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Titel: Streekoverleg GEUS (Garderen, Elspeet, Uddel, Speuld)
Locatie: Dorpshuis het Blanke Schot, Uddel
Aantal Deelnemers: +/- 45 personen 
Datum: 13-6-2022



Living Lab sessie Uddel-Elspeet

Doelen van de sessie:
1. Terugkoppeling van resultaten 19 april

2. Voortgang en bespreken van living lab activiteiten

3. Besluit nemen over de naamgeving van het Living Lab



Programma
Deel 1:
• Terugkoppeling vorige bijeenkomst
• Pitch over “Casus Kroes: verkenning Uddelerveen 91” door Herman van Dalfsen
• Pitch over “Streekproducten en mogelijkheden voor korte ketens” door Patrick Hulshof
• Werksessie – uitwerking van bovenstaande thema’s

Pauze
• Naamgeving van living lab

Deel 2:
• Pitch over “Natuurinclusieve landbouw” door Arend Versteeg
• Pitch over “De kansen voor de volgende generatie” door Robin Jansen
• Werksessie – uitwerking van bovenstaande thema’s

Afsluiting met 1ste concept van de website.



Terugkoppeling
Living lab 
sessie 19 april:



Sfeer impressie
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werksessie:
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Resultaat naamgeving
Living Lab



Website (1ste concept)
Streekoverleg GEUS



Bevindingen
• Deelnemers aanwezig van Speuld, Uddel, Garderen en Elspeet.
• Voor de herbestemming van het Uddelerveen 91 zijn veel ideeën naar voren gebracht, die verder 

uitgewerkt wordt in een werkgroep. Deze casus is ook een voorbeeld hoe in dergelijke situaties 
samengewerkt kan worden om tot nieuwe bestemmingen te komen. Regelingen, zoals de 
opkoopregeling van de provincie, moeten beter gecommuniceerd worden, want zijn nu nog 
onvoldoende bekend. De onbekendheid zorgt voor verwarring en beïnvloed het veranderproces. 

• De business mogelijkheid van streekproducten en korte ketens vindt weerklank. Streekproducten 
moeten onderscheidend zijn en passen bij het bodem- en watersysteem van de enclave. Een brede 
visie is nodig om het kans rijk te maken, zoals bijvoorbeeld de relatie met retail, toerisme,   
buurtmoestuinen, voedselbos, etc. 

• Er is geen eenduidige definitie voor natuurinclusieve landbouw (NiF). Er is veel belangstelling voor NiL, 
maar ook behoefte aan kennis m.b.t. vormen van NiF en bijbehorende verdienmodellen en de 
relevantie voor het stikstofbeleid. Ook is nagedacht over andere mogelijkheden van samenwerking 
(bijvoorbeeld Nif met intensieve landbouw). Er is interesse voor een vervolg sessie voor NiF.

• Er zijn creatieve ideeën, zoals tiny houses, woning splitsen en de schuur verbouwen. Er moet geluisterd 
worden naar de jongeren generatie op een manier die voor hen interessant is. Het organiseren van een 
bijeenkomst over  thema’s, zoals bedrijfsovername en woningbehoefte, zou daar bij kunnen helpen. 

• Voor de website worden suggesties gedaan voor het delen van informatie en het laten zien van 
voorbeelden uit andere gebieden dan de enclave om van te leren.



Volgende sessie

Op woensdag 6 juli zal de kennissessie over 
stikstof plaats vinden. 
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