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AVP-GEBIEDSPROGRAMMA’S
Door de gebiedscommissies zijn, op basis van het Kaderdocu-
ment, gebiedsprogramma’s uitgewerkt. Daarin staan concrete 
projecten en ook is aangegeven hoe de samenwerkende 
partijen de afgesproken doelen gaan realiseren. Uitgangspunt 
bij alle projecten en programma’s is dat we de doelen in 
samenhang realiseren en alle kansen benutten om zo efficiënt 
mogelijk aan verschillende thema’s te werken.
Er ligt een zwaar accent op het realiseren van de Ecologische 
Hoofdstructuur, zoals afgesproken in het Akkoord van Utrecht. 
De internationale verplichtingen, zoals die voortkomen uit 
Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water, krijgen daarbij de 
hoogste prioriteit. Behalve het realiseren van de natuurgebie-
den is het ook nodig om de kwaliteit van water en milieu te 
verbeteren, bijvoorbeeld door te werken aan verdrogings-
bestrijding. In het veenweidegebied is het beperken van bodem-
daling een belangrijk thema. Als we gronden beschikbaar willen 
krijgen voor natuur, gaat dat zoveel mogelijk ‘hand in hand’ 
met een verbetering van de agrarische structuur. Daarnaast 
stimuleren we innovatie en duurzaamheid bij het agrarisch 
bedrijfsleven. Wat recreatie betreft, werken we met name aan 
een provinciebreed netwerk van poorten en TOP’s (Toeristische 
Overstappunten) en het verbeteren van het provinciale fiets- en 
wandelnetwek. Hierop aansluitend vinden allerlei initiatieven 
plaats om de regionale economie te stimuleren. Bij cultuur-
historie ligt het accent op ons militair erfgoed. Verbetering van 
de kwaliteit van het landschap wordt, waar mogelijk, gekoppeld 
aan andere thema’s. Projecten om de leefbaarheid in het 
landelijk gebied te verbeteren, komen met name vanuit 
LEADER. Dit Europese programma, gericht op plattelands-
ontwikkeling ‘van onderop’, is namelijk ook opgenomen in de 
AVP. In Utrecht zijn twee LEADER-gebieden: Weidse Veenweiden 
en Kromme Rijn, met ieder hun eigen Plaatselijke Groep. 
Ook verbetering van de leefbaarheid wordt zoveel mogelijk 
gekoppeld aan de realisatie van andere doelen. 

RECREATIE OM DE STAD
Recreatie om de Stad (RodS) gaat om het ontwikkelen van 
recreatievoorzieningen rond de stadsregio Utrecht. Meestal 

EEN AANTAL VOORBEELDEN
We geven hier een beeld van de voortgang in de uitvoering van 
de Agenda Vitaal Platteland in de jaren 2012 en 2013. Omdat 
de Agenda Vitaal Platteland veel meer is dan cijfermatige 
gegevens, hebben we er voor gekozen hier het verhaal achter 
de cijfers te vertellen. Dit gebeurt door 14 AVP-projecten te 
belichten. Deze projecten vormen uiteraard een selectie uit een 
veel groter geheel. Ze maken duidelijk dat projecten en gebieds-
processen niet vanzelf gaan, maar dat er veel te bereiken is als 
je intensief samenwerkt en naar gezamenlijke belangen en kans-
en kijkt. Voor de cijfermatige voortgang van de AVP verwijzen 
wij naar de reguliere Planning & Control-cyclus van de provincie.

WERKWIJZE
De provincie werkt aan de AVP in nauwe samenwerking met de 
gebiedspartners. Zo kunnen we provinciale doelen en gebieds-
doelen tegelijkertijd en in samenhang realiseren en staan we in 
contact met de mensen die het aangaat. 
Er zijn drie AVP-gebiedscommissies met daarin gemeenten, 
waterschappen en maatschappelijke organisaties, zoals Land- 
en tuinbouworganisatie LTO Noord, agrarische natuurvereni-
gingen, Natuur en Milieufederatie Utrecht en terreinbeherende 
organisaties. We hebben de gebiedscommissie Utrecht-West, 
de gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug en de gebieds-
commissie Kromme Rijnstreek. Deze commissies worden onder-
steund door twee programmabureaus. LaMi, de organisatie 
voor innovatieve agrarische ondernemers op het vlak van 
landbouw en milieu, is in 2013 geïntegreerd met de AVP. De 
LaMi-medewerkers werken nu vanuit de programmabureaus. 

