toepassen

Ontwikkelingen van bedrijven worden geremd door lobbyclubs 
voor natuur (das → bedrijventerrein)*

Vertrouwen in de overheid herstellen

Graag een goede samenwerking tussen verschillende overheden

Hoe komen we tot fundamentele keuzes die we allemaal 
onderschrijven?

Korte termijn acties, die bij lange termijn passen

Samen in gesprek komen over opgekochte veehouderijen

Laat concrete aanvragen uitzoeken door de gemeente om 
sneller plannen te toetsen, zodat de initiatiefnemer enthousiast 
blijft.

Uitzoeken hoe VAB (Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing) 
ook locatie onafhankelijk kan zijn

Wat wenst u voor leefbare toekomst van de bewoners en 
dit gebied?

Makkelijker bestemming wijziging

Duidelijkheid in probleemstelling en oplossingsgericht 
aanpakken

Niet zomaar slopen, maar alternatieven onderzoeken

*problemen of vragen voor de lange termijn (2024-2050)



Duurzaam watersysteem

Welke zaken spelen er in het gebied? 

Verdroging en kwetsbaar watersysteem

Natuur, water, stikstof, grondgebruik

Welk probleem of welke vraag moeten we in het living 
lab oppakken

Onderzoek wat is er nodig voor een toekomstbestendig 
watersysteem & ecologisch systeem

Klimaatmaatregel/droogte, Robuust watersysteem*

Ondersteuning van agrarische ondernemers bij het nemen van 
maatregelen voor voldoende schoon water en een betere 
bodem obv vrijwilligheid en ?

Kwaliteit van het water zowel bovenloops als beneden-loops is 
een aandachtspunt

Wat wenst u voor leefbare toekomst van de bewoners en 
dit gebied?

*problemen of vragen voor de lange termijn (2024-2050)



Biodiversiteit

Welke zaken spelen er in het gebied? 

Aantasting natuurgebied, natura 2000, de Veluwe

Landbouw grond verdwijnt in natuur

Beheer van natuur door agrariërs

Natuur, water, stikstof, grondgebruik

Welk probleem of welke vraag moeten we in het living 
lab oppakken

Ecologie (biodiversiteit)*

Natuurherstel en landbouwperspectief

Wat wenst u voor leefbare toekomst van de bewoners en 
dit gebied?

Verbetering van de natuur / aanpak stikstofdepositie

Omgeving die klimaatbestendig is en waar natuur en economie 
elkaar versterken



Stikstoftransitie 

Welke zaken spelen er in het gebied? 

De stikstofproblematiek legt het dorp stil: “Uddel op slot”

Stikstof uitstoot in natuurgebieden

Wegkopen agrariërs ivm stikstof

Stikstofuitdaging die technisch opgelost kan worden!

Belemmeringen door N-wetgeving

Natuur, water, stikstof, grondgebruik

Welk probleem of welke vraag moeten we in het living 
lab oppakken

Hoe om te gaan met weggekochte agrariërs i.v.m. stikstof (o.a. 
stallen)?

Wat wenst u voor leefbare toekomst van de bewoners en 
dit gebied?

Verbetering van de natuur / aanpak stikstofdepositie



Energietransitie

Welke zaken spelen er in het gebied? 

Energietransitie

Energietransitie

Welk probleem of welke vraag moeten we in het living 
lab oppakken

Energieopwekking alternatieven (werken met ’t natuurlijk 
systeem)

Realiseren van energie opwek uit natuur → zonder panelen*

Wat wenst u voor leefbare toekomst van de bewoners en 
dit gebied?

Energieneutraal

*problemen of vragen voor de lange termijn (2024-2050)



Emissies 

Welke zaken spelen er in het gebied? 

Emissies verkeer (doorgaand)

Overmatige emissie uitstoot door bedrijven. Emissie = o.a. 
fijnstof, geluid, stikstof, ammonia enz.

Welk probleem of welke vraag moeten we in het living 
lab oppakken

Emissies – lucht, bodem, water, verkeer *

Wat wenst u voor leefbare toekomst van de bewoners en 
dit gebied?

Lagere emissies

*problemen of vragen voor de lange termijn (2024-2050)



Bevindingen

• De sessie werd gekenmerkt door een prettige sfeer. 

• Op basis van de inventarisatie van de problematiek zien we 

• de meeste vragen en problemen gaan over de thema’s; een sociale en 
natuurlijke duurzaamheid van de leefomgeving, 

• een duurzame agrarische sector en economische duurzaamheid. 

• Dit zijn beide belangrijke thema’s om in het living lab Uddel-Elspeet mee aan 
de slag te gaan.

• De meeste vragen en problemen denkt men op korte termijn (2022-2024) op te 
lossen. De verwachting heerst dat een living lab snel de problemen gaat oplossen.



Bevindingen

• Er zijn veel vragen over het transitie proces (de living lab aanpak):

• ‘wat wil iedereen?’ 

• ‘hoe komen we tot een goede samenwerking met de overheden?’

• Discrepantie tussen activiteiten en deelname vanuit Uddel t.o.v. andere dorpen.

• Een living methodiek kent niet zozeer fouten; het is wel een leer & 
experimenteerproces.

• Hoe gaan we voorzichtig met elkaar om? Voorkomen we herhaling van 30 jaar 
geleden.



Volgende sessie

In de volgende sessie zullen de volgende punten centraal 
staan:

• Focus op een gezamenlijke proces aanpak voor het living 
lab; belang van algemene deelname ‘saamhorigheid’.

• Het ontwikkelen van activiteiten voor de gedefinieerde 
problemen en vragen, op basis van de inventarisatie in de 
eerste living lab sessie.


