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Dit boekwerkje is mede mogelijk gemaakt door het persteam:
Friso Visser   Hoofdredactie en copywriting
Sanne Plantinga  Lead copywriting en eindredactie
Irene de Jong   Vormgeving
Rowan Reiding    Interviews en copywriting
Joost Nuijten    Fotografie
Jay Henriquez    Illustratie
Remco Krol   Video

Vragen, opmerkingen, klachten, complimenten? Ze zijn welkom op 
friso@onlinemediakoffer.nl 
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“BIOMASSA EN DE WENS OM HET 
ANDERS TE DOEN HEBBEN ONS 
ALLEMAAL SAMENGEBRACHT”

VOORWOORD
In 2011 zijn we met zijn tweeën gestart met het programma Self Supporting 
Rivier Systeem, omdat we zagen dat het rivierbeheer anders kan. Niet ‘vechten’ 
tegen de natuurlijke dynamiek van de rivier, maar er juist gebruik van maken 
zodat we er als maatschappij de vruchten van kunnen plukken. Doordat we over 
de grenzen heen kijken, hoeven we het gelukkig niet alleen te doen. Biomassa 
en de wens om het anders te doen hebben ons allemaal samengebracht. Wat 
we vandaag met zijn allen hebben neergezet is het resultaat van hard werken, 
kansen zien en doorzetten. We zijn er trots op!

Op naar volgende stap!

Marja Hamilton en Joyce Zuijdam

COLOFON
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Waar doen we dit? 

Welke plek om dit vraagstuk te tackelen 

is geschikter dan FabCity? FabCity is een 

tijdelijke campus én groene, zelfvoor-

zienende stad met 50 innovatieve pavil-

joenen, installaties en prototypes. We 

waren te gast in de World in a Shell bij 

Hans Kalliwoda (www.worldinashell.net). 
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WAAROM ZOUDEN WE VAN DE 
BERM EEN BLADZIJDE MAKEN? 
Op dit moment wordt al het stengelige, stekelige en kruidige bio-
massa van bermen en oevers afgevoerd als afval. Dat is jammer, 
want we zouden deze grasachtige biomassa ook als waardevolle 
grondstof kunnen zien. Om waarde aan dit maaisel toe te voegen, 
hebben de ondertekenaars van de intentieverklaring van Berm tot 
Bladzijde zich verenigd om deze biomassa om te toveren tot karton. 
Maar daarvoor moet nog wel wat gebeuren.. 

Business model 

Allereerst moet er een business model 

ontwikkeld worden om dit alles werkbaar 

én haalbaar te maken. En dat is precies 

waar het op deze dag om draait! Ver-

tegenwoordigers van alle partijen, van 

strategie tot uitvoering, komen bijeen 

om een business model uit te werken om 

samen de verspilling van grasachtige bio-

massa tegen te gaan.

En wat bereiken we daarmee?

Behalve van afval grondstof maken, zor-

gen we ervoor dat alle partners in de keten 

hun eigen businessplan kunnen maken. 

Wat daarbij cruciaal is, is dat iedereen 

weet wat er van hem verwacht wordt en 

dat we op elkaar kunnen rekenen. 

“SAMEN BOUWEN WE AAN EEN 
CIRCULAIRE ECONOMIE!”
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BERM TOT BLADZIJDE: 
WAT VOORAFGING 
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“JE MOET UIT HET PATROON KOMEN 
OM TOT ECHT NIEUWE DINGEN TE KOMEN”

wonnen die Parenco inzet als grondstof 

voor hun kartonpapier. 

Biomassa Alliantie in Business 

Maar dan? Dan is er een concreet plan 

nodig, waarin iedere stap is uitgedacht 

en waarover afspraken kunnen worden 

gemaakt zodat ook deze nieuwe werkwij-

ze van de grond komt en biomassa straks 

écht een duurzaam pro-duct wordt. Met 

de deal van Berm tot Bladzijde hebben 

we de koe bij de horens gevat. Naast en-

kele alliantie-leden zitten hierbij ook in-

vesteerders, papierproducenten, terrein-

beheerders en composteerders aan tafel. 

Al in 2013 hebben terreinbeheerders 

en kennisinstituten zich verenigd in de 

Biomassa Alliantie. Waarom? Om samen 

kennis op te doen en kennis te delen en 

zo de biomassa die vrijkomt bij het be-

heer van onze terreinen op een hoog-

waardige manier in te zetten.

