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NIEUWSBRIEF, 5e editie, juli 2021 

 

Eerste Renaissance Café; Het Van Gogh NP i.o. 

Om te prikkelen en inspireren organiseert Renaissance 

van het Platteland een serie Renaissance cafés, waarbij 

we steeds een ander gebied centraal stellen. We gaan 

het gesprek met elkaar aan over de uitdagingen en 

dilemma’s op basis van 2 inspirerende sprekers.  

 

In het eerste Café stond het Van Gogh Nationaal Park 

centraal: eerste-renaissance-cafe-17-juni.Met de titel 

“Van Gogh NP, de oplossing of te mooi om waar te 

zijn?”. Op website renaissancevanhetplatteland vindt u 

binnenkort de aankondiging van het tweede 

Renaissance Café.  

 

‘Brabant is met Van Gogh NP een pionier’  

Guus van Roessel, biologisch melkveehouder in Van Gogh NP, 

beantwoorde tijdens het Café de centrale vraag met een volmondig ‘de 

oplossing’. Hij ziet kansen voor zijn boerderij, met combinaties van 

verdienmodellen, juist in samenwerking met zijn omgeving. Hij wil geen 

vergadercircus maar uitvoeringskracht. Hij vraagt aan gemeenten om 

helder te communiceren. 

 

Adriaan Geuze gaat in op de aanpak in Brabant en op de urgentie om 

een uitweg te vinden. We moeten samen met de boer de voedselketen 

heruitvinden. Dit vraagt aansturing op nationaal niveau. Brabant is een 

interessante casus. ‘Brabant is met Van Gogh NP een pionier. Hier heeft 

men gedurfd om het begrip Nationaal Park opnieuw uit te vinden, met 

stad en land innig verbonden, een voorbeeld voor de ruimtelijke 

ordening van de toekomst’.   

 

Dick vd Oever reflecteert vanuit de 

Renaissance beweging, ‘het gesprek aangaan 

met de boer is heel mooi. Er zijn echter veel 

loketten, en nu komen er weer nieuwe, ook 

VGNP. Regie en doorzettingskracht is nodig, 

met een soort gebiedscommissaris. Adriaan 

en Guus, je ziet de passie, dat werkt super 

aanstekelijk.’ 

 

Hier vindt u de link naar de opname van 

het eerste Renaissance Café: 

www.youtube.com/watch?v=pvcrKScin98 

 

http://www.renaissancevanhetplatteland.nl/meld-je-aan-voor-het-eerste-renaissance-cafe-op-donderdag-17-juni/
http://www.renaissancevanhetplatteland.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=pvcrKScin98
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Publicatie: ‘onder de kerktoren’ 

Wat moet er worden van het Vlaamse dorp als de bakker met pensioen is, het 

kerkplein een parkeerterrein is geworden en niemand nog weet waar de 

dichtstbijzijnde bankautomaat is? En waarom moeten we ons bezighouden met 

dorpen in een toekomst die volgens zoveel mensen toch vooral stedelijk zal zijn?   

Met die vragen worstelde Jasper Van Loy, journalist en Kempenzoon. Zijn antwoord 

is even eigenzinnig als hoopvol: Onder de kerktoren, een pleidooi voor het moderne 

dorp. 

 

Het boekje werd aangeboden aan de inleiders van het eerste Renaissance Café. Lees 

verder: onder-de-kerktoren 

 

 

‘Toukomst: Het dorp als startpunt’ 

Noteer alvast de avond van 27 oktober 2021 voor het tweede 

Renaissance Café, een combinatie van fysiek én via het internet! 

De Noordelijke initiatiefgroep o.l.v. Dick Pouwels van de Hanzehogeschool kiest als onderwerp ‘Toukomst: Het 

dorp als startpunt voor sociaal-maatschappelijke, ruimtelijke en economische ontwikkeling’. 

Locatie: nog te bepalen, maar ergens een dorp in de Provincie Groningen of Friesland. 

Nb: ‘Toukomst’ is geen spel- of typefout, maar Gronings voor ‘Toekomst’. 

 

Mogelijke onderwerpen zijn: 1. De natuur haar gang laten gaan, kansen voor sociaal-maatschappelijke en 

ruimtelijke ontwikkeling en 2. De historische en toekomstige ontwikkeling van de relatie tussen Stad en 

Ommeland. Input vanuit de regio is welkom! 

 

Ontwikkel Team Nederland: oplossingen voor stad én platteland! 

Dit voorjaar plaatsten wij een bijzondere advertentie “Van OMT naar OTN: Ontwikkel Team Nederland” in enkele 

landelijke dagbladen.  Met dit statement vragen wij graag ook uw aandacht voor nieuwe ruimtelijke en sociaal 

economische keuzes die oplossingen bieden voor de toekomstige uitdagingen van Nederland. Aangevuld met 

een krachtige, voortvarende regie. 

In de advertentie noemen we de belangrijkste thema’s. In de brief aan de politieke partijen lichten wij dit graag 

toe. Met de vraag om dit thema in het nieuwe regeerakkoord op te nemen: 

 

“Het Ontwikkel Team Nederland maakt in overleg met de regering voorstellen voor een betere ruimtelijke en 

sociaal economische verbinding tussen stad en platteland.” 

  

Doe mee aan de uitbreiding van ons platform! 

Deze nieuwsbrief is voor ons een belangrijk 

communicatiemiddel met sympathisanten en 

geïnteresseerden. We willen ons bereik graag 

vergroten. Wilt u deze nieuwsbrief doorsturen naar 

mensen in uw eigen netwerk met het verzoek om zich 

aan te melden? Uw vragen, opmerkingen en ideeën 

zijn van harte welkom. René de Bont is via de mailbox 

info@renaissancevanhetplatteland.nl bereikbaar.  

De website www.renaissancevanhetplatteland.nl 

wordt regelmatig geüpdatet en is beschikbaar voor 

achtergrondinformatie en nieuwsberichten: wilt u 

informatie of artikelen delen via de website? Zoek 

contact met René via de mail.  

 

Platform voor nieuwe verbinding 

 tussen stad en platteland. 

Steun en inspiratie voor de regio. 

 

In Europa en dus ook in Nederland trekt de 
bevolking naar de stad. De kleine, perifeer gelegen 

gemeenten zullen verder krimpen en sommige delen 
van het platteland zullen leeglopen. De overheid 
heeft hier op dit moment geen visie en passend 
antwoord op. Een vitaal platteland is van groot 

belang voor een ‘leefbare toekomst’ van Nederland. 
Daarom zijn de handen ineengeslagen door diverse 

initiatiefnemers. 
Lees meer over ons initiatief en de verbinding tussen 

stad en platteland. 
 

https://www.standaarduitgeverij.be/boek/onder-de-kerktoren-9789002269349/
https://www.renaissancevanhetplatteland.nl/wp-content/uploads/2021/04/Landelijke-Advertentie-Renaissance-van-het-Platteland-oproep-Formatie-2021.pdf
https://www.renaissancevanhetplatteland.nl/wp-content/uploads/2021/04/Renaissance-van-het-Platteland-brief-oproep-Formatie-2021.pdf
mailto:info@renaissancevanhetplatteland.nl
http://www.renaissancevanhetplatteland.nl/
https://renaissancevanhetplatteland.nl/?page_id=142
https://renaissancevanhetplatteland.nl/?page_id=146
https://renaissancevanhetplatteland.nl/?page_id=146

