1. Het idee: Water drinken voor de Veluwe
Waar het idee begon
In restaurants wordt in toenemende mate door gasten gevraagd gewoon water te serveren. In de
meeste gevallen krijg je dan water uit een flesje met blauwe dop. Als je er goed over nadenkt is dat
eigenlijk jammer. Het gebottelde water brengt wegtransport met zich mee, terwijl uit de Veluwse kraan
heerlijk kraanwater stroomt dat door Vitens van onder de Veluwe is opgepompt, gezuiverd door het
dikke natuurlijke zandfilter van de Veluwse bodem. Het is van uitstekende kwaliteit, het zit alleen niet
in een flesjes. Ter vergelijking: Sourcy blauw, van Vrumona in Bunnik, komt uit een diepe Gooise bron.
Eigenlijk zou je op de Veluwe in plaats van een “flesje”blauw Veluws kraanwater willen drinken. Maar
dan moeten de restaurants wel meewerken.
Het is een gegeven dat er een behoorlijk grote marge zit op gebotteld water. De verkoopprijs is
ongeveer 4 maal zo hoog al de inkoopprijs. Om medewerking van de restauranthouder te krijgen moet
je dus een goed verhaal hebben. Alles draait om story telling.
In de contacten die het Veluwefonds in andere projecten al had met Vitens werd het volgende idee
geboren:

Drink kraanwater en maak de Veluwse natuur nog mooier
De uitwerking
De gast in het Veluwse restaurant wordt aan tafel geattendeerd op de mogelijkheid om heerlijk Veluws
kraanwater te drinken. Op tafel staat een display (10 x 15 cm, zie laatste blad). Ook op de menukaart
wordt kraanwater opgevoerd. De gast volgt zijn goede gevoel en draagt bij aan drie goede doelen:
minder verpakking, minder transportkilometers en steun aan de Veluwse natuur. De restauranthouder
kan zich op deze wijze profileren als een maatschappelijk verantwoorde ondernemer die iets
teruggeeft aan die Veluwe waar zijn gasten komen dineren.
•
•
•

Het Veluwefonds levert het tafeldisplay in voldoende aantallen (kosteloos).
Vitens levert “krnwtr”-karaffen (kosteloos).
Voor het serveren van kraanwater vraagt het restaurant een prijs van €1,a 1,50 per karaf.
• Het restaurant doneert jaarlijks de opbrengst aan het Veluwefonds.
• Met de opbrengst investeert het Veluwefonds in natte natuur op de
Veluwe.
Een en ander wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen het Veluwefonds, Vitens en de
restauranthouder.
Wat brengt het de Veluwe
Investeringen in natte natuur
De opbrengst van water drinken voor de Veluwe is vooraf moeilijk in te schatten. Vooralsnog gaan we
er van uit dat we in de eerste jaren met ca 10 deelnemende restaurants jaarlijks 7.500 á 20.000 euro
aan specifieke donaties kunnen ontvangen die wij weer kunnen investeren in natte natuur op de
Veluwe, zoals sprengen en beken, vennen, natte heide- en weidevelden, broekbossen enz. Het zal
afhangen van het aantal restaurants dat aanhaakt.

Bredere scoop op Veluwse natuur
Voor de restaurantgast die kraanwater van de Veluwe bestelt betekent het wellicht dat deze zich er
van bewust wordt, dat de Veluwe meer is dan de droge zandgronden met bos, heide en
zandverstuivingen. De Veluwe wordt in hun beleving als het ware veelzijdiger. Via onze website
kunnen zij volgen welke natte natuur vanuit dit project versterkt gaat worden. Wellicht gaan de er ook
een keer naar op zoek.
Restaurants verantwoordelijk voor de Veluwe
Restauranthouders committeren zich aan het idee dat zij hun gasten ontvangen mede dankzij hun
ligging op de Veluwe. Door deel te nemen aan water drinken voor de Veluwe nemen ze ook een
beetje verantwoordelijkheid voor de Veluwse natuur. Naar hun gasten toe kunnen zij zich hiermee
profileren als maatschappelijk verantwoorde Veluwse ondernemer.

Wat (nog) te doen, de finale stap
Om tot de uitvoering te komen moeten we nu restaurants werven die bereid zijn deel te nemen. Dat is
een arbeidsintensieve opdracht: persoonlijk benaderen en op de zaak bezoeken. Niet lukraak, maar
na een selectie van kansrijke restaurants. En tenslotte de afspraken vastleggen in een duidelijke
overeenkomst. Wij zouden graag een geschikte ‘vertegenwoordiger’ met deze opdracht op pad sturen.
Wij streven er naar te starten met een stuk of 10 restaurants en er samen met die 10 een mooi
persmoment van te maken, wat op zich al weer een motief tot deelname zou kunnen zijn.
De kosten van deze wervingsactie schatten we in op ca € 3.000

2. Veluwefonds en de Veluwe
De Veluwe verdient beter!
Natuur en landschap van de Veluwe vormen de kurk waarop veel Veluwse activiteiten drijven. Wij
wonen er prachtig, werken en recreëren er en de Veluwse leefomgeving draag bij tot een goede
gezondheid. De kwaliteit van de Veluwe draagt ook bij tot de economische waarde van het Veluwse
onroerend goed. Maar het gebruik van de Veluwe heeft ook een prijs. Als we de Veluwe gebruiken
moeten we die ook onderhouden. Onderhoud van natuur en landschap kost aandacht, kennis en geld.
Dat komt lang niet altijd van de overheid, maar moet ook worden opgebracht door de bewoners, en
gebruikers. En die hebben er alle belang bij, het is immers de kurk waarop wij drijven.
Het Veluwefonds probeert op basis van bovenstaande gedachte verdienmodellen te ontwikkelen voor
natuur, landschap en daaraan verbonden cultuurhistorische elementen van de Veluwe. Het is een
private stichting met ANBI-status. Het maakt gebruik van de kennis die aanwezig is in de netwerken
van Nationale Landschappen en Gebiedsfondsen. Het wordt bestuurd door vrijwilligers, heeft geen
medewerkers in dienst en laat incidenteel werkzaamheden tegen een maatschappelijk tarief uitvoeren.
Het veluwefonds wil bij Veluwse bewoners, gebruikers en bedrijven het gevoel van emotioneel
eigenaarschap versterken. Evenals de bereidheid aan de Veluwe bij te dragen.
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