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Tussen droom en daad in 2019 
Dames en heren, 

we weten allemaal bij de dorpsorganisaties, dat tussen “droom en daad” soms praktische bezwaren 

en wetten zitten. Aan het begin van het nieuwe jaar 2019 zullen niettemin weer veel nieuwe plannen 

worden gerealiseerd door de leden van onze vereniging. Met de toegenomen aandacht bij 

gemeentebesturen voor burgerinitiatieven komen er bij de Zuid Hollandse vereniging voor Kleine 

Kernen; de ZHVKK, steeds meer aanvragen binnen voor ondersteuning. Onze kennisbank en bestuur 

hebben in het afgelopen jaar weer klaar gestaan voor deze praktische hulp. De leden van onze 

kennisbank: de zogeheten Vraagbaak, konden daarbij vanuit hun bestuurlijke ervaring de 

vraagstellers vaak voorzien van passende antwoorden. Of gaven hulp bij het opzetten van nieuwe 

projecten in hun leefgemeenschap, zoals in het verleden in Tinte bij de realisatie van een wijkgebouw 

in een leegstaande school. 

De waardering voor de inspanningen van al die actieve vrijwilligers van dorpsorganisaties in onze 

provincie is niet onopgemerkt gebleven. Elk jaar zijn er weer geheel verschillende presentaties van 

projecten voor de door de ZHVKK toe te kennen Dorpskrachtprijzen. Deze geldprijzen zijn afgelopen 

jaar toegekend aan inwoners uit de plaatsen Den Bommel, Ooltgensplaat en Achthuizen, die van hun 

droom werkelijkheid hebben gemaakt. Komend jaar zullen er opnieuw Dorpskrachtprijzen worden 

toegekend in de Zuid Holland. Maar er kan ook nog worden deelgenomen aan de verkiezing komend 

jaar van de landelijke Dorpsvernieuwingsprijs, waarover u in deze Nieuwsbrief de nodige informatie 

aantreft. 

Op 6 maart 2019 zal er op het Provinciehuis in Zuid Holland een mini conferentie plaatsvinden over 

de activiteiten van de dorpsgemeenschappen. Aanleiding is de verschenen nota van het 

provinciebestuur onder de titel: Handreiking Kernendemocratie. Een oproep aan gemeentebesturen 

van de Provincie, de Vereniging van ZH Gemeenten en onze vereniging om met elkaar onze 

ervaringen uit te wisselen met initiatiefnemer, gedeputeerde Jeannette Baljeu.  

De thema’s waarover het in het debat tussen dorpsorganisaties en gemeentebesturen moet gaan zijn 

ook al eerder bij goed bezochte bijeenkomsten van de ZHVKK aan de orde gesteld op bijeenkomsten 

bij de VNG, Provincie en gemeentebesturen. Een drietal steeds terugkerende thema’s in die 

gesprekken:  

1e: Burgerparticipatie  

Gemeenten laten steeds meer over aan de inwoners. En dat houdt niet op bij het beheer van de 

eigen woonomgeving. Interactieve beleidsvorming lijkt een steeds belangrijker basis te zijn bij het 

opstellen van het raads- of collegeprogramma. Maar tot hoever kun je daarmee gaan? Waar gaat het 

goed? En waarom? Wat komt erbij kijken? Welke rol heeft bijvoorbeeld de gemeenteraad als burgers 

het initiatief nemen? En welke rol spelen de dorpsorganisaties daarbij? Vragen die ik deze week ook 

nog hoorde stellen door de burgemeesters van Nieuwkoop en Vlaardingen. Met de stelling, dat 

inwoners van gemeenten veel meer eigenaar moesten worden van projecten in hun buurt. 
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2e: Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking  

Samengevoegde ambtelijke organisaties; het inkopen van diensten bij de buurgemeente en private 

uitbestedingen;  zijn voorbeelden van samenwerking waarbij de bestuurlijke schaal van de gemeente 

niet meer samenvalt met de schaal van de leefgemeenschappen waarop taken worden uitgevoerd. 