De programma’s Recreatie om de Stad (RodS) en Nieuwe 
Hollandse Waterlinie maken ook onderdeel uit van de AVP en 
kennen hun eigen organisatievorm. Voor RodS werken we als 
provincie in een Stuurgroep samen met de gemeenten 
IJsselstein, Houten en Utrecht, het Bestuur Regio Utrecht 
(BRU), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Voor de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie werken we landelijk samen met de andere 
betrokken provincies en ministeries in de Liniecommissie.

zijn dat nieuwe recreatiegebieden, variërend van intensief 
(denk aan dagrecreatieterreinen) tot extensief, en wandel-, 
fiets- en kanomogelijkheden. Recreatie om de Stad speelt in de 
deelgebieden Haarzuilens, Hollandse IJssel, Noorderpark en 
Groenraven Oost.

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE
Sinds 2003 is de Nieuwe Hollandse Waterlinie een nationaal 
project. Het doel: de linie weer herkenbaar, beleefbaar en 
toegankelijk maken en verzekeren van een nieuwe toekomst 
met nieuwe functies. Het ingenieuze systeem van sluizen, 
dijken en inundatiekanalen inspireert tot allerlei initiatieven. De 
samenwerking met private partijen moet nog meer gaan leiden 
tot verrassende herbestemmingen van dit cultureel en land-
schappelijk erfgoed. De nominatieprocedure voor de Wereld-
erfgoedlijst van de UNESCO is voor deze linie in gang gezet. 

FEITEN EN CIJFERS
Het provinciale aandeel in de AVP bedraagt ruim € 200 miljoen 
en is gedekt via het Decentralisatieakkoord en andere 
incidentele rijksuitkeringen (circa € 90 miljoen) en uit eigen 
provinciale middelen. In totaal gaat er in het AVP-programma 
ongeveer € 240 miljoen om, omdat er ook nog ruim 
€ 30 miljoen afkomstig is van de EU en gebiedspartners.

UITVOERING IN 2012 EN 2013
In de eerste helft van 2012 is er veel energie besteed aan de 
nieuwe organisatiestructuur van de AVP-gebiedscommissies, 
waarbij het aantal is teruggebracht van zeven naar drie. Medio 
2012 is gestart met de uitvoering van de gebiedsprogramma’s. 
Ondertussen liep de uitvoering van de nog niet afgeronde 
projecten uit de vorige AVP-periode door.
Nieuwe projecten vragen uiteraard de nodige voorbereiding 
voordat concrete resultaten tot stand komen. Ook het starten 
van nieuwe gebiedscommissies en het inrichten van de 
programmabureaus heeft tijd gekost. We constateren dat de 
voorbereidingsfase bij een flink aantal projecten inmiddels 
voorspoedig verloopt. We verwachten dan ook de komende 
tijd meer tastbare resultaten. 
Grond is een belangrijke motor voor het realiseren van de 
AVP-doelen. Op het terrein van grondverwerving zijn er 
meerdere ontwikkelingen die de voortgang vertragen, vooral 
bij natuurontwikkeling. Een belangrijke oorzaak is dat met het 
Rijk nog nadere afspraken gemaakt moesten worden over 
onderdelen van de decentralisatie van het natuurbeleid. Daarbij 
ging het om aanvullende afspraken over de inzet van grond en 
over de inzet van extra middelen die het Rijk beschikbaar stelt 
voor de realisatie van de natuurdoelstellingen. Met het sluiten 
van het Natuurpact in 2013 tussen Rijk en provincies is hier 
helderheid over gekomen. Een andere belangrijke oorzaak voor 
de vertraging is de geringe grondmobiliteit. Ook lag het door-
leveren van grond aan de eindbeheerder in de afgelopen 
periode stil, omdat het beleid ten aanzien van gelijkberechtiging 
bij doorlevering van gronden nog niet is uitgewerkt. Het nieuwe 

provinciale Grondstrategieplan zal een belangrijk vertrekpunt 
vormen voor realisatie van de natuurdoelen in de tweede helft 
van deze AVP-periode. 

Wel zijn de afgelopen periode belangrijke stappen gezet die de 
realisatie van de internationaal belangrijke natuur kunnen ver-
snellen. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben een 
EU-subsidie LIFE+ gekregen voor herstelmaatregelen in acht 
gebieden binnen vijf provincies. In totaal is voor het project met 
cofinanciering van Rijk, provincies en waterschappen 
€ 13,5 miljoen beschikbaar. Voor de provincie Utrecht gaat het 
om de Natura 2000-gebieden Noorderpark (Oostelijke 
Vechtplassen) en Botshol. Daarnaast heeft  het rijk in 2013 
extra middelen beschikbaar gesteld voor natuurontwikkeling 
in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Nederrijn. Wij 
werken aan een concreet plan waarmee met deze middelen 
natuurontwikkeling in de Elsterbuitenwaard gerealiseerd gaat 
worden. Ook zijn dit jaar de herstelmaatregelen voor Natuur-
beschermingswetgebieden uitgewerkt, conform de afspraken 
in het Akkoord van Utrecht. 

