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Willen we nieuwe ondernemers, dan hebben we een nieuwe markt nodig.



2. De verdoken kosten wegwerken

Dit zijn de voorwaarden:

3. Drie basisregels uitrollen: kinderarbeid-vrij, grondstoffenneutraal en klimaatneutraal  

4. Beter onderwijs: op stage bij de Finnen en de Oostenrijkers

1. De problemen van het huidige groeimodel durven erkennen

5. De technologische vooruitgang omarmen

EEN GLOBALISERING VAN KWALITEIT



100 Euro

0,2 cent per dag

39 Euro

0,4 cent per dag

19 Euro

0,5 cent per dag

Kostenstructuur

brand en publiciteit 10

grondstof en materiaal 20

40' aan 50 Euro per uur 33

20' verkoop  aan 50 Euro 17

investering/huur 10

andere 10

5 st per dag 10,000 Euro per maand





textiel Made in Holland

5 procent van de beschikbare 

landbouwgrond, 7,500 ha

= 8,000 ton droge vezel 

= 20 miljoen Euro omzet (grst)

= 25,000,000 broeken, of,

= 65,000,000 T-shirts, of,

= 35,000,000 kleedjes,

= duurzaam alternatief katoen

= aanknopen bij een historische 

traditie: “hoogstbelangrijke 

voortbrengsel van onzen 

vaderlandschen landbouw”

= eindeloos veel mogelijkheden 

in creatieve verwerking

= vlot 300 banen (in landbouw)

30,000 km sloten in Noord-

Holland beplanten met riet

= 90,000,000 kg droge stof 

= 150,000,000 m3 rietplaat 

= 50 miljoen euro omzet (grst)

= 40,000 grote naaldbomen

= aantrekkelijker landschap

= goed voor toerisme

= combineerbaar met veeteelt

= goed voor de waterkwaliteit 

= vlot 800 banen

10 miljoen knotbomen langs 

weiden

= warmte 200,000 gezinnen 

= 100 miljoen Euro omzet

= verminderen van 

overstromingsgevoeligheid

= aantrekkelijker landschap

= goed voor toerisme

= combineerbaar met veeteelt

= historisch waardevol

= strategisch interessant 

= CO2-neutraal

= vlot 1,000 banen

3 miljoen fruitbomen in de 

weiden, 1 miljoen in en 

rondom de steden

= 1/3 van weiland 

= 180,000,000 kg fruit per jaar

= gehele fruitbehoefte van de 

provincie + mogelijke export

= aantrekkelijker landschap

= goed voor toerisme

= combineerbaar met veeteelt

= omzet van 140 miljoen Euro 

per jaar



Volendam

. Inwoners: 23,000

. <40k: 41% , <20k: 12%

. Geen eigen huis: +/- 40%

. PVV (2012): 17%

. Pendel: 40 %

. Veel leegstand



BLOKGOUW

+/- 1,500 gezinnen

Biomassa: 75,000 knotbomen > 10 FTE

1 Windturbine (2 mio = 2 jaar verbruik)

Groenten: 430k = 7 FTE 

Fruit: 387k = 6 FTE 

Vlees: 466k = 4 FTE 

Zuivel: 711 = 7 FTE

Brood: 330k = 6 FTE bakkers

Bier: 139k =  ¼ microbrouwerij

Kleding: 2mio = 20 FTE

Huisraad: 1,6 mio =  16 FTE

Stadstuin > ouderen

Open school

Aantrekkelijkheid: kleuren, groen, 

betere bouwmaterialen

Thuisgevoel

Huiseigenaarschap

Lokale wereldveroveraars!!!



Alles is mogelijk!



We zullen productiever zijn in waardevollere zaken.



Nieuwe economie

Technologie & 
productiviteit

IR 4.0.

Ruimte voor 
ondernemen

Ontsluiting en 
transport

Efficiënt bestuur
E-gov

Design

Blue energy & 
klimaatneutraal

Bezieling, identiteit & 
samenhorigheid

Kernen, bedrijven 
& ruimte

Nieuwe 
Landbouw

Nieuwe samenleving



Bezieling, 
identiteit & 

samenhorigheid

Burgerschap en 
participatie

Waarden en normen

Geschiedenis

Tijd voor 
verenigingsleven

Verkennen

Buurten & Feesten

Open scholen

Ruimte voor kunst 
& esthetiek

Kwaliteitslabel

Fiere makers

Competitie

Echte contacten

Korte ketens



Alles is mogelijk!