Wat zijn de succesvolle voorbeelden? Waar moet een gemeente op letten? En hoe zit het met de 

democratische toets? Er is zo langzamerhand een duidelijk verschil te constateren, tussen de groei in 

omvang gemeenten: en de altijd gelijkblijvende positie van de inliggende dorpen en 

leefgemeenschappen.  De ZHVKK wil graag meedoen in de discussie over deze tegenstrijdige 

ontwikkeling in bestuurlijk Nederland. Eén ding blijft echter onveranderd: de binding van mensen 

met hun eigen leefomgeving. Hoe groot of klein een gemeente ook is! 

3e: Unieke gemeenten of unieke gemeenschappen?  

De gemeente is niet automatisch een bestuurlijke identiteit. Zoals gezegd: voor inwoners van de 

nieuw gevormde gemeenten geldt veel meer, dat het eigen dorp of buurtschap de plek is waarmee 

men zich identificeert. Hoe belangrijk is het dan dat het bestuur dichtbij is? Wat levert de 

schaalvergroting de inwoners op? Wat kunnen grotere gemeenten leren van kleine gemeenten? De 

vraag is: of je bij schaalvergroting of omvangrijke ambtelijke samenwerking nog wel de eigen 

identiteit en gemeenschapszin kan waarborgen? Enkele weken geleden maakte het gehele 

parlement zich nog zorgen over de Nederlandse identiteit, maar de werkelijkheid speelt zich bij u in 

de buurt af.  

De ZHVKK heeft op genoemde conferenties aandacht gevraagd voor het steeds weerkerende 

onderwerp over de identiteit van mensen in leefgemeenschappen: en dus de rol daarin van goed 

functionerende dorpsorganisaties. Mensen identificeren zich met de eigen leefomgeving en willen 

zich daar ook graag voor inzetten, zoals op onze jaarbijeenkomsten steeds weer is gebleken door de 

presentatie van de projecten voor de Dorpskrachtprijs. Betere voorbeelden voor ware “dorpskracht” 

en eigenaarschap van projecten kunnen we elkaar eigenlijk niet leveren.  

Een boodschap, die ons bestuur ook in het nieuwe jaar weer zal overbrengen aan bestuurders van 

gemeenten en provincie. We krijgen daarbij overigens ook vrijwel steeds weer een positieve 

response en morele steun terug voor onze organisatie. Maar materiële steun zullen we evenals de 

Landelijke Organisatie voor Kleine Kernen in de toekomst toch ook nodig hebben. Zeker als de 

hulpvragen blijven toenemen. Niet alleen steunen veel gemeentebesturen in Zuid Holland 

dorpsorganisaties van harte, maar stimuleren ook daadwerkelijk de oprichting daarvan.  

We bevinden ons als ZHVKK daarbij in het goede gezelschap van o.a. de Koninklijke Nederlandse 

Heidemaatschappij, die ook  gericht is op samenwerking bij projecten met lokale 

leefgemeenschappen. Op hun website kunt u van alles lezen op de indrukwekkende lijst aan 

projecten, die samen met hen door burgers en vrijwilligersorganisaties zijn gerealiseerd om hun 

leefomgeving te verbeteren. En ook de Hoogheemraadschappen werpen zich inmiddels op om 

burgerinitiatieven te ondersteunen in hun gebied. Op de website van de ZHVKK kunt u daarover 

meer informatie krijgen.  
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Naast de vele gemeentebesturen dromen ook de waterschappen en heidemaatschappij ervan om 

met een  goede samenwerking heel veel nieuwe plaatselijke projecten te kunnen realiseren. Tussen 

droom en daad staan nu ook vele stevige partners om u te helpen tot realisatie over te gaan.  

Ik wens u een goed verenigingsjaar 2019 toe! 

Ries Jansen 

Voorzitter ZHVKK 

 

Aanmelding dorpsvernieuwingsprijs 2019 begonnen 
Dorpen die actief werken aan de leefbaarheid voor nu en op de langere termijn kunnen een steun in 

de rug krijgen met de Dorpsvernieuwingsprijs. Er zijn drie prijzen beschikbaar van € 1000, € 1500 en € 

3000. Deze zijn bedoeld voor dorpen die actief de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp bevorderen. 

Bij de vorige editie, in 2017, dongen 28 dorpen vanuit het hele land mee.  

