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Biltsheerlijk maakt zich zorgen over het effect van voedselproductie op bodem, klimaat, 
economie en landschap. Ongezond voedsel is bovendien te makkelijk en goedkoop 
verkrijgbaar, maar wat zijn dan de ‘gezonde’ alternatieven? 
 

 Lokaal geproduceerd, 

 SeizoensVERS en 

 Milieuvriendelijke voedselproducten. 
 
Dát willen wij dan ook de normaalste zaak van gemeente De Bilt maken. 
 
Biltsheerlijk zet zich lokaal in voor een gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem. Met 
onze acties en concrete resultaten zetten we gezond, duurzaam geproduceerd voedsel in de 
schijnwerpers. Lokaal en milieuvriendelijk voedsel betekent eten met je gezonde verstand. 
Het is niet alleen lekker, maar ook beter voor jezelf én de boer én het milieu. 
 
Onze doelstelling is bijdragen aan en verduurzamen van voedselsystemen. Maar ook lokaal 
de beschikbaarheid vergroten van gezond en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel voor 
iedereen, in alle lagen van de bevolking, met activiteiten die hiermee verband houden of 
daartoe bevorderlijk zijn. 
 
APP aanpak van Biltsheerlijk 
Wij vragen Aandacht voor het thema voedsel, bieden een Platform om zo te komen tot een 
goed Programma in gemeente De Bilt. 
 
Ter inspiratie en educatie willen wij ook het eerste Biltse Voedselbos aanplanten. Het 
voedselbos wordt een voedselbeleving die inspireert en aanzet tot de nodige verandering. 

  

Missie 

Biltsheerlijk ● Home 
http://www.biltsheerlijk.nl 
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2017 is het oprichtingsjaar van Biltsheerlijk. Als Stichting in oprichting praten we met lokale 
voedingsproducenten. Zij inspireren ons om onze schouders te gaan zetten onder het 
voedselvraagstuk, dat er voor gaat zorgen dat lokaal en milieuvriendelijk  geproduceerd 
voedsel in de schijnwerpers komt te staan. 
 
Het afgelopen jaar heeft Biltsheerlijk onderzocht wat haar rol en functie zou kunnen zijn én 
of het thema al voldoende draagvlak heeft om echt stappen te kunnen zetten. We gingen 
voortvarend van start. Slechts enkele dagen na onze oprichting organiseerden we ons eerste 
voedselcafé. Hier spraken we met meer dan 40 betrokken Biltse inwoners over 
voedselproductie en –consumptie. Er is enthousiasme voor lokaal en milieuvriendelijk 
voedsel. Er zijn ook nog veel vragen onder inwoners van gemeente De Bilt en sommigen 
weten Biltsheerlijk al te vinden voor informatie en presentaties. Er zijn ook mensen met 
ideeën en deze ideeën willen wij verder helpen.  
 
Biltsheerlijk houdt zich in 2017 vooral bezig met inspireren, informeren en initiëren in 
gemeente De Bilt. 
 
We staan er niet alleen voor. Er zijn veel vrijwilligers en organisaties die onze initiatieven een 
warm hart toe dragen. Zij doen dit door samen met ons te werken aan activiteiten, ons 
(financieel) te steunen en ons met raad en daad bij te staan. Wij zijn hen allen dankbaar.    
 
De Bilt is klaar voor Biltsheerlijk, maar is Biltsheerlijk er ook al klaar voor? Zo moesten wij 
onszelf eigenlijk nog uitvinden en organiseren, maar ook fondsen werven en projecten 
prioriteren. Het bleef tot het laatste moment nog wel eens spannend hoe het allemaal 
verder zou gaan en soms liepen we vertraging op.  
 
We hebben in korte tijd veel weten te bereiken. Biltsheerlijk is er dan ook echt helemaal 
klaar voor. Wij gaan het komende jaar opnieuw veel mooie activiteiten plannen, om lokaal 
en milieuvriendelijk voedsel de normaalste zaak van De Bilt te maken! 
 

 
Willy Douma  
(Groenekan)  

Voorzitter Biltsheerlijk 

 
Maaike Noorlander 

(Bilthoven) 
Secretaris Biltsheerlijk 

 
Joanne Ronhaar 

(De Bilt) 
Penningmeester Biltsheerlijk 

Klaar voor de start… 
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Biltsheerlijk ● Activiteiten 
http://www.biltsheerlijk.nl/activiteiten/ 

Activiteiten  

 
16 januari 2017, na vele mooie 
brainstormsessies, wordt Stichting Biltsheerlijk 
opgericht. Met dank aan Joanne Penning 
(Samen voor De Bilt), die ons bij elkaar bracht. 

 
19 januari 2017, wij organiseren samen met 
gemeente De Bilt en Samen voor de Bilt het 
eerste voedselcafé. Hier wordt stevig gepleit 
voor verbetering van ons voedselsysteem.  