Intentieverklaring

In opdracht van het programmateam 

Self Supporting Rivier Systeem van Rij-

kswaterstaat heeft Tom Bade (TripleE) 

19 uiteenlopende partijen bij elkaar ge-

bracht om de keten van Van Berm tot 

Bladzijde te sluiten. Op 12 mei hebben 

zij een intentieverklaring ondertekend 

om samen toe te werken naar het leveren 

van 120.000 ton biomassa ieder jaar. Met 

de NewFoss techniek worden verzels ge-

Een verschil maken, dat is het doel waar het voor het programma Self 
Supporting Rivier Systeem allemaal mee begon. In dit geval: biomassa als 
motor voor beheer. Maar dat kan een organisatie niet in haar eentje voor 
elkaar krijgen. Daar zijn alle partners uit ‘de keten’ bij nodig, die diezelfde 
maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen en zich willen commit-
teren aan hetzelfde doel.



KOM SAMEN, DENK ANDERS  

Verloop van de dag

De dag bestaat uit twee ‘sporen’: het 

‘hoofdspoor’ en het ‘business model-

spoor’. De grootste groep deelnemers 

doet mee aan het hoofdspoor, waarbij 

ze ideeën spuien over relevante onder-

werpen tijdens vier verschillende pitch-

es (lees meer hierover op bladzijde 21), 

meedenken over het business model tijd-

ens de ‘kijkjes in de businesskeuken’ en 

de onderlinge banden versterken door 

verschillende vormen van teambuilding 

(bladzijde 22).

Een kleiner gezelschap stort zich op het 

‘business modelspoor’, dat hard werkt 

aan het verder uitwerken van het bus-

iness plan en waardevolle input vraagt 

aan de grotere groep. 

Op een regenachtige en tegelijk broeierige zonnige dag druppelen 
de leden van het gemêleerde gezelschap binnen op Java-eiland te 
Amsterdam. Weersomstandigheden die binnen de World in a Shell 
zorgden voor kruisbestuiving tussen mensen en culturen. 

Starten van de motor

“Met 4 of 5 mensen een plan verzin-

nen vanachter een bureau gaat in dit 

geval niet werken”, vertelt Monique 

van Helvert van Rijkswaterstaat. “Als 

je wilt naar ‘anders denken’, dan moet 

je mensen niet in een kantoorzaaltje 

zetten voor een bord met een presenta-

tie, want dan stappen ze daarna gewoon 

weer hun kantoor in. Je moet uit het pa-

troon komen om tot echt nieuwe dingen 

te komen”, vullen Rijkswaterstaatcol-

lega’s Marja Hamilton en Joyce Zuijdam 

aan. “Daarnaast is het, zoals met alles, 

gewoon mensenwerk waar we mee bezig 

zijn. Daarom nodigen we ook iedereen 

uit om mee te denken: van bestuurders 

en beslissers tot ‘de mannen met groene 

handen’ die het uiteindelijk moeten gaan 

doen. En dat werkt!”

“IK FACILITEER VANDAAG BIJ HET MAKEN VAN HET BUSINESS MODEL EN VIND DE VORM VAN DE DAG HEEL 

LEUK. JE KUNT VAN DE ENE INTERACTIEVE BREAK-OUT NAAR DE ANDERE GAAN EN DE DIVERSITEIT AAN 

DEELNEMERS VIND IK MOOI.” - BART VAN UDEN, FIELDWORX

““MIJN LATE AANKOMST HEEFT ZEKER NIET GELEID TOT EEN LATE START. ER WAS EN WERD AL FLINK GEDIS-

CUSSIEERD. HET BEGRIP VOOR ELKAARS WERELDEN IS VANDAAG WEER FLINK TOEGENOMEN EN WE HEBBEN 

DE ACTIES GEDEFINIEERD. IK ZOU ZEGGEN: “WAT HEEFT DE TOEKOMST? BERMGRAS NATUURLIJK!” RAYMOND 

JOLINK, PARENCO BV

“IK HEB MEER BEGRIP GEKREGEN VOOR DIT INITIATIEF. HEB EEN BETER BEELD VAN WAT DE PLANNEN PRECIES 

INHOUDEN, WIE ZICH ER MEE BEZIG HOUDEN EN BIJ WIE IK MOET ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN. EEN BROEI-