Aanmelden voor deelname kan vanaf nu via de mail van de ZHVKK: ZHVKK@hotmail.com. Telefoon 

0180 664138. Op 5 februari sluit de termijn voor aanmelding. Dan buigt een driekoppige jury, 

bestaande uit vertegenwoordiging van de Rijksoverheid (Ministerie van BZK); Onderwijs en een 

initiatief ondersteunende organisatie zich over de inzendingen. De samenstelling van de jury maken 

we in december bekend. Bij de criteria die de jury hanteert, ligt deze keer extra nadruk op het aspect 

duurzaamheid. 

Dinsdag 19 maart maakt de jury bekend welke dorpen naar de finale gaan. De uitreiking van de prijs 

is op 25 mei in het Drentse dorp Witteveen, winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs 2017. 

De Dorpsvernieuwingsprijs is een initiatief van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en wordt 

ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Democratie 

en Burgerschap. In overleg met de winnaar en de gemeente, wordt gekeken naar deelname aan de 

Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Zo creëert de prijs een nationaal en internationaal platform waar 

initiatieven zichtbaar worden en kennis en ervaring wordt gedeeld. 

Het aanmeldformulier is op onze site te vinden via : http://www.zhvkk.nl/wp-

content/uploads/2018/12/Aanmeldingsformulier.doc  

  

http://www.zhvkk.nl/wp-content/uploads/2018/12/Aanmeldingsformulier.doc
http://www.zhvkk.nl/wp-content/uploads/2018/12/Aanmeldingsformulier.doc
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Samenstelling bestuur van de ZHVKK 

Tijdens de algemene ledenvergadering van onze vereniging op 19 juni 2018 kreeg ons bestuur een 

nieuwe samenstelling. 

 

Figuur 1 : Van links naar rechts: Angélique Pottuit, Ries Jansen, Erik Jonker en Jan Broekhuis 

Het nieuwe gezicht in het bestuur is Joop Ridder voormalig lid en tot voor kort voorzitter van de 

bewonersorganisatie in Den Bommel. Hij was van 1999 - 2002 bestuurslid van de stichting Design for 

All, Amsterdam. Van 2014 - heden  Lid Culturele Raad, Goeree-Overflakkee. In zijn werkzame leven 

docent op verschillende opleidingsinstituten.  

Daarnaast is Greet de Kooning - Hommes weer teruggekeerd in het bestuur. Van 1 januari 1999 tot 

haar pensionering per 1 maart 2009 is zij burgemeester geweest in de Gemeente Middelharnis. 

Zij heeft daarnaast talloze bestuurlijke functies vervuld en vervult een aantal nog steeds, op het 

gebied van sociaal- cultureel- en maatschappelijke aangelegenheden. Zowel op landelijk, provinciaal, 

als gemeentelijk niveau. 

 

Figuur 2 : 1e rij v.l.n.r.: Greet de Kooning, Joop Ridder en Marianne Verhoev 
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De voormalige voorzitter Geert Koster, in het dagelijks leven IT specialist, is nog steeds als 

webmaster actief voor de ZHVKK. Wij kunnen nog steeds, ondanks zijn verhuizing naar het Oosten 

van het land, als vrijwilliger voor onze organisatie een beroep doen op kennis. 

De huidige voorzitter en vice voorzitter zijn Ries Jansen en Jan Broekhuis. Onze secretaris is 

Angélique Pottuit en penningmeester Erik Jonker. De vereniging heeft ook de beschikking over 

enkele adviseurs, te weten Marianne Verhoev en Gert Jan Jansen, beiden ervaren in het openbaar 

bestuur. Zij maken deel uit van de zogeheten Vraagbaak. Allen werken als onbezoldigde vrijwilliger  

voor de ZHVKK.   

