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Op 27 Juni en 23 Augustus zijn vertegenwoordigers van Eemland300 op bezoek geweest bij de
Eemlandhoeve in Bunschoten.
Op uitnodiging van Jan Huijgen namen zij deel aan de discussie over de plannen om de “Mansholt
campus” te realiseren op de Eemlandhoeve. Eemland300 was uitgenodigd als burgercollectief.
In Juni waren er naast vertegenwoordigers van de Eemlandhoeven, enkele ambtenaren van het
Ministerie van Landbouw en vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties
aanwezig.
Bij de vergadering van Augustus waren de Gedeputeerde van de Prov. Utrecht, Hanke Bruins Slot,
burgemeester van de Groep en wethouder Koops met diverse ambtenaren aanwezig.
In beide vergaderingen werd het plan van Jan Huijgen om op de Eemlandhoeve een zogenaamde
“Mansholt campus” op te zetten gepresenteerd. Dit plan is een alternatief voor de plannen om het
industrieterrein de Kronkels Zuid te ontwikkelen. In een Mansholt campus worden lokale
streekproducten geproduceerd en verkocht in de regio. In plaats van een industrieterrein wil men op
deze locatie kleinschalige productie en distributie bedrijven opzetten voor streekproducten. Dit alles
op een duurzame manier ingepast in het landschap.
De Mansholt campus wil de verbinding tussen Stad/Land-burger/Boer verkleinen. Door lokale
voedselproductie te vermarkten in de regio wil men betrokken burgers stimuleren om deze
streekproducten te kopen. Hiervoor worden en zijn al diverse initiatieven ontwikkeld.
Het idee is om landelijk dekking te realiseren door ongeveer 5 van deze Mansholt campussen
verspreid over Nederland te starten. Wanneer dit principe werkt wordt ook op Europese schaal
verder groei ontwikkeld.
In diverse presentaties werden de Mansholt plannen toegelicht. Jan Huijgen werkt hierbij samen met
een begeleidingsteam. (INBO Architecten, OOZe ontwerpers Rotterdam, Maatschappij van Welstand
en een Business designer/adviseur.)
Jan Huijgen roept de deelnemende partijen op deel te nemen in de financiering van zijn plannen.
In Nov / Dec 2019 wil hij op de Eemlandhoeven een najaarsconferentie organiseren. Een van de
sprekers op deze conferentie zal de minister van Landbouw, Carola Schouten, zijn.