Doordat het Rijk in het bestuursakkoord natuur in 2011 de 
bijdrage voor verwerving, inrichting en beheer van RodS-
gebieden heeft laten vervallen, is voor de RodS-plannen een 
groot financieel gat ontstaan. We hebben het programma RodS 
tegen het licht gehouden om te kijken welke aanpassingen 
nodig zijn. De focus komt de komende tijd vooral te liggen op 
de deelgebieden Haarzuilens (Parkbos) en Hollandse IJssel. 
Ook zetten we ons in om het beheer en onderhoud van de 
gebieden goed te regelen. 
De realisatie van een aantal projecten kon gewoon doorgaan, 
omdat het geld al gereserveerd was en opdrachten al verstrekt. 
Zo is het deelgebied Wielrevelt in Haarzuilens in 2012 geopend 
en is het eerste deel van de ontwikkeling van het 
Hamlaangebied, ook in Haarzuilens, in 2013 uitgevoerd. 

Bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie is in 2012 veel aandacht 
besteed aan nieuwe vormen van samenwerking tussen Rijk, 
provincies, lokale overheden en andere lokale partijen. Doel is 
het toekomstbestendig maken van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie voor de periode na 2014. De uitvoering van de 
projecten loopt voorspoedig. Veel forten en andere objecten 
zijn of worden gerestaureerd en toegankelijk gemaakt. Maar de 
linie is meer dan alleen maar forten: het landschap er omheen 
is net zo de moeite van het beschermen waard. Daarom 
investeren we ook in het zichtbaar maken van de totale samen-
hang van Waterlinie-elementen in het landschap en werken we 
aan de recreatieve ontwikkeling van het gebied.

In 2013 zijn de laatste landinrichtingsprojecten in Utrecht, 
herinrichting Noorderpark en RAK Kromme Rijn, afgesloten. 
De landinrichtingsprojecten maakten ook deel uit van de 
Agenda Vitaal Platteland. De landinrichtingscommissies zijn 
inmiddels opgeheven. 

Vitaal landelijk gebied
Of het nu om wonen, werken of recreëren gaat, het Utrechts landelijk gebied levert een belangrijke bijdrage aan de 

aantrekkelijkheid van de provincie. Daarom staat in het Coalitieakkoord 2011-2015 dat het nodig is om het landelijk 

gebied vitaal en toekomstgericht te houden. Dat doen we via de Agenda Vitaal Platteland (AVP): een breed en 

integraal programma op het gebied van natuur, water en bodem, landschap, cultuurhistorie, landbouw, recreatie en 

leefbaarheid. In 2007 is de provincie gestart met het programma AVP. Omdat de eerste periode (t/m 2011) 

succesvol was, zijn Provinciale Staten eind december 2011 akkoord gegaan met een tweede periode: 2012-2015. 

Zij hebben toen ook het tweede Kaderdocument vastgesteld.
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Boeren leren van elkaar
Melkveehouders stimuleren om de kringloop van stikstof en fosfaat zo veel mogelijk 

te sluiten. Dat is het doel van het project Duurzaam bodembeheer Utrecht-West. 

Een sluitende kringloop is gunstig voor de ondernemer. Deze hoeft minder krachtvoer 

en kunstmest te kopen, doordat er minder stikstof en fosfaat verloren gaat. En dit is 

weer gunstig voor het milieu: de waterkwaliteit verbetert, er slaat minder ammoniak 

neer in natuurgebieden en de uitstoot van broeikasgassen vermindert. 

“Ik kom er nu achter hoe belangrijk de grond is om de kringloop 
te sluiten. En hoe groot de verschillen zijn. Tussen boeren 
onderling, maar ook tussen de percelen op mijn bedrijf.”
Een deelnemer aan één van de studiegroepen

DUURZAAM BODEMBEHEER UTRECHT-WEST

DRIE STUDIEGROEPEN
Veertig melkveehouders uit Utrecht-West doen mee aan het project en worden daarbij door 
adviseurs ondersteund. In drie studiegroepen hebben boeren hun eigen kringlopen in beeld 
gebracht en deze gegevens onderling uitgewisseld. Via presentaties en tijdens excursies 
hebben zij meer kennis opgebouwd over onderwerpen als graslandverbetering, mest-
kwaliteit en levensduurverlenging van de koe. Op basis van deze kennis én een advies op 
maat hebben de boeren een verbeterplan voor hun bedrijf opgesteld. De maatregelen uit 
dit plan zijn nu in uitvoering. Zodra er resultaten bekend zijn, worden deze onderling in de 
studiegroepen gedeeld. Via innovatiedagen en artikelen in de agrarische pers zorgt het 
Veenweide Innovatiecentrum ervoor dat ook andere melkveehouders van de resultaten 
kunnen leren. 