 

Figuur 3 : Op de foto Gert Jan Jansen en Marianne Verhoev, juryleden bij de Dorpskrachtprijs van de ZHVKK 

Met hun verschillende achtergronden en ervaringen delen de bestuursleden en de adviseurs hun 

grote belangstelling voor het platteland, zijn bewoners en leefgemeenschappen. Veranderingen, 

problemen en ontwikkelingskansen op ons platteland blijven de aandacht vragen. Zogeheten 

ontgroening en vergrijzing, leegstand van onroerend goed, het voorzieningenniveau, zorgcoöperaties 

en andere burgerinitiatieven zijn zo onderwerpen die op het programma staan.   Daarvoor wordt 

samenwerking gezocht met alle bestuurslagen in de provincie. 

 

Bijzondere avond in het Provinciehuis 6 maart 2019 

Op woensdagvond 6 maart 2019 wordt er in het Provinciehuis samen met de ZHVKK en de VZHG een 

mini conferentie georganiseerd over de positie van de dorpsgemeenschappen in de  steeds groter 

wordende gemeenten. 
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Gastvrouw op deze avond is gedeputeerde Jeannette Baljeu, die met burgemeester Liesbeth Spies 

van Alphen aan de Rijn en Roel Cazemier van de gefuseerde gemeente Krimpenerwaard in een forum 

discussie de provinciale nota Handreiking Kernendemocratie nader zullen analyseren. 

Naast de Zuid Hollandse statenleden van de provincie worden ook alle colleges van B&W in Zuid 

Holland uitgenodigd. Het is van groot belang, dat onze leden hun stem laten horen bij deze 

bijeenkomst. Uw voorzitter Ries Jansen zal samen met de gedeputeerde de inleiding tot deze avond 

verzorgen.  

Aanleiding tot deze ontmoeting is de begin dit jaar door de Provincie vastgestelde nota: Handreiking 

Kernendemocratie, die onze activiteiten als vereniging zeer ondersteund. Evenals eerder de 

Commissaris van de Koning Jaap Smit deed, tijdens een ZHVKK bijeenkomst in het gebouw van de 

VNG in 2016.  

Jaap Smit sprak toen het gezelschap toe met de volgende tekst: “Het verlangen naar 

gemeenschapszin en zeker ook de initiatieven die daaruit voortkomen bij inwoners verdienen het te 

worden ondersteund en bevorderd”. 

  

Figuur 4 : CdK Jaap Smit sprak in het VNG gebouw 20161 

 

Hou deze datum in uw agenda vrij vanaf 19.00 uur. Uw aanwezigheid is van groot belang voor de 

voortgang bij de uitvoering van de activiteiten van de dorpsorganisaties in de vele actieve gemeenten 

die onze provincie telt.  

                                                           
1 Geheel rechts Jantien Kriens VNG,   2e van rechts op de 1e rij Ries Jansen 
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De uitnodiging voor onze leden, aanmeldingsformulier en het definitieve programma volgen later via 

het secretariaat: zhvkk@hotmail.com  

  

Vrijheid bespreek je aan tafel 

Het vrije, open en tolerante land dat we zijn, is gevormd door opstaan tegen onderdrukking en 

onrecht en strijden voor vrijheid en gelijkheid. Die vrijheid moet continu bevraagd worden. Door met 

elkaar in gesprek te gaan, door - wanneer nodig -  vrijheid op te eisen en vooral door verschillen te 

vieren. Op 5 mei vieren wij de vrijheid door met elkaar aan tafel te gaan. Vanuit de ZHVKK willen we 

de aandacht vestigen op de mogelijkheid om zelf in jouw kleine kern een Vrijheidsmaaltijd te 

organiseren. 

De Vrijheidsmaaltijd is een gezamenlijke maaltijd en vindt plaats op de avond van 5 mei. Tijdens de 

maaltijd praten deelnemers over vrijheid. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil de Vrijheidsmaaltijden 

- een initiatief van het Amsterdams 4 en 5 mei comité - als landelijke traditie introduceren. 

HOE ORGANISEERT U EEN VRIJHEIDSMAALTIJD? 

1. Vaststellen van een locatie Waar gaan we eten? Met het kiezen van een locatie bepaalt u veel. 

Enkele suggesties: 

• Een spectaculaire locatie  Bijvoorbeeld op het dak van een hoge toren, een plek waar men 

anders niet komt (galerij van een museum), een lange tafel op het centrale plein van de stad 

of het dorp, bovenop een dijk, in een weiland, midden op een drukke weg.   

• Een historische locatie  Zoals in een pand met oorlogsgeschiedenis, naast een monument, op 

de plek waar de machtsoverdracht na de bevrijding plaatshad, een woon- of werkadres van 

een Joodse familie of verzetsgroep, een plek van een voedseldropping. 

• Een praktische locatie Denk aan een buurthuis, een restaurant, een bibliotheek waar 

makkelijk een maaltijd bereid kan worden.  

• Een herkenbare plek Een centrale publieke plek, bijvoorbeeld het gemeentehuis of 

stadshuisplein, een groot park, een mooie straat. 

2. Vaststellen van een verhaal De Vrijheidsmaaltijd is samen eten en praten. Het gesprek over 

vrijheid speelt de hoofdrol. Er zijn heel veel ingangen te beden- ken om over vrijheid te praten. 

Bijvoorbeeld door te vragen naar iemands idealen, zijn of haar persoonlijke geschiedenis of die van 

zijn/haar land: 

• Historisch De geschiedenis van een pand, straat, buurt of stad, van bewoners, over een 

bekende oorlogs- of  verzetsdaad. 

• Actualiteit Zoals vluchtelingen toen en nu, discriminatie. 

• Het ideaal van verbinding Van het vieren van samenleven, tot de grotere 5 mei- thema’s: 

verzet, rechtsstaat, democratie en universele mensenrechten. 
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3. Samenstellen van een programma Hoe vertelt u het verhaal? Een centraal onderdeel van de 

Vrijheidsmaaltijd is de toost: de burgemeester, een schrijver, een lokale ‘held’ of de initiatiefnemer 

heft het glas en speecht: waarom zitten wij hier vandaag samen aan tafel? 

Daarnaast zijn allerlei programmaonderdelen te bedenken: een open podium, een pub quiz, een 

muzikant die langs de tafel trekt. 

4. Wie organiseert de Vrijheidsmaaltijd? Iedereen kan een Vrijheidsmaaltijd organiseren. Houdt 

daarbij rekening met de volgende rollen: 

• Een initiatiefnemer – een gemeente of lokaal 4 en 5 mei comité;  

• Een producent – degene die de maaltijd organiseert;  

• Een programmamaker – dat kan een lokaal cultureel podium zijn;  

• Een mediapartner – landelijk of lokaal;  

• Een host – de tafelheer of -dame;  

• Een kok en de crew. 

Natuurlijk kunnen verschillende rollen door dezelfde persoon gespeeld worden. 

5. Voor wie is de Vrijheidsmaaltijd? Tijdens een Vrijheidsmaaltijd vieren we gemeenschapszin; dat we 

samen een groep vormen met een gedeelde geschiedenis en een gedeelde toekomst. Het is 

natuurlijk leuk om in de opzet van het programma juist de tegenstellingen op te zoeken: 

verschillende wijken, tegengestelde politieke kleuren, daklozen bij de Rotary, vluchtelingen met 

buurtbewoners, jong en oud. 

6. Hoe kan het Nationaal Comité 4 en 5 mei onder- steunen? Het comité ondersteunt u met inhoud 

en middelen:  

• Programma Meedenken over locatie, programma en partners.  

• Communicatie Ondersteunen bij communicatie en het genereren van media-aandacht. 

• Een toolkit, met middelen en aankleding, die ingezet kan worden ter ondersteuning van de 

organisatie, communicatie, programma, aankleding en het op gang brengen en houden van 

gesprekken. 

CONTACT Walter Vermeer walter.vermeer@4en5mei.nl +31 (0) 20 718 35 33 

www.4en5mei.nl 
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VOORBEELDEN VAN EERDERE VRIJHEIDSMAALTIJDEN 

Vrijheidsmaaltijd aan het IJ  

Langs de Noordoever van het IJ schoven op 5 mei 

2015 en 2016 1000 mensen aan, waarbij elke 

tafelgast eten meegenomen had voor degene die 

tegenover hem of haar kwam zitten. Lokale 

dichters en muzikanten liepen langs de tafel voor 

mini-optredens, samen werd gebouwd aan een 

zwerm papieren vogels als tijdelijk monument 

voor verbinding.  

Figuur 5 : Foto: Michiel Landeweerd / CC BY-NC-ND 2.0 

 

 

Vrijheidsmaaltijd Heerenveen  

In de Sefaat Camii moskee in Heerenveen genoten 

op 5 mei 2018 tientallen gasten van een heerlijke 

maaltijd, verzorgd door vrijwilligers van de 

moskee. De Vrijheidsmaaltijd was een mooie vorm 

van samenwerking tussen de gemeente 

Heerenveen en de moskee. 

Figuur 6 : Foto: Gemeente Heerenveen 

 

 

Vrijheidsmaaltijd Makkum  

In Makkum organiseerde de werkgroep 

Vrijheidsmaaltijd een bijeenkomst voor 50 gasten 

op 5 mei 2018. Deelnemers raakten volop aan de 

praat met behulp van de “kletspot” en zochten 

letterlijk de verbinding door de rode draden die 

het ene aan het andere glas koppelden.  

Figuur 7 : Foto: Jan Koornstra 
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Samenwerking LVKK en Sobrietas 

Waarom: 

Omdat Sobrietas staat voor mensen die samen werken aan een 

duurzame, leefbare samenleving waarin mensen zelf 

verantwoordelijkheid nemen. Omdat de Verenigingen van Kleine Kernen 

bewoners ondersteunen die zelf voorzieningen tot stand brengen die 

cohesie en duurzaamheid van het dorp/ regio bevorderen. 

Inhoud: 

Sobrietas wil projecten ondersteunen die in materiële, sociale en/of geestelijke zin bijdragen aan een 

duurzame (dorps)samenleving. Projecten die passen bij die filosofie van Sobrietas komen voor een 

bijdrage in aanmerking. Sobrietas zoekt naar projecten die in hun breedheid en samenhang wezenlijk 

bijdragen aan de leefbaarheid. 

Financiële ondersteuning: 

In 2017 is ongeveer € 25.000 beschikbaar.  We denken aan ongeveer € 1.000 à € 1.500 per te 

ondersteunen project. Kan maximaal oplopen tot € 5.000. Het bedrag is niet beschikbaar voor 

betaling van een beroepskracht !! 

Criteria en Werkwijze: 

Provinciale Verenigingen en LVKK wijzen dorpsinitiatieven op de mogelijkheid van cofinanciering 

door Sobrietas. De projecten moeten voldoen aan de criteria van Sobrietas. Zie www.sobrietas.nl 

De projecten kunnen slechts vragen om een eenmalige bijdrage; niet voor structurele kosten. 

De projectaanvraag wordt ingediend liefst via de provinciale vereniging bij Sobrietas. 

Projectaanvragen dienen te worden ingediend bij Sobrietas. 

info@sobrietas.nl 

Sobrietas; Postbus 1216, 5200 BG Den Bosch. De projectaanvraag wordt beoordeeld door Sobrietas, 

zonder ruggespraak met LVKK. 

 

Meer Bewegen door alleenstaande ouderen? 

Dat laat FNO op dinsdag 22 januari 2019 zien tijdens de ‘Landelijke conferentie Meer Veerkracht, 

Langer Thuis’ in De Rijtuigenloods in Amersfoort. Zij ondersteunden met het programma Meer 

Veerkracht, Langer Thuis meer dan honderd initiatieven die een bijdrage leveren aan de mogelijkheid 

http://www.sobrietas.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief december 2018  zhvkk@hotmail.com 

voor ouderen om zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig te wonen. Meedoen en 

bewegen staan daarbij centraal.  

In 2018 worden hun projecten afgerond en het is tijd om de kennis te delen! Wil je je ook inzetten 

om meedoen en bewegen voor alleenstaande ouderen mogelijk te maken?  

Je kunt je nu al kosteloos aanmelden voor deze inspirerende dag bij: Ineke Jonker, programmaleider  

 FNO zorg voor kansen  
100 Watt gebouw  
James Wattstraat 100  
1097 DM Amsterdam  
www.fnozorgvoorkansen.  
Datum: dinsdag 22 januari 2019  
Aanvang: 10.45 uur (ontvangst 10.00 uur)  
Einde: 17.30 uur  
Locatie: De Rijtuigenloods te Amersfoort 
 

Internet Platform Netwerk Duurzame Dorpen 

Tijdens de jaarvergadering op 19 juni 2018 van de ZHVKK werd melding gedaan door  secretaris 

Angélique Pottuit van projecten op de interactieve website van het project:  Netwerk Duurzame 

Dorpen. Een website met veel informatie over initiatieven in het gehele land maar nog te weinig 

opgaven vanuit de kleine kernen in Zuid Holland.  

Het zou geweldig zijn als meer van onze leden de site gaan gebruiken voor het vastleggen van hun 

initiatieven, zodat het anderen kan inspireren en/of helpen bij het opzetten van activiteiten die een 

bijdrage leveren aan de leefbaarheid in hun dorpskern.   

Hierbij de link naar de website: https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/  

 

KNHM afdeling Zuid-Holland 

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) ondersteunt bewoners die hun buurt, wijk of 

streek willen verbeteren. We helpen bijvoorbeeld bij de realisatie van het initiatief en begeleiden 

met het maken van een goed plan van aanpak.  

KNHM is een landelijke organisatie met twaalf provinciale afdelingen. Elke provinciale afdeling wordt 

gevormd door een aantal vrijwilligers. Door ons uitgebreide netwerk en brede kennis kunnen we uw 

initiatief een stap vooruit helpen. 
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Voorbeeldprojecten 

Stadstuin Emma’s Hof 

Het begon met een spontaan idee tijdens een straatfeest in Den Haag: een binnentuin midden in de 

stad. De bewoners enthousiasmeerden de projectontwikkelaar, die afzag van zijn plan om 

nieuwbouw te realiseren. Ook de gemeente stond achter het idee. Met diverse subsidies en inzet van 

enthousiaste bewoners uit de buurt is de droom nu werkelijkheid. KNHM heeft de initiatiefnemers 

geholpen met de oprichting van een stichting, het projectmanagement en   de begeleiding van het 

tuinontwerp. De bewoners hebben de ontmoet-, speel- en educatietuin niet alleen zelf gerealiseerd, 

maar gaan de tuin ook zelf onderhouden. 

Tuin aan de Maas 

In Rotterdam toverden bewoners van het Lloydkwartier een ‘witte vlek’ op de Rotterdamse 

Mullerpier om tot een buurttuin. Zo hoeven zij niet, totdat woningbouw start, jarenlang tegen een 

kale zandvlakte aan te kijken. De tuin werkt als smeerolie voor de buurt. Iedereen mag meedoen, 

plukken en oogsten. KNHM helpt bij het interactieve  

 ontwerpproces. De ideeën en wensen van buurtbewoners zijn tijdens workshops geïnventariseerd 

en uitgewerkt in schetsontwerpen. Naast het betrekken van buurtbewoners, ondersteunt KNHM de 

stichting om de plannen met alle betrokken partijen zoals de gemeente overeen te komen. 

Proeftuin van Holland  

“De tuin met maar liefst 2500 bijzondere planten moet vrij toegankelijk blijven.” Om die reden 

kochten de initiatiefnemers van Proeftuin van Holland het terrein in Boskoop. De tuin wordt 

overgedragen aan Stichting Harry van de Laar. Deze stichting heeft tot doel om het assortiment te 

vernieuwen en onder de aandacht te brengen bij zowel consumenten als professionals. De 

initiatiefnemers bouwen de activiteiten verder uit en betrekken maatschappelijke partners zoals 

zorginstel lingen en scholen bij de ontwik ke ling van het  terrein. KNHM afdeling ZuidHolland helpt 

bij het opstellen van de haalbaarheidsstudie en de business case. 
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