 
29 september 2017, de PKN-Bilthoven en 
Biltsheerlijk vertonen de film Down to Earth. 
Het is een geweldig succes met grote opkomst 
(meer dan 200 bezoekers) en lange nazit van 
mensen die bleven praten over deze film. Het 
thema van de film is ‘People powered change’. 

 
15 december 2017, 15 lokale ondernemers en 
een dapper kalf staan op de allereerste 
dorpsmarkt met hun producten. 
Het idee voor een dorpsmarkt voor lokaal en 
duurzaam geproduceerde goederen, is 
ontstaan in ons voedselcafé (19 januari 2017). 
 
 

http://www.biltsheerlijk.nl/activiteiten/
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11 MEI 2017 ● WAARDE VAN VOEDSEL  
 

Maaike Noorlander geeft namens Biltsheerlijk 
een presentatie over het effect van 
milieuvriendelijke voedselsystemen op circulaire 
economie, op de bijeenkomst van Samen voor 
De Bilt over ‘De waarde van Voedsel’. 
 

Download hier de presentatie. Klik op de 
afbeelding (links) voor een beeldverslag op de 
gehele bijeenkomst van Hans Lebbe van 
DeBiltinBeeld.nl 
 
13 SEPTEMBER 2017 ● VROUWEN VAN NU 
 

Met de Groenekanse ‘Vrouwen van Nu’, staan 
we een avond stil bij ons voedselsysteem.  
 

Willy Douma geeft een inspirerende lezing. Hoe 
zit dat nu met ons eten? Waar maken we ons nu 
zorgen over, maar vooral ook praten we met 
elkaar over wat we zelf kunnen doen.  
 

Er zit veel energie in de groep en we komen tot 
een aantal leuke ideeën. Download hier de 
presentatie.  
 

Voorbereidende werkzaamheden 
Er staat nog heel wat te gebeuren! Aan de volgende projecten wordt op dit moment hard 
gewerkt door een groep vrijwilligers, Biltse organisaties, gemeente De Bilt en Biltsheerlijk: 

 Dorpsmarkt ● Na de succesvolle try-out van 15 december (sfeerverslag), wordt hard 
gewerkt aan een duurzaam vervolg vanaf het voorjaar van 2018. 

 Voedselcafé ● Gericht op het inspireren van de lokale horeca en ten tweede op het 
leggen van verbindingen tussen milieuvriendelijke producenten in de gemeente De Bilt 
en de horeca. Zij kunnen zo, via hun werk, de voedseltransitie versnellen. 

 Fietsroutes ● Biltsheerlijk werkt samen met Boerderij de Bonte parels, betrokken Biltse 
inwoners en ondernemers aan 3 fietsroutes: ‘Beleven van voedselproductie’. 

 Biltse Fruittuin ● In een doolhof van bessenstruiken leren bezoekers spelenderwijs over 
voedselproductie. Een uniek project om mensen bij elkaar te brengen! Een 
samenwerking tussen Reinaerde, de buurt sportcoaches en Biltsheerlijk. 

 
Biltsheerlijk ● Activiteiten 
http://www.biltsheerlijk.nl/activiteiten/ 

http://www.biltsheerlijk.nl/wp-content/uploads/2017/10/PDF-ppt-waarde-van-voedsel-biltsheerlijk.pdf
http://www.biltsheerlijk.nl/wp-content/uploads/2017/10/20170913presentatie-vrouwen-van-nu2.pdf
http://www.biltsheerlijk.nl/wp-content/uploads/2017/10/20170913presentatie-vrouwen-van-nu2.pdf
http://www.biltsheerlijk.nl/wp-content/uploads/2017/12/Sfeerverslag-De-Dorpsmarkt.pdf
http://www.biltsheerlijk.nl/activiteiten/
https://debiltinbeeld.nl/2017/05/11/de-waarde-van-voedsel-met-samen-voor-de-bilt/


 

 
6 

 
Biltsheerlijk heeft veel aandacht voor communicatie. Dit is noodzakelijk voor activiteiten, 
maar ook om de doelstelling van Biltsheerlijk op de agenda te krijgen van lokale organisaties, 
ondernemers, politiek en gemeenschap. Deze activiteiten zijn deels online en deels offline. 
De samenwerking met de lokale media en het podium dat het ons biedt waarderen we zeer. 
    

Communicatie  

Online communicatie 
 

Social media ● Onze twitteraccount zetten 
we in voor onze activiteiten. 
www.biltsheerlijk.nl ● We hebben een 
eigen website ontwikkeld. 
www.debiltinbeeld.nl ● Hans Lebbe zet 
regelmatig een beeldverslag van onze 
activiteiten op zijn website  
Biletto ● Voor de kaartverkoop van de film 
Down to Earth (200+ bezoekers) hebben 
we het biletto platform gebruikt. 
 

Offline communicatie 
 

Interviews ● 6 interviews gehouden met 
lokale voedselproducenten, die 
gepubliceerd zijn in 2016/2017 in de Biltse 
Courant. 6 interviews gehouden met 
duurzame horeca ondernemers, die 
gepubliceerd worden in 2018 in de 
vierklank. 
In gesprek ● Biltsheerlijk praat met De Bilt 
over voedsel. Met gemeente, bedrijven, 
organisaties en inwoners, bijv op de 
Doedag (6/9/2017) over de Dorpsmarkt. 
Lokale kranten ● Biltsheerlijk is 5 keer 
gepubliceerd in 2017 in 3 lokale kranten. 
Nieuwsbrieven ● Biltsheerlijk heeft 114 
aanmeldingen voor haar nieuwsbrief en 3 
brieven verstuurd. 

Biltsheerlijk ● in het nieuws 
http://www.biltsheerlijk.nl/nieuws/  

http://www.biltsheerlijk.nl/nieuws/
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Initiatiefnemers  
Stichting Biltsheerlijk is opgericht door Willy 
Douma uit Groenekan, Maaike Noorlander 
uit Bilthoven en Joanne Ronhaar uit De Bilt. 
Gezamenlijk vormen zij het bestuur van 
Stichting Biltsheerlijk. Zij hebben een breed 
netwerk dat ingezet wordt voor het 
programma van Biltsheerlijk. 
 
Onze kernwaarden: inspiratie, innovatie, 
interactie, initiatie, informatie delen en 
inkomsten werven om doelen te 
verwezenlijken, helpen de juiste keuzes te 
maken. 
 
Bestuur 
 

 
 

Willy Douma  
(voorzitter) Als bioloog 
werk ik aan verduurzaming 
van ons voedselsysteem, 
zowel lokaal als mondiaal. 
 
 

 
 
 

Maaike Noorlander  
(secretaris) Als sociaal 
ondernemer werk ik met 
veel passie aan projecten 
op het gebied van eHealth 
(zorginnovatie), voeding & 
sociale horeca. 

 

Joanne Ronhaar 
(penningmeester)  
Als sociaal ondernemer 
combineer ik landschap 
architectuur en perma-
cultuur om evenwicht te 
creëren tussen voedsel 
productie en natuur. 

Samenwerkingspartners 
Gelukkig staan wij er niet alleen voor. Er zijn 
veel organisaties in (en buiten) gemeente De 
Bilt die onze initiatieven een warm hart toe 
dragen. Zij doen dit door met ons samen te 
werken, ons (financieel) te steunen en ons 
met raad en daad bij te staan. Wij zijn hen 
allen dankbaar! 

 
 

    
 

 
 

 
 

      

    
 

 
 

    
 

    

Organisatie  

Biltsheerlijk ● Over ons 
http://www.biltsheerlijk.nl/over-biltsheerlijk/ 
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Over het eerste jaar heeft stichting Biltsheerlijk weinig inkomsten en uitgaven. De stichting 
heeft een campagne opgezet om fondsen te werven voor haar activiteiten. Verder is het 
sinds kort ook mogelijk om te doneren vanaf onze website. 
 
Een beknopt overzicht van inkomsten en uitgaven vindt u hieronder. Voor meer informatie 
over onze inkomsten en uitgaven, vragen wij u contact op te nemen met onze 
penningmeester Joanne Ronhaar, via info@biltsheerlijk.nl  
 
 

Financieel overzicht Biltsheerlijk 2017 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultaat*                   € 675,89 
 
 
 
*Bestemmingsreserves 
Op de eerste bestuursvergadering van 2018 (datum nader te bepalen), worden afspraken 
gemaakt over het maken van een bestemmingsreserve voor het ontwikkelen van ons 
voedselbos. 

  

Inkomsten 2017 Bedrag 

Subsidies 
Fondsenwerving 
Inkomsten uit activiteiten 
Persoonlijke donaties 

€ 1500,00 
€0,00 

€ 1354,82 
€0,00 

Totale Inkomsten € 2854,82 

Uitgaven 2017 Bedrag 

Activiteiten en projecten 
Algemene communicatie middelen 
Organisatie kosten 

€ 1906,37 
€   166,54 
€   106,02 

 

Totale uitgaven 
 

€ 2178,93 

Financiën   

http://betrokkenbijbiltsheerlijk.nl/word-donateur/
mailto:info@biltsheerlijk.nl
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Stichting Biltsheerlijk 
Berkenlaan 28, 3737 RN Groenekan 
 
info@biltsheerlijk.nl 
www.biltsheerlijk.nl 

 
 @biltsheerlijk 
 

 

 
Uitgave: Biltsheerlijk, januari 2018 
 
Afbeeldingen: Hans Lebbe (DeBiltinBeeld.nl), PBL en eigen archief 
Redactie: Stichting Biltsheerlijk 
 
Ontwerp en vormgeving: Stichting Biltsheerlijk, Groenekan 
 
Biltsheerlijk ● contact 
http://www.biltsheerlijk.nl/contact/  
 
© 2017 Biltsheerlijk. Alle rechten voorbehouden. 
Verspreiden en openbaar maken mag met vermelding van de bron. 
 

Colofon   

http://www.biltsheerlijk.nl/contact/

