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NIEUWSBRIEF 2

Beste buren,
Met veel plezier melden we jullie met deze korte nieuwsbrief dat vorige week met succes de
gebiedscoöperatie ‘Ons Polderhart’ is opgericht. Als bijlage bij deze nieuwsbrief het persbericht dat
we hierover hebben opgesteld. We willen dit natuurlijk graag met jullie als eersten delen.
Door de Coronamaatregelen blijft het vooralsnog lastig elkaar persoonlijk te spreken. Gelukkig hebben
inmiddels veel bewoners van de Rodendijk, Gerverscop en Wildveldseweg zich aangemeld voor de
digitale nieuwsbrief, en kunnen we iedereen ‘veilig’ op de hoogte houden van onze activiteiten. Mocht
je je nog niet hebben aangemeld dan door een email te sturen naar onspolderhart@gmail.com.
Uiteraard zijn ook andere vragen of reacties welkom op dit adres.
Zodra de situatie het toelaat gaan we graag verder in gesprek. Enerzijds om uitgebreid te vertellen
waar we ons als coöperatie al mee bezig houden en anderzijds om te horen wat onderwerpen zijn die
die jullie graag in de polder zouden willen aanpakken.
We hopen jullie snel en in goede gezondheid te kunnen spreken in het nieuwe jaar.
Met vriendelijke groet,
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•
•

Hans van Soest
Jan-Willem Moerkerk
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PERSBERICHT

Burgers en boeren werken samen in ‘Ons Polderhart’.
Een groep boeren en burgers in het buitengebied rond de polders Gerverscop en Breudijk (omgeving
Harmelen) slaat de handen ineen en gaat samenwerken als gebiedscoöperatie ‘Ons Polderhart’. Hans
van Soest is melkveehouder in de polder en is één van de oprichters: ‘We zien als inwoners en
ondernemers dat er in onze polders veel kansen liggen. Daarbij gaan de grond en een duurzame
toekomst ons aan het hart. Dat gaat niet alleen over de manier waarop we boeren. We kijken breder.
Hoe laten we de natuur groeien en bloeien, hoe houden we onze cultuurhistorie in stand, of zorgen
we ervoor dat je hier ook je vrije tijd door kunt brengen? Bovendien is het voor ons belangrijk dat we
zélf meedenken en meebeslissen over de toekomst in ons gebied, voordat anderen dat voor ons doen.
Dat krijg je als individuele boer of als burger alleen, niet zo makkelijk voor elkaar. Gaandeweg ontstond
dan ook met hulp van Ragnhild Scheifes van het programmabureau Utrecht-West het idee om te gaan
samenwerken. Omdat we zeker weten dat we samen meer bereiken.’
Ragnhild Scheifes helpt de oprichters van ‘Ons Polderhart’ bij hun zoektocht naar een goede aanpak:
‘De directe aanleiding zit voor de initiatiefnemers in de energietransitie. In de polders spelen rond dit
onderwerp verschillende belangen. Een energieproject is voor de agrariërs een mogelijk kans voor
extra inkomsten. Daar tegenover staat dat de polders in de huidige staat uniek zijn. Dat vraagt om een
goede afweging van de impact en belangen.’
Jan-Willem Moerkerk, oprichter en burger in het gebied: ‘Wij willen met elkaar vooral zoeken naar wat
er wél kan. Hoe we dat doen? Door met elkaar te praten, niet te snel te oordelen en verschillen te
accepteren. Wij polderen dus met elkaar over onze polder. Nu is vooral het energievraagstuk actueel,
maar de doelstelling van de gebiedscoöperatie is veel breder. Alles wat onze werk- en leefomgeving
raakt, mag op tafel. Dat kunnen dus ook problemen rond glasvezel zijn, maar ook het verbeteren van
de biodiversiteit in het gebied. Ons motto is “Samen bereik je meer”. Wij hopen dan ook dat alle
bewoners zich aansluiten, zodat we met elkaar aan de slag gaan met de duurzame ontwikkeling van
onze polder.’
Ons Polderhart richt zich op het gebied Wildveldseweg, Gerverscop en Rodendijk. Binnen de
coöperatie bespreken de leden met elkaar welke mogelijkheden zij als bewoners van het gebied zien.
Voor vragen of aanmelding voor lidmaatschap: onspolderhart@gmail.com
Noot voor de redactie:
Gebiedscoöperatie Ons Polderhart is onlangs opgericht en bestaat nu uit ruim 10 actief deelnemende
huishoudens die wonen en werken in de polder. Wij willen samen werken aan het behoud van een
levendig en duurzaam platteland. Samen bereik je meer!
Voor meer informatie en foto’s: bel Jan-Willem Moerkerk (06 – 2452 0623) of Hans van Soest (06 –
3415 7021).

