
Alweer 5 jaar geleden is Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren opgericht. Onze beweging begon in 2017 
om lokaal te verduurzamen. Dat het onderwerp erg leeft, blijkt wel uit het feit dat inmiddels meer dan 
7.000 mensen zijn aangehaakt: inwoners, ondernemers, organisaties, politici en ambtenaren. Allemaal 
hebben ze hetzelfde doel voor ogen: werk maken van lokale duurzaamheid. Zowel achter als voor de 
schermen worden projecten uitgerold waar inwoners het verschil kunnen maken. Op deze pagina’s
lichten wij er graag een paar uit. Wil je meer duurzaam, lokaal nieuws? 
Bezoek samensnellerduurzaamgooisemeren.nl en volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn.

Groente en fruit rechtstreeks van de boer naar de consument 
Voedselinitiatief Boer en Voedsel opereert vanuit De Groene Ruijter
BUSSUM – Kratten vol verse 
groenten staan buiten op het plein 
bij de Groene Ruijter in Bussum. 
Uien, boerenkool, penen, rode 
kool; het is een kleurrijk gezicht. 
Binnen zijn vrijwilligers van het 
voedselinitiatief Boer en Voedsel 
in de weer om de bestellingen van 
deze week in orde te maken. 

De initiatiefnemers van Boer en 
Voedsel hebben twee belangrijke 
doelstellingen voor ogen: het 
beschikbaar houden van voedsel 
(direct van de boer of producten) 
én het verbinden van mensen. Om 
alles direct van het land op het bord 
van de producent te krijgen zijn 
de vrijwilligers druk in de weer. De 
broden worden geteld, de bestellijsten 
doorgenomen en de zakken 
aardappels van boer Arnold van 
Woerkom zijn net binnen gebracht. 
Zachtjes aan druppelen steeds meer 

klanten binnen om het via de website 
bestelde voedsel op te halen. 

Boer Arnold wil dat mensen 
genieten van lekker eten en 
tegelijkertijd hun gezondheid 

een boost geven

Gezondste aardappelen
Een van de hoofdolspelers van dit 
initiatief is boer Arnold van Woerkom 
uit Bant in Flevoland. Hij is een boer 
met een missie: hij wil dat mensen 
kunnen genieten van lekker eten en 
tegelijkertijd hun eigen gezondheid 
een boost geven. Met zijn bedrijf 
Bodemisch Food produceert hij de 
gezondste aardappelen die er te 
krijgen zijn. “Ze bevatten de hoogste 
voedingsstoffen per gram”, vertelt hij 
gepassioneerd. 

Hij vertelt dat door een schralere 
bodem de voedingswaarde van 

veel agrarische producten steeds 
kariger wordt. Samen met een aantal 
andere agrariërs heeft hij besloten 
het anders aan te pakken. Sinds 
de jaren ’90 voedt hij de aarde 
waarop zijn producten groeien met 

zadenmengsels. Het gewas wordt 
vertroeteld met op maat gemaakte 
vloeibare mineralenmengsels. 
Het resultaat is een vruchtbare 
bodem. “Hierdoor zijn onze 
producten lekkerder, geven ze 
sneller een verzadigd gevoel en 
bevatten ze bovendien aantoonbaar 
meer vitaminen, mineralen, 
sporenelementen en antioxidanten dan 
gangbare producten”, legt hij trots uit.

Rechtstreeks van het land
Iedere week laadt hij een kleine 100 
kilo van deze gezonde aardappelen in 
om richting Boer en Voedsel in Bussum 
te rijden. Hij maakt een ronde om 
het IJsselmeer waarbij hij bij telers 
en boeren stopt om zijn wagen te 
vullen met groente, fruit en andere 
producten. 

Meer weten over Boer en Voedsel? Kijk 
dan op boerenvoedsel.nl 

Als ‘groen uithangbord’ wil klimaatburgemeester Jesse van 
den Hoven zijn Gooise Meren nog klimaatbewuster maken
BUSSUM – Jesse van den Hoven 
uit Bussum mag zich sinds kort 
de klimaatburgemeester van 
Gooise Meren noemen. Nee, hij 
draagt geen ketting en komt ook 
geen lintjes knippen. Wat hij dan 
wel doet? Hij promoot vooral zijn 
eigen initiatief omtrent elektrische 
deelauto’s. Ook heeft hij plannen 
om elektrische deelfi etsen in te 
voeren. 