VERBINDINGEN TUSSEN PARTIJEN
Om de kringloopaanpak te stimuleren, is het nodig dat er verbindingen ontstaan tussen de 
verschillende partijen in de keten. Zo kunnen banken er in hun kredietverlening rekening 
mee houden. En de kringloopaanpak biedt ook de zuivelindustrie kansen om zich als 
duurzame marktpartij te profileren. De Innovatieraad Duurzaam Bodembeheer Utrecht, die 
in 2013 is opgericht, is belangrijk om die gewenste verbindingen tot stand te brengen. 

BIJZONDER
Een vergelijkbaar project loopt ook al in de Gelderse Vallei. Net als in dat project is het 
mooie aan Duurzaam bodembeheer dat boeren van elkaar leren. Wat het project in 
Utrecht-West bijzonder maakt, is dat hier de veenbodem centraal staat. Deze levert van 
nature al veel nutriënten waar de boer gebruik van kan maken. 

ONZE PARTNERS
Veertig melkveehouders uit Utrecht-West, het Veenweide Innovatiecentrum, adviesbureaus, 
LTO Noord en de Agrarische Natuurverenigingen Natuur, Water en Bodem

 Landschap
 Cultuurhistorie
 Landbouw
 Recreatie
 Leefbaarheid
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AFSPRAKEN
In het convenant hebben we afspraken gemaakt om de bestaande natuur beter te 
beschermen, nieuwe natuur te ontwikkelen en bos om te vormen naar heide. Daarnaast 
willen we dat duurzame landbouw de economische pijler van het landgoed wordt. 
Hiervoor is de  intensieve varkenshouderij  gesaneerd. Dit  is nodig om de ammoniak-
uitstoot, en het effect daarvan op de natuur, te verminderen. 

SLOOP EN NIEUWBOUW
Van pachters die gestopt zijn met hun bedrijf worden de stallen gesloopt. Via ‘ruimte voor 
ruimte’ is deze sloop gekoppeld aan de nieuwbouw van woningen en aan de komst van een 
klein milieu-educatiecentrum. In 2012 en 2013 zijn er diverse maatregelen in gang gezet. 
Zo is de sloop van stallen op twee locaties aanbesteed. Aan de Zeisterweg in Woudenberg 
en de Treekerweg in Leusden komen nieuwe woningen. Hiervoor is een wijziging van het 
bestemmingsplan nodig. De daarvoor noodzakelijke onderzoeken zijn opgestart. 
De bedoeling is dat deze ‘ruimte-voor-ruimtewoningen’ in 2014 en 2015 gebouwd worden.

‘Publiek’ en ‘privaat’ 
voortvarend aan de slag
Den Treek-Henschoten is een van de grootste landgoederen van Utrecht. Het vormt een 

cruciale natuurschakel tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei en trekt als 

‘uitloopgebied’ van Amersfoort en Leusden meer dan een miljoen recreanten per jaar. 

Samenwerking met particuliere grondeigenaren is voor ons belangrijk bij het realiseren 

van onze natuurdoelen. Daarom is het fijn dat we in 2011 een convenant hebben kunnen 

sluiten met dit landgoed en de gemeente Leusden om het gebied een flinke 

kwaliteitsimpuls te geven. 

LANDGOED DEN TREEK-HENSCHOTEN

“Er is vertrouwen en we hebben één gezamenlijk doel. Daardoor 
kunnen we gemakkelijk inspelen op ontwikkelingen van alledag 
die soms op gespannen voet staan met de afspraken in het 
convenant.” 
Jacobine Diepenhorst, rentmeester Landgoed Den Treek-Henschoten.

NATUURONTWIKKELING
Ook met natuurontwikkeling zijn resultaten 
geboekt. Zo zijn er langs de 
Heiligenbergerbeek natuurvriendelijke 
oevers aangelegd en is 14 hectare aan-
grenzende landbouwgrond omgevormd tot 
natuurlijk grasland. Verder is in 2013 de 
laatste 3 van 57 hectare bos veranderd in 
heide. Een mooie mijlpaal, waardoor een 
heideverbinding tot stand is gekomen, 
aansluitend op het ecoduct Leusderheide. 

STAP EXTRA
De samenwerking tussen landgoed en overheid verloopt goed in dit project. De eigenaar 
zet zich voortvarend in voor zijn landgoed. Dit zorgt voor vertrouwen bij de andere partijen, 
die hierdoor graag een extra stap willen zetten. Ook de integrale aanpak is succesvol: 
door verschillende regelingen en thema’s te verbinden, bereiken we meer dan wanneer we 
deze ‘los’ hadden ingezet. 

