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Ondernemen zit in 
Barnevelds DNA

Van den Hengel: “Ondernemen zit in het 
DNA van de gemeente Barneveld. We 
hebben een kleine 5000 geregistreerde 
ondernemingen, met food en logistiek als 
zwaartepunten. Maar ook landbouw en 
toerisme & recreatie zijn belangrijke fac-
toren in de gemeente. Daarnaast hebben 
we ook veel industrie, handel en een 
dienstverlenende sector. Ik zeg weleens: 
als het met de ondernemers niet goed 
gaat, kan het met de gemeente Barneveld 
in zijn totaliteit ook niet goed gaan. 
Vanuit onze faciliterende en stimulerende 
rol zijn wij heel druk met ondernemen.”

Samenwerken
De gemeente Barneveld werkt veel 
samen met ondernemingen. Van den 
Hengel: “Wij doen veel aan co-creatie. 
Of het nu om de detailhandel in het dorp 
of om een economisch actieplan voor de 
hele gemeente gaat. Zo zijn er veel vari-
anten te bedenken. Wij zoeken altijd de 
dialoog op en luisteren goed. We probe-
ren ons te verplaatsen in de situatie van 
de ondernemer. En op die manieren pro-
beren we, met alle regelgeving die ook 
hier van toepassing is, een beleid te for-
muleren en het bedrijfsleven een dusda-

nige positie te geven zodat men ook kán 
ondernemen. Dat is één van de krachten 
van de gemeente Barneveld: het met 
elkaar in gesprek zijn en samen naar 
nieuwe kansen en oplossingen zoeken.”

Dit klinkt als een unieke vorm van 
samenwerken, juist omdat de dialoog met 
de ondernemer niet wordt geschuwd. Van 
den Hengel beaamt dit. “Wij zijn door 
MKB Nederland gekozen tot MKB vrien-
delijkste gemeente van Gelderland. En 
deze manier van samenwerken was één 
van de elementen die werd genoemd. 
Natuurlijk zijn er nog verbeterpunten 
waar wij mee aan de slag moeten. Maar 
op het gebied van communicatie en 
imago zie je een stijgende lijn. Daar heb-
ben we uiteraard hard voor gewerkt. En 
als je dan door ondernemers op die pun-
ten wordt gewaardeerd, is dat toch een 

In het kader van de Barneveld Special, die verderop in Vallei 
Business te lezen is, ging onze redactie naar Barneveld. Daar 
spraken wij met wethouder Van den Hengel over het onderne-
mende en dynamische karakter van Barneveld.
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bekroning op het werk en geeft dat aan 
dat we op de goede weg zijn.”

Focus
Dat Barneveld een ondernemende 
gemeente is, blijkt uit de volgende cijfers: 
5000 ondernemingen, een beroepsbevol-
king van 25.000 werknemers en er zijn in 
de hele gemeente ongeveer 30.000 banen. 
De wethouder geeft aan tevreden te zijn 
over de huidige ontwikkelingen. 

“Bedrijven ontwikkelen zich goed en er is 
nog voortdurend vraag naar bedrijventer-
reinen. Op dit moment beschikt de 
gemeente Barneveld over 225 hectare. In 
de komende twintig jaar willen we dit met 
75 hectare gaan uitbreiden. We moeten dit 
ook faciliteren voor de bedrijven. De ver-
wachting is namelijk dat Barneveld de 
komende jaren een flinke bevolkingsgroei 
zal doormaken.”
Wethouder Van den Hengel vindt het van 

belang dat de gemeente haar aandacht 
richt op bepaalde sectoren en ook in 
samenwerking met het onderwijs de 
beroepsbevolking daarvoor kan opleiden. 
Daarvan is het recent gestarte Poultry 
Expertise Centre een sprekend voorbeeld.

Transport
De transportsector is in Nederland enorm 
aan het veranderen. Nederland is een 
doorvoerland. Maar het doorvoeren van 
goederen van de havens van Amsterdam 
en Rotterdam naar het Europese achter-
land begint een groot probleem te worden. 
“Een groot deel van goederen in de 
Rotterdamse haven mag straks niet meer 
per vrachtwagen aan- en afgevoerd wor-
den. Een railterminal is in onze ogen dus 
een goede oplossing.”
Het is belangrijk om dat goed te organise-
ren, maar hoe? Van de Hengel: “In 
Barneveld onderzoeken we, samen met 
het bedrijfsleven, of we een railterminal 
kunnen ontwikkelen. Op deze manier wil-
len we het vraagstuk van de logistieke 
sector in deze regio faciliteren. 

Toerisme
Toerisme en recreatie is ook een belang-
rijke sector in de gemeente Barneveld. 
“Er zijn ongeveer 2000 directe en indi-
recte FTE’s op dit gebied”, vertelt Van 
den Hengel. “We hebben 80 bedrijven die 
zich richten op verblijfsrecreatie. En de 
afgelopen jaren zijn er hele mooie facili-
teiten op het gebied van dagrecreatie bij-
gekomen. Mede door de samenwerking 
met andere gemeenten is het toerisme 
zich goed aan het ontwikkelen.” 

V A l l e I  B u S I N e S S  |  N u m m e r  5  |  N O V e m B e r  2 0 1 3

Industrie

In de jaren 30 van de vorige eeuw lag het zwaartepunt op de pluimveehouderij. In de 

jaren daarna is er zich een sub-industrie voor randapparatuur omheen gaan ontwik-

kelen. Van den Hengel: “Die industrie, met een enorm innovatief karakter, is er nog 

steeds. Terwijl de dierhouderij zich inmiddels heeft verspreid over Nederland. Ook  in 

Brabant zit een stevige conglomeratie en we werken ook steeds meer samen om de 

sterke positie van ons land vast te kunnen houden.”