Van den Hoven is al een tijdje bezig 
om zijn eigen woonomgeving groener 
te maken. Wie langs zijn huis loopt 
ziet bijvoorbeeld al de zonnepanelen 
op het dak liggen. “Ik praat graag over 
het vergroenen van mijn woning en 
de mensen in de straat weten mij ook 
te vinden. Ze vragen: wat kosten die 
zonnepanelen en wat levert dat op? 
Hele goede vragen, want hoe meer 
je er vanaf weet, hoe makkelijker het 
wordt om hier voor te kiezen.” 

Blije bijen
Op deze manier probeert hij in 
ieder geval voor zijn eigen straat 
een ‘groen uithangbord’ te zijn. De 
meeste energie stopt hij in zijn lokale 
deelautoproject. Vanuit een coöperatie 
kunnen de leden een elektrische auto 
pakken zodra ze behoefte hebben aan 
een auto. Zo hoef je geen eigen auto 
te hebben, maar als je omhoog zit dan 
pak je de deelauto en rijd je zuinig en 
schoon naar je eindbestemming. 

‘We gaan pas auto’s bestellen als 
we meer aanmeldingen hebben’

Ondertussen wordt Jesse ook veel 
benaderd om te kijken of hij zijn steun 
aan andere groene projecten in Gooise 
Meren kan geven. Hij zal in ieder geval 
het NK tegelwippen omarmen. Dit is 
een wedstrijd waaraan gemeenten 
mee kunnen doen. Het idee is dat 
veel inwoners een tegel uit de tuin 

weghalen en deze vervangen door gras, 
bloemperken, bomen of tuintjes. Zo 
wordt Nederland meer klimaatbestendig 
en behagelijker voor insecten en 
dieren. Bovendien wordt het door meer 
groen koeler op warme dagen. 

Overigens is hij niet van plan om 
burgemeester Han ter Heegde voor de 
voeten te lopen. “Nee, wat ik doe is 
vrijwillig en gewoon iets extra’s om het 
belang van een duurzame gemeente 

te promoten.” Hiervoor wil hij graag 
ook nog een oproep doen. “Denk eens 
na over wat je zelf zou kunnen doen 
voor een mooiere leefomgeving en 
een beter klimaat. Vaak is het zo dat 
je wanneer je iets goeds doet voor 
het klimaat, je hiermee ook geld kan 
besparen! Tot slot hoop ik dat meer 
mensen zich aanmelden voor het 
elektrisch autodelen en zelf geen auto 
(of tweede auto) aanschaffen.” Meer 
weten? Kijk op gooise.meerdelen.com 

Circulaire coaches Gooise Meren gezocht
GOOISE MEREN – Bij Samen 
Sneller Duurzaam Gooise Meren 
zetten inwoners zich in voor 
lokale initiatieven om onze 
gemeente duurzamer te maken. 
Voor het thema circulaire 
economie zoeken wij circulaire 
coaches.

Een circulaire coach gaat in gesprek 
met ondernemers over circulariteit. 
Hoe kunnen ze bijvoorbeeld besparen 
op grondstoffen? Welke reststromen 
zijn interessant om hergebruikt 
of geupcycled te worden? Onze 
spiksplinternieuwe wethouder 
circulaire economie Barbara 
Boudewijnse denkt dat het allemaal 

begint met het goed informeren van 
ondernemers. “We hebben in onze 
gemeente veel ondernemers die graag 
willen, maar het te druk hebben met 
hun onderneming om zich grondig 
te kunnen verdiepen in de duurzame 
mogelijkheden die bij hun bedrijf 
passen. Een gemiste kans eigenlijk en 
daarom is het goed als een circulaire 
coach het gesprek aangaat.”

Wil jij lokaal de circulaire economie 
aanjagen en zie je de kansen die 
een circulaire economie biedt? 
Word dan een circulaire coach! 
Neem contact met ons op via 
samensnellerduurzaamgooisemeren.nl 
voor meer informatie.

BUSSUM – De organisatie van Bussum op IJs is keihard bezig om zo 
klimaatneutraal bezig te zijn. Zo krijgen ze hun groene stroom van de 
zonnepanelen van het gemeentehuis en compenseert Ice-World het 
energieverbruik. Hoewel ze dus (nog) niet helemaal klimaatneutraal zijn, wordt 
daar wel zoveel mogelijk aan gedaan. Bussum op IJs is te vinden op het plein 
voor het gemeentehuis en is geopend tot en met 8 januari 2023.

Boer Arnold van Woerkom brengt zijn 
verse, gezonde aardappelen naar het 
distributiepunt in Bussum. 

Onze ‘winkeldeuren dicht 
actie’ groot succes

GOOISE MEREN - “Natuurlijk zijn 
wij open, de deur is alleen dicht 
om energie te besparen.” Dat is de 
boodschap die inmiddels op maar 
liefst 71 winkeldeuren in Gooise 
Meren hangt. 

De ondernemers doen dit niet alleen 
voor een beter milieu, maar ook 
vanwege de hoge energieprijzen. Een 
van hen is ondernemer Peggy Betlem 
van Isul Kado & Design in de Bussumse 
Nassaustraat. Zij vertelt dat ze het 
bordje zag hangen bij medewinkelier 
Konijn Herenmode in de Nassaulaan. 
“Ik dacht gelijk: ‘dat wil ik ook’. Ik had 
al wel een eigen bordje, maar daar 
stond niet op dat de energieprijzen de 
reden voor het deurendicht beleid zijn. 
Ik vond het direct een mooie actie.”

Begrip bij klanten
“Als er geen bordje op je deur hangt, 
ervaren klanten toch een soort 

drempel. Ze vinden het dan minder 
makkelijk om even binnen te lopen.” 
Peggy heeft het ook een keer uitgetest 
door mensen aan te spreken met de 
vraag waarom ze niet naar binnen 
kwamen terwijl ze wel geïnteresseerd 
langs liepen. “Ze zeiden dat het 
vanwege de dichte deur was. Ik 
merk dat dit bordje echt goed werkt 
en dat ook de klanten hier begrip 
voor hebben. Ik kan alle winkeliers 
aanraden om mee te doen!”

Winkeliers kunnen een 
gratis bordje aanvragen via 
samensnellerduurzaamgooisemeren.nl 
Heeft jouw favoriete winkel nog geen 
bordje hangen? Vertel ze over deze 
actie en laat ze via onze site een 
bordje aanvragen zodat uiteindelijk 
alle winkels in Gooise Meren meedoen. 
Het nieuwe normaal is dat de 
winkeldeur dicht is als binnen de airco 
of verwarming aan staat. 

Onderneemster Peggy Betlem houdt de deur dicht, maar haar winkel is 
natuurlijk geopend voor al haar klanten. 

Illustratie: Geert Gratama

Van glühwein tot gratis sinaasappels:
biologische markt op 18 december
LAREN - De Groene Afslag houdt 
aanstaande zondag 18 december 
een extra grote, biologische 
markt in kerstsferen.

Denk aan warme vuurkorven, 
duurzame kerstbomen, kerst 
sing-a-long, glühwein en meer 
feestelijkheden. 

Ook worden 320 x 8 kilo biologische 
sinaasappels gratis, zolang de 
voorraad strekt, weggegeven. 

Adres: Amersfoortsestraatweg 117, 
net over de gemeentegrens in Laren. 
Ook kun je dit jaar weer een 
kerstdinerbox bestellen via 
degroeneafslag.nl

Marijke Swirtz van Hoogerlust: 
‘Ik geloof echt in: samen kom je verder’
Zorgboerderij in Muiden wil zoveel mogelijk circulair werken
MUIDEN – Bij zorgboerderij 
Hoogerlust in Muiden wordt alles 
zoveel mogelijk circulair aangepakt 
en zo min mogelijk wordt verspild. 
Tegenwoordig staat de boerderij 
ook bekend onder een nieuwe 
naam: ‘De Bleije Boerderij’. Een 
logische keuze, want als je ziet en 
hoort wat ze hier doen dan wordt je 
vanzelf blij.

Op de zorgboerderij zijn het Marijke 
Swirtz en André van de Galiën die elke 
dag bezig zijn op de boerderij. Weer of 
geen weer, hier op de boerderij langs 
de Vecht in Muiden is altijd wel wat 
te doen. De moestuin, de dieren, het 
land, de winkel. De meeste bezoekers 
zullen vooral de winkel willen bezoeken. 
De kans is groot dat je hier wordt 
geholpen door iemand met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt. Hoogerlust 
is namelijk een zorgboerderij waar 
volwassenen met een zorgindicatie 
(variërend van autisme tot psychiatrie) 
hun dagbesteding hebben. Hier op 
de boerderij hebben ze nuttig werk 
waarmee ze kunnen meedoen aan de 
maatschappij.

Boerderijwinkel
In de boerderijwinkel kan iedereen 
terecht voor seizoensproducten: van 
uien tot spruitjes en van boerenkool 
tot knofl ook. Achter grote glazen 
ramen scharrelen de kippen. Het is 
een grappig gezicht zo in de winkel. Je 
kan bovendien zelf een eitje ‘draaien’. 

Dat wil zeggen dat je aan een lopende 
band draait waardoor de verse gelegde 
eitjes naar je toe rollen. “Verser krijg je 
ze niet”, zegt Marijke. De eigenaresse 
is enthousiast over het lokale aanbod 
aan producten in de winkel. “Alles komt 
van de eigen boerderij of van collega 
zorgboerderijen of initiatieven uit de 
regio. Marijke is altijd bezig om te 
kijken hoe ze nog duurzamer en lokaler 
kan werken. Ze vertelt bijvoorbeeld 
over de bijen op het erf die door een 
imkervereniging uit Muiden worden 
verzorgd. “De imker kan hier kasten 
plaatsen en wij hebben dan honig van 
eigen erf. Doordat we veel bijen hebben 
wordt alles bestoven en dat is weer 
goed voor onze eigen moestuin, maar 
ook voor de volkstuintjes die hiernaast 

liggen. En de honing verkopen wij in de 
winkel.”

Weggooien, dat is zonde
Ze geeft nog een voorbeeld van hoe 
ze circulair bezig zijn. “De gemengde 
mest die wij hebben van onze 
paarden, koeien, kippen en schapen 
wordt uitgedeeld aan de mensen 
van de volkstuintjes als ze behoefte 
hebben aan mest. En overschot van 
de groentetuinen? Dat doneren we 
aan de Voedselbank.” Ze verkoopt in 
de winkel bier dat wordt gebrouwen 
door een zorgboerderij in Amsterdam. 
Het ‘bierborstel’, een afvalproduct dat 
ontstaat bij het maken van bier, voert 
ze aan de dieren. “Want weggooien, dat 
is zonde”, gaat ze verder. “Ik geloof echt 

in: samen kom je verder en daarom 
zoeken wij die lokale initiatieven 
op om te kijken wat we voor elkaar 
kunnen doen. Verder kijken wij welke 
stikstofuitstoot wij veroorzaken en hoe 
we die terug kunnen brengen op eigen 
gronden.”

Ook voor de dagbestedingsklussen 
wordt gezocht naar circulaire 
activiteiten “Onze mensen schillen 
bijvoorbeeld de appels van een 
regionale fruitteler. Dat doen ze 
in opdracht van een bakker die er 
appeltaart van bakt. In ruil krijgen wij 
van die bakker een aantal broden. En 
de appelschilletjes? Die voeren we aan 
de dieren. Zo zijn we altijd op zoek 
naar werk en klussen die er toe doen. 
Onze missie is dat de mensen die bij 
ons werken optimaal meedoen in de 
maatschappij op hun eigen niveau en 
tempo.”

Achter de schermen werken ze aan 
plannen om de boerderij aantrekkelijker 
voor bezoekers te maken. “Waar we van 
dromen? We denken aan een gezellige 
theetuin met een terrasje waar mensen 
kunnen genieten van appeltaart met 
zelf geschilde appels,” zegt ze lachend. 
Wie meer wil weten over de winkel, de 
activiteiten of misschien als handige 
klusjesman wil helpen kan kijken op 
hoogerlust.nl De winkel is woensdag tot 
en met vrijdag geopend van 12-16 en 
zaterdag van 10-16 en vind je aan de 
Weesperbinnenweg 7.  

Marijke straalt tussen de verse groenten in de boerderijwinkel. 