ONZE PARTNERS
Gemeenten Leusden en Woudenberg en Landgoed Den Treek-Henschoten

 Natuur, Water en Bodem
 Landschap
 Cultuurhistorie
 Landbouw
 Recreatie
 Leefbaarheid
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AFSPRAKEN VASTGELEGD
Voor de natuurondernemers is het puzzelen. De gewenste natuur kan alleen ontstaan als 
zij de bemesting, beweiding, maaiperioden en waterpeilen daar precies op afstemmen. 
Tegelijkertijd moet er ruimte blijven voor een rendabele bedrijfsvoering. Een intensief traject 
van onderzoek en overleg tussen ondernemers, betrokken partijen en inhoudelijk adviseurs 
heeft geleid tot een maatwerkconcept, waarin iedereen vertrouwen heeft. In juli 2013 
hebben alle betrokkenen afspraken vastgelegd om dit concept mogelijk te maken. 

Er zijn meer resultaten geboekt in de Bovenlanden. Zo is een groot deel van het gebied 
gebaggerd om de waterkwaliteit te verbeteren. En er zijn diverse afspraken gemaakt die 
nodig zijn om het gebied verder te kunnen inrichten. Over het uit te voeren peilbeheer en 
over de aanleg van wandelpaden, bijvoorbeeld. Maar ook over de natuurverbinding naar 
Groot Wilnis-Vinkeveen en de precieze locatie van natte schraallanden. 

NIEUWE UITDAGINGEN
In ons Natuurbeleid 2.0 streven we ernaar, meer natuur door particulieren te laten ontwik-
kelen. Natuurondernemerschap in de Bovenlanden past daarin. Omdat de vorm nieuw is 
voor Utrecht, roept het bij de betrokken partijen veel vragen en discussie op. Het vraagt 
vooral veel van de ondernemers zelf: zij stoppen veel tijd en energie in een traject met 
onbekende uitkomst, terwijl ze tegelijkertijd hun bedrijf moeten runnen. Kiezen ze straks 
voor het natuurondernemerschap, dan komen er nieuwe uitdagingen op hen af. 
Open staan voor nieuwe mogelijkheden, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen zijn 
de belangrijkste voorwaarden voor succes. 

BESLUIT EIND 2013
Eind 2013 besluiten de ondernemers of zij hun rol als natuurondernemers op zich willen en 
kúnnen nemen. Is het antwoord ‘ja’, dan richten zij hun land vervolgens in hun eigen tempo 
in. Zodra we het Definitief Ontwerp voor de Bovenlanden hebben afgerond, kunnen we de 
overige maatregelen gaan voorbereiden. We verwachten dat we de natte schraallanden na 
het broedseizoen in 2014 kunnen inrichten.

ONZE PARTNERS
Agrarische Natuur Vereniging De Utrechtse Venen, LTO Noord, Natuur en Milieufederatie 
Utrecht, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, provincie 
Zuid-Holland, gemeenten De Ronde Venen en Nieuwkoop en de twee beoogde 
natuurondernemers

Onmisbare schakels in 
waardevol natuurgebied
De Wilnisse Bovenlanden vormen een waardevol gebied voor weidevogels en bijzondere 

planten. Om de natuur in het gebied te beschermen en versterken, ontwikkelen we 

een ‘mozaïek’ van natte schraallanden en bloemrijke graslanden. In het middelste deel 

van het gebied zoeken we samenwerking met twee agrariërs. Zij willen hun ‘gewone’ 

melkveehouderijen omvormen tot natuurondernemingen. Dit betekent dat zij de eisen 

van de natuur volledig willen integreren in hun bedrijfsvoering. De ondernemers werken 

nauw samen met Staatsbosbeheer, dat een groot deel van de Bovenlanden beheert. 

NATUURONDERNEMERS IN DE BOVENLANDEN

“Het was een langdurig en taai proces om het natuur-
ondernemerschap op een gewenste manier ingevuld te krijgen. 
Heel belangrijk: groot vertrouwen hebben in elkaar en je inleven 
in andermans belangen. Voor mij is het natuurondernemerschap 
een grote verandering in mijn bedrijfsvoering. Een enorme 
uitdaging en kans, ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan.”
Arie van Oosterom 

 Natuur, Water en Bodem
 Landschap
 Cultuurhistorie
 Landbouw
 Recreatie
 Leefbaarheid
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SCHOON KWELWATER
Uit onderzoek bleek dat er in de loop der jaren een flinke laag puin als verharding was 
aangebracht, die ook asbest bevatte. Gedeeltelijk afgraven en gedeeltelijk afdekken was 
hiervoor de beste optie. Eind 2012 en begin 2013 hebben we op die manier het vervuilde 
terrein gesaneerd. Doordat we de grond hebben gehaald uit de ernaast gelegen 
graslanden, worden deze nu meer gevoed door schoon kwelwater. Bovendien konden we 
de slootkanten ook meteen natuurvriendelijker maken. Tot slot zijn nieuwe stuwen 
geplaatst, waardoor het schone kwelwater uit het Gooi beter vastgehouden wordt. Het bos 
en de graslanden zijn nu beter beschermd tegen verdroging. 

WINST OP DRIE TERREINEN
Nu het project klaar is, stellen we vast dat er op drie terreinen winst is geboekt: het milieu, 
het water en de natuur. En doordat we elkaar als samenwerkingspartners snel vonden in 
het gewenste eindresultaat, hebben we dit ook in relatief korte tijd bereikt. 
Natuurmonumenten hoopt nu haar graslanden door passend beheer te kunnen omvormen 
tot zeldzame blauwgraslanden. 

ONZE PARTNERS
Gemeente Eemnes, Natuurmonumenten en Waterschap Vallei en Veluwe

Nieuwe natuur bij 
voormalige autosloperij
Nabij het natuurgebied Valse Bosjes, in de EHS, lag het terrein van een voormalige 

autosloperij. We hebben dit terrein in 2011 aangekocht om het te saneren en als 

natuurterrein in te richten. De grond die nodig was om de vervuilde puinlaag af te 

dekken, kwam beschikbaar door de omringende graslanden van Natuurmonumenten 

af te graven. Deze zijn daardoor natter en schraler geworden, waardoor natuur kan 

ontstaan die nog maar weinig in Nederland voorkomt. De kwaliteit van deze ‘schakel’ 

tussen het Hoge Gooi en de lage polders is hierdoor sterk toegenomen. 

VALSE BOSJES

“Ik ben ontzettend blij dat we door goede samenwerking de rust 
in het gebied kunnen herstellen en dat de natte natuur een kans 
krijgt. Meer variatie maakt het landschap mooier en 
waardevoller.”
Udo Hassefras, beheerder Natuurmonumenten

 Natuur, Water en Bodem
 Landschap
 Cultuurhistorie
 Landbouw
 Recreatie
 Leefbaarheid
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SPEERPUNTEN
Het Ontwikkelingsplan heeft als doel de relatie tussen stad en platteland te verbeteren. 
Het gaat dan om vier speerpunten:
• landbouwkundige innovatie en ondernemerschap;
• verbetering van de leefbaarheid;
• stimulering recreatie en toerisme;
• samenwerking tussen LEADER-gebieden. 

VAN ONDEROP
In 2012 en 2013 zijn er tal van LEADER-projecten gerealiseerd. Dé kracht hiervan is dat 
ze alle ‘van onderop’ zijn ontstaan en op veel steun van bewoners en ondernemers kunnen 
rekenen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de pleisterplaats De Blauwe Meije in Zegveld en de 
Zorgboerderij Het Boere Erf in Hekendorp, die ouderen dagopvang biedt. Een ander 
voorbeeld is dat het Ooievaarsbuitenstation in Zegveld compleet is vernieuwd en een 
sterkere recreatieve en educatieve functie heeft gekregen. En in De Hoef is het dorpshuis 
De Springbok met hulp van veel vrijwilligers gemoderniseerd en uitgebreid. 

Er zijn meer resultaten geboekt. Zo kunnen (groepen) mensen vanuit bezoekerscentrum 
Utrechtse Waarden allerlei ‘landschapsuitjes’ boeken, zoals een workshop landmeten of 
broedkorf vlechten. Dit biedt ondernemers ook nieuwe verdienmogelijkheden. 
In Polsbroekerdam en Zegveld zijn twee nieuwe polsstokverspringschansen aangelegd. 
De nieuwe schansen trekken niet alleen veel bezoekers, maar ook veel jonge leden, en 
versterken daarmee de sociale samenhang in de dorpen. 

NIEUWE IDEEËN
Tot eind 2014 zijn nog een aantal projecten in uitvoering, zoals het internationaal 
samenwerkingsproject Proef het platteland in uw stadsrand en het project Rustpunten. 
Ook werkt het Recreatieschap Midden Nederland hier, in samenwerking met andere 
organisaties, aan een netwerk van wandelknooppunten, naar voorbeeld van de fietsknoop-
punten. Als dat in dit gebied een succes wordt, kan het misschien uitgebreid worden naar 
de rest van de provincie. Verder organiseert de Plaatselijke Groep bijeenkomsten voor 
mensen die zich actief willen inzetten voor het landelijk gebied. Zo komen nieuwe ideeën 
tot stand voor Utrecht-West. Deze ideeën vormen input voor het Europese Plattelands-
ontwikkelingsprogramma 2014-2020 en leiden tegelijk tot nieuwe samenwerkings-
verbanden van bewoners en ondernemers in het gebied. 

PARTNERS
Agrarische Natuurverenigingen, jongerenorganisaties, recreatieve organisaties, ANWB, 
gemeenten, water- en recreatieschappen, historische verenigingen en natuur- en 
landschapsorganisaties

Nieuwe pareltjes op het 
platteland
Het veenweidegebied kenmerkt zich door zijn bijzondere ontginningspatronen en 

openheid. Als provincie willen we dit gebied behouden, juist door te vernieuwen. 

Zo biedt het kansen voor plattelandstoerisme: agrariërs en bewoners kunnen inspelen 

op de toenemende behoefte aan rust, ruimte en beleving van het platteland. 

Hiermee kunnen zij het gebied ook economisch versterken. Deze vernieuwingskansen 

zijn leidend in het Ontwikkelingsplan 2007-2013, dat de Plaatselijke Groep LEADER 

voor dit gebied heeft opgesteld. De Plaatselijke Groep bestaat uit vertegenwoordigers 

van een groot aantal (maatschappelijke) organisaties uit het gebied.

LEADER WEIDSE VEENWEIDEN

 “Ik ben trots om aan mensen te kunnen laten zien wat voor een 
mooie pareltjes wij in dit gebied hebben.” 
Ben van Winden, lid van de Plaatselijke Groep
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‘GRACHT’ EN ‘GROEN’
De vier Gouden Bochten fietsroutes verbinden de Amsterdamse grachtengordel met de 
‘gouden bochten’ van de Vecht, de Amstel, de Angstel, het Gein en de buitenplaatsen rond 
’s-Graveland. 
In de zeventiende en achttiende eeuw waren stad en platteland veel sterker verweven dan 
nu. ‘Gracht’ en ‘groen’ konden niet zonder elkaar. Rijke kooplieden investeerden op het 
platteland in boerderijen, droogmakerijen, verveningen of fabriekjes. Later bouwden zij hier 
honderden buitenplaatsen om de stinkende stad in de zomer te kunnen ontvluchten. Zij 
schakelden hiervoor dezelfde architecten en kunstenaars in die ook hun grachtenpanden 
hadden ontworpen en gedecoreerd. Het platteland leverde de bouwmaterialen en ook vers 
voedsel, turf en drinkwater werden van buiten Amsterdam aangevoerd. 

HISTORISCHE VERWEVENHEID KOMT TOT LEVEN
De historische verwevenheid tussen Amsterdam en haar buitengebieden komt dankzij de 
Gouden Bochten fietsroutes weer tot leven. De fietsroutes zijn te vinden op 
www.zichtopdevechtstreek, de website met thematische fietsroutes door de Vechtstreek. 
Ze staan ook op www.goudenbochten.nl. Voor onderweg is er een mobiele site en een 
gratis app. Wie liever met ‘papier’ op pad gaat, kan printversies van de fietsroutes 
downloaden. De fietsers kunnen onder meer gebruik maken van het aanbod van agrariërs 
met nevenactiviteiten, zoals theetuinen, ijsverkoop en landwinkels.

ONZE PARTNERS
Stichting Vechtsnoer, Recreatie Midden-Nederland, gemeenten, Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht, provincie Noord-Holland, Plaatselijke Groep LEADER, diverse 
ondernemers, Stichting Groene Hart, Vereniging TeVoet en ANWB 

Samenwerken over 
provinciegrenzen heen
De Gouden Bochten fietsroutes zijn een mooi voorbeeld van samenwerking over de 

provinciegrenzen heen. Fietsers genieten van het landschap en cultureel erfgoed in 

zowel Utrecht als Noord-Holland. 

ZICHTBAAR EN BELEEFBAAR CULTUUR-
HISTORISCH ERFGOED

“Het is fascinerend om tijdens een van de Gouden Bochten 
fietsroutes de sterke verwevenheid in de gouden eeuw 
tussen ‘stad en platteland’ te ontdekken, tussen de 
Amsterdamse grachtengordel en de Vechtstreek en het Gein. 
Wat een diversiteit in onderwerpen en wat een prachtig en 
gevarieerd landschap!”
Steven de Clerq, Vechtstreekbewoner en bestuurslid Stichting 

Vechtsnoer
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HERSTEL
Tot nu toe heeft de nadruk in het project gelegen op herstel. Zo hebben we in 2012 het 
noordelijk deel van Fort aan de Buursteeg, bij Veenendaal, klaar gemaakt voor 
reconstructie. De camping is geruimd, de gebouwen zijn gesloopt en er zijn bomen 
gerooid. In 2013 worden de oude wallen uit de achttiende eeuw hersteld en stroomt er 
weer water door de grachten. Een stuk noordelijker, op de Asschatterweg bij Leusden, 
is de coupure in de Liniedijk weer zichtbaar gemaakt. Hiervoor is een betonnen wand van 
zandzakken gebruikt. 