ERIG NUTTIGE DAG!” - ROB LIESKAMP, RIJKSWATERSTAAT

“DE KETEN IS ROND EN IEDEREEN ZIT NU AAN TAFEL MET ELKAAR, DAT IS MOOI. MAAR ALS JE EEN BUSINESS 

CASE WIL MAKEN, DAN MOET JE CIJFERS OP TAFEL HEBBEN. DAAR HAD IK VANOCHTEND AL MEE WILLEN BE-

GINNEN, MAAR OP DAT PUNT ZIJN WE NU PAS BELAND. WAT ZIJN DE KOSTEN EN BATEN VAN ALLE PARTIJEN? 

DAT WIL IK WETEN.” - MARCEL GOEDHART, HET GROENBEDRIJF

“EEN BONT GEZELSCHAP DAT VERKEERT IN VERSCHILLENDE STADIA VAN KENNIS EN AL ZWETEND ZOEKT 

NAAR DE JUISTE MODUS WAARIN ZIJ KUNNEN KOMEN TOT EEN PASSEND BUSINESS MODEL. HET EIND VAN 

DEZE INSPIRERENDE DAG? HET KERNTEAM ZIT IN HET ZONNETJE EEN LEKKERE BIOLOGISCHE HAMBURGER 

TE ETEN EN IS MOE MAAR VOLDAAN. DUURZAAM RIJDEN WE CARPOOLEND MET MARJA EN JOYCE WEER NAAR 

HUIS. SAMEN HEBBEN WE EEN GROTE BIOBASED STAP GEZET MET ELKAAR! ALLEN: BEDANKT!” - GEERT VAN 

BOEKEL , NEWFOSS 
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RESULTAAT VAN DE DAG

1. Het businessmodel Van Berm tot Bladzi-
jde is voor 60% ingevuld 
Een redelijk aantal cijfers en processen 
zijn in beeld en de rollen zijn verdeeld. 
De overige 40% bestaat uit grote vragen 
waar nog een antwoord op gevonden 
moet worden, zoals het toezeggen van 
hoeveel ton biomassa partners precies 
gaan leveren en de juridische kant van 
het hele verhaal. Over deze ontbrekende 
input zijn concrete afspraken gemaakt. 
Wie zoekt dit uit? Wie checkt dat?

2. De onderlinge verbindingen zijn nog 
sterker 
Een iets minder ‘hard’ resultaat, maar 
minstens zo belangrijk: het draagvlak 
en commitment is nog sterker aanwezig 
door op deze dag samen te komen.

3. Aanvalsplan
Bundel de krachten voor biomassa-lever-
antie en regel dit jaar (2016!) logistiek en 
opslag om volgend jaar 40.000 ton bio-
massa te kunnen leveren aan NewFoss 
en Parenco.

Wat heeft deze dag nou opgeleverd? Dat is natuurlijk de 
meest prangende vraag. 

Vervolg
Op deze dag zijn flinke stappen gemaakt. 
Maar wat is het vervolg?

2016:
* Eind juli komt het kernteam weer 
samen om te kijken of de ontbrekende 
delen van het business plan nu ingevuld 
kunnen worden.

Verder staat 2016 in het teken van het 
binnenhalen van de benodigde 40.000 
ton biomassa en het inkuilen/con-
serveren/homogeniseren van deze bio-
massa voor Parenco.

2017:
* Op 1 januari 2017 moet de vezel ge-
bruikt worden. Papierfabriek Parenco 
werkt vanaf dat moment namelijk met 
een nieuwe papierinstallatie, waarbij 
10% uit de nieuwe vezelstroom moet 
bestaan.
* Parenco bouwt in 2017 de eerste vezel-
productiefabriek.

Verder staat 2017 in het teken van het 
optimaliseren van de keten en de proces-
sen. 
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WAT KAN JIJ NU DOEN? 
Na afloop van deze dag liggen er nog een aantal hordes te nemen. We nodigen je hierbij uit om samen 

met ons de volgende uitdagingen aan te gaan:

* Denk als een boer: lever het gras zo vers mogelijk aan voor het beste resultaat

* Verzin een manier waarop ingekuild gras niet verrot

* Minimaliseer zwerfvuil

* Help ons dit jaar de 40.000 ton biomassa te verzamelen

* Help ons volgend jaar het proces te optimaliseren - samen leren we!

* Denk mee over hoe we de logistiek efficiënt kunnen inrichten en we een goede kuil kunnen maken. 

Omwille de homogeniteit en kwaliteitscontrole moeten we de grondstof voor Parenco inkuilen op één 

locatie

* Bedenk een toepassing voor de sapstromen uit het maaisel

* Neem je collega’s en partnerbedrijven mee in dit verhaal, maak iedereen enthousiast!

Pak je rol als ketenpartner en zorg ervoor dat er voor iedereen winst te behalen is. 
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PITCHES VOOR PIENTERE PLANNEN 

Iedereen verdeelt zich over de verschillen-

de groepen en pitches en zoekt een plekje 

op onder het tikkende tentzeil. In rondes 

van een half uur tijd praten de deelnemers 

mee over de onderwerpen Intentieverklar-

ing Van Berm tot Bladzijde, De Greendeal 

Kleine Kringloop, Duurzaamheid de Uit-

daging en Business Unit Natuurlijk Kapi-

taal. De pitchleiders wakkeren het gesprek 

aan tussen de deelnemers, die vanuit hun 

eigen organisatie, expertise en interesse 

bij-dragen aan het onderwerp. Na een half 

uur rouleren de groepen.

Nú stappen zetten

De pitches leiden stuk voor stuk tot nieu-

we vragen, discussiepunten, inzichten 

en ideeën. Bij bijvoorbeeld de pitch Du-

urzaamheid de Uitdaging merken de 

deelnemers aan den lijve dat er verschil-

lende belangen en zienswijzen zijn op 

duurzaam omgaan met biomassa. Zo is 

de één gericht op innovatieve ontwikke-

lingen op lange termijn en de opbrengsten 

daarvan, terwijl de ander een slag om de 

arm houdt en meer naar de kosten kijkt. 

“Zo zijn we allemaal wat aan het zoeken”, 

In de ochtend vinden er vier pitches plaats in een broeierig natte 
‘world in a shell’. Het doel van deze pitches? Verbinding vinden met 
elkaar en ieders expertise en ideeën meenemen zodat we weten wat 
‘er te halen valt’ of ‘wat er te brengen is’. 

vertelt Astrid Bout van Rijkswaterstaat/

Radboud Universiteit. “Iedereen heeft 

een ander duurzaamheidsdoel. Kiezen we 

voor het maken van producten, of bijvoor-

beeld voor het verbeteren van de bodem-

kwaliteit? En gaan we zo snel moge-lijk 

van start of wachten we liever op nieuwe 

technologische ontwikkelingen?” Over dat 

laatste zijn de deelnemers het wel eens. 

“We willen niet wachten op een ultiem 

antwoord, maar willen nú stappen zetten 

en dit samen doen.”

Laten zien dat het kan

Bij de pitch Van berm tot bladzijde ki-

jken ze vooral naar waar ‘de waarde’ zit. 

“We kijken zowel naar de kosten als de 

opbrengsten van de plannen en ideeën”, 

vertelt Arjan Kalter van Waterschap 

Drents Overijsselse Delta. “Waar komen 

we problemen tegen en hoe kunnen we die 

oplossen, nu en in de toekomst? Moeten er 

bijvoorbeeld eisen komen bij het inkopen 

van papier, zodat je een eigen markt kunt 

creëren? En wat doen we met heffingskos-

ten? Door hier antwoorden op te vinden, 

kunnen we laten zien dat het kán.”
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 “WAAR KOMEN WE PROBLEMEN TEGEN EN 
HOE KUNNEN WE DIE OPLOSSEN, NU EN IN 
DE TOEKOMST?”
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SAMEN INNOVEER JE STERK

1. Agents of Change 

Tijdens een open gesprek reflecteren de 

deelnemende overheden wat zij als kar-

trekkers binnen hun eigen organisatie 

moeten doen om kansen van het bus-

iness model te benutten én belemmer-

ingen te doorbreken. Want binnen be-

ginnen is buiten winnen! Hoe kunnen we 

de kwaliteit van het gras waarborgen? En 

hoe krijg je je hele organisatie in actie?  

Ruimte voor inspiratie, ontmoetingen en ervaringen heeft 
vandaag voor verdieping in de samenwerking en voor bredere 
betrokkenheid binnen de organisaties gezorgd.

“Er is een hoop energie losgekomen vandaag. Mensen hebben 
elkaar leren kennen en zetten samen iets op papier. Omdat 
je het met z’n allen maakt, is de kans des te groter dat het 
ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En dat denk ik ook echt.” - 
Astrid Meier, Hydriade (GreenDeal Biomassa) 

2. FabRondleiding 

Een kwart van de mensen heeft een fab-

uleuze rondleiding gekregen langs alle 

innovatieve projecten op het FabCity ter-

rein (en dat zijn er heel wat). Dit met het 

simpele maar belangrijke doel om een 

ieder te inspireren tot duurzame veran-

dering. En dat is gelukt! Zo kom je vloer-

en van recyclede Nike-schoenen tegen en 

hangen er infrarood-kachels aan het pla-

fond. Van 3D-geprinte fietsen of bruggen 

tot compleet recyclebare huizen: je kunt 

het zo (te) gek nog niet verzinnen! 

ONTMOETEN + ERVARINGEN UIT WISSELEN = 
NIEUWE VERBINDINGEN

NIEUWE VERBINDINGEN + SAMENWERKEN = 
BETERE OPLOSSINGEN! 



MIREILLE EN HARM: 
VAN AFVALPRODUCT TOT RESTPRODUCT 

Niet alleen veevoer, maar ook karton

“Vandaag de dag wordt grasachtige 

biomassa vooral nog als afval gezien, 

wat zonde is”, vertelt Mireille. In één 

grassprietje zit heel wat mineralen, ei-

witten en vezels. Die eiwitten zijn heel 

geschikt voor veevoer, iets waar Harm 

zich dagelijks mee bezighoudt: “Wij zor-

gen ervoor dat biomassa voor meerdere 

doeleinden wordt benut. Op dit moment 

gaat al geschikt materiaal naar de boer 

als veevoer. Het streven is om uit andere 

grasachtige biomassa de vezels te ge-

bruiken. Namelijk voor de productie van 

karton.” 

Unieke en spannende bijeenkomst

Om dat doel te behalen is samenwerken 

met verschillende partijen cruciaal. Daar-

We spreken met Mireille Götz van de Business Unit Natuurlijk Ka-
pitaal en Harm Beekhuis van de afdeling Beheer en Onderhoud van 
het Waterschap Vallei en Veluwe. Mireille heeft vooral een coördi-
nerende rol namens de overheden in de deal van Berm tot Bladzijde 
en Harm staat heel dicht bij de oogst en kan denken als een boer. 
Het gezamenlijke doel? Biomassa als inkomstenbron zien in plaats 
van kostenpost, zonder dat daarbij de maatschappelijke belangen in 
het geding komen.

om zijn vandaag producenten, verwer-

kers en eindgebruikers bijeen gekomen 

die allemaal op hun eigen manier een 

grote waarde zien in het verwerken van 

grasachtige biomassa. “Het gebeurt niet 

vaak dat we met publieke en private par-

tijen samenzitten en zo open business 

cases bespreken. Best spannend, maar 

het leidt wel tot veel nieuwe inzichten 

en oplossingen”, aldus Mireille. Zo wordt 

er onder andere nagedacht over hoe 

het oogsten van gras bewuster en zorg-

vuldiger kan, zodat het verderop in de 

keten het meest oplevert. “Uiteindelijk 

zien we graag dat grasachtige biomassa 

niet meer als afvalstof wordt beschouwd, 

maar juist als een grondstof waar je weer 

iets nieuws mee doet”, besluit Harm. 
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“SAMENWERKEN MET PRODUCENTEN, 
VERWERKERS EN EINDGEBRUIKERS IS 
CRUCIAAL!”



HAN, HANS EN DAVID: 
DE WIN-WIN-WIN SITUATIE VAN DE NEWFOSS-TECHNIEK

Een uitdaging: gras droog aanleveren

Maar er zit ook wel een knelpunt aan 

het verhaal. Om groenmaaisel bruikbaar 

te maken, moet het wel op een bepaalde 

manier geoogst worden. “We beginnen 

normaal gesproken in de maand mei en 

hebben dan net genoeg tijd om 5000 kilo-

meter slootgang te maaien. Maar voor de 

productie van karton door Parenco moet 

het gras droog aangeleverd worden, wat 

betekent dat er niet gemaaid kan worden 

als het gras nat is. Dat is erg tijdrovend”, 

aldus David. 

De heren Han Janssen van Jansen Wijhe en David van Maaswaal 
en Hans de Jong van Waterschap Drents Overijsselse Delta staan 
aan het begin van de biomassa-verwerkingsketen. Alledrie houden 
ze zich bezig met het inzamelen van biomassa die vervolgens ge-
schikt kan worden gemaakt voor nieuwe grondstoffen. Eén van die 
nieuwe grondstoffen is natuurlijk karton! 

Van problemen naar oplossingen

“En daarom zitten we vandaag bij elkaar”, 

vult Hans zijn collega aan. “We willen 

graag inzicht krijgen in de problemen van 

alle betrokkenen in de keten om samen 

tot een duurzame oplossing te komen.”

27

EBIS DUSAM SOLUPTAQUAM NATUREM 
POREICTIUS ADIOREPERUM HILLAN

“MET DE NEWFOSS TECHNIEK WORDT 
GRASACHTIGE BIOMASSA WORDT NIET 
MEER ALS AFVAL GEZIEN, HOEVEN ER 
MINDER BOMEN GEKAPT TE WORDEN 
ÉN IS HET KOSTENBESPAREND!” 

26



28 29

NAGENIETEN MET 
DE AFTERMOVIE
Was je bij de bijeenkomst aanwezig en wil je 
daar van nagenieten? Of was je er niet bij en 
wil je toch de sfeer proeven? Dat kan! Wij heb-
ben een aftermovie gemaakt van de dag die je 
kunt bekijken. Van het inspirerende terrein 
van FabCity tot de hardwerkende deelne-
mers en het smakelijke eten waar we aan het 
einde van de dag mee beloond werden: alles 
zit erin!

Bekijk de aftermovie via: omk.frl/biomassa 



ALLE DEELNEMERS: ONTZETTEND BEDANKT VOOR JULLIE LEF EN INZET OM SAMEN TE 
WERKEN AAN VERANDERING. ZONDER JULLIE GEEN BUSINESS MODEL ÉN DUS GEEN 

BETERE BESTEMMING VOOR BIOMASSA. 

HARM BEEKHUIS | THEO VAN BERGONJE | MAURITS VAN BERKEL | GEERT VAN BOEKEL | ASTRID BOUT | BRECHT CASPERS | 

LEON CLAASSEN | MARCEL GOEDHART | THIJS COPINI | MIREILLE GÖTZ | MARJOLIJN DE GRAAF | MARJA HAMILTON | 

ANOUSKA TEN HAVE | MONIQUE VAN HELVERT | JAY HENRIQUEZ | HERRE HOEKSTRA | ANNEWIL HOOIJER | MARK HULSHOFF | 

HAN JANSEN | RAYMOND JOLINK | HANS DE JONG | IRENE DE JONG | HANS KALLIWODA | ARJAN KALTER | EDWIN KEIJSERS | 

HARM KIP | REMCO KROL | JOEP KOENE | HERBERT VAN LAAR | ROB LIESKAMP | WILFRED LIJFTOGT | DAVID VAN MAASWAAL | 

MARC MOELEE | BERT NIJHUIS | JOOST NUIJTEN | SANNE PLANTINGA | HANS PRINSEN | ROWAN REIDING | JOHN VAN RUTTEN | 

FRANS SCHEEPENS | BART VAN UDEN | OLGA VAN DE VEER | FRISO VISSER | ARIE VRIES | CORNELIS VAN DE WEERD | WIETSE WES | 

YURI WOLF | JOYCE ZUIJDAM

AXENTGROEN (GEMEENTE EPE) | FIELDWORX | GEMEENTE BRONCKHORST | HET GROENBEDRIJF | 

HOGESCHOOL VAN HALL LARENSTEIN | HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDER KWARTIER | HOOIJER RENKUM | 

JANSEN WIJER | LEF | NEWFOSS | PARENCO | PROVINCIE GELDERLAND | ONLINE MEDIA KOFFER | OOST N.V. | RIJKSWATERSTAAT | 

WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA | WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL | WATERSCHAP VALLEI & VELUWE | WUR | 

WORLD IN A SHELL