BELEVING STIMULEREN
In de huidige programmaperiode willen we goede afspraken maken over beheer en 
onderhoud en vooral de beleving stimuleren. We zijn volop bezig Fort aan de Buursteeg te 
ontwikkelen tot een centrale ontmoetingsplek binnen de Grebbelinie. Samen met een 
consortium van meerdere exploitanten wordt een business case gemaakt voor de 
exploitatie en het beheer. We streven ernaar dat het Fort begin 2015 opengaat voor het 
publiek. 

BINDING VERSTERKEN
In het Platform Grebbelinie ontwikkelen we sinds 2012 samen met een groot aantal 
partners ideeën om de binding van het gebied met de linie te versterken. Zo biedt Stichting 
Eemlijn samen met de gemeente Amersfoort en Stichting Grebbelinie wandelarrangemen-
ten aan. En de Grebbeliniewachters, een groep vrijwilligers, zorgen dat mensen goed 
kunnen blijven wandelen op de Grebbeliniedijk.

MARKETINGSTRATEGIE
Doordat ondernemers, vrijwilligers en medewerkers van natuur- en cultuurorganisaties met 
elkaar in gesprek komen, ontstaan er nieuwe, bijzondere initiatieven. Deze samenwerking 
vormt ook de basis voor de marketingstrategie die voor het gebied is ontwikkeld. In deze 
strategie is vastgelegd dat publieke en private partijen allemaal hun verantwoordelijkheid 
nemen om de Grebbelinie tot een krachtig regionaal ‘merk’ te ontwikkelen. Ook ná 2015, 
als het project is afgerond. 
 
ONZE PARTNERS
Provincie Gelderland, gemeenten, Stichting Grebbelinie, Staatsbosbeheer, Waterschap 
Vallei en Eem, ondernemers, vrijwilligers, historische verenigingen, onderwijsinstellingen, 
terreinbeheerders en -eigenaren, musea en VVV

Vervallen verdedigings-
linie komt tot leven
Dwars door de Gelderse Vallei slingert de Grebbelinie: een eeuwenoude waterlinie ter 

verdediging van het westen van ons land. Sinds 2005 maken we deze in verval geraakte 

linie stap voor stap weer zichtbaar. We herstellen de belangrijkste onderdelen van de 

linie en maken het gebied én de natuur eromheen aantrekkelijker en toegankelijker.

GREBBELINIE BOVEN WATER

“Samen werken is samen sterk! Recreatieondernemers werken 
nu al samen, maar dan per branche. Campings met campings, 
outdoor met outdoor en horeca met horeca. De Grebbelinie heeft 
deze verschillende branches bij elkaar gebracht en verbonden.”
Karel van Dijk, eigenaar van Allurepark Camping De Lucht
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GROND ALS ‘MOTOR’
Grond is de ‘motor’ achter het proces. Grond is nodig voor zowel natuur als landbouw. 
Dit proces is in 2012 goed op gang gekomen. Zo is er een bedrijf verplaatst om ruimte 
te maken voor andere bedrijven en natuurontwikkeling. Dit is het tweede bedrijf sinds het 
afsluiten van het convenant. 
In het  convenant is afgesproken dat boeren die ruimte maken voor natuur, door kavels te 
ruilen, extra grond kunnen aankopen om hun bedrijf te vergroten. 

BETERE WATERKWALITEIT
Belangrijk is verder is dat de waterkwaliteit in het gebied verbetert. Daarom heeft het 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook is 
een begin gemaakt met ‘waterkwaliteitsbaggeren’, waarbij de waterlopen een stuk dieper 
worden uitgebaggerd dan nodig is voor het reguliere beheer en onderhoud. Maar liefst 
50 procent van de agrariërs doet hieraan mee. 

Samen werken aan
ecologie én economie
Onder de projectnaam Groot Wilnis-Vinkeveen realiseren we samen met onze partners 

nieuwe natuur in dit veenweidegebied. Tegelijkertijd werken we aan beperking van de 

bodemdaling, vitale landbouw, schoon water en recreatiemogelijkheden. Draagvlak in de 

streek is cruciaal: de gebiedskennis en de ideeën van agrariërs en bewoners zijn onmis-

baar om het gebied succesvol te kunnen ontwikkelen. Na een intensieve dialoog hebben 

we met hen goede afspraken gemaakt, die in 2010 zijn vastgelegd in een convenant. 

Samen staan we voor een integrale aanpak van ecologische én economische doelen. 

GROOT WILNIS-VINKEVEEN

“Wat mij opvalt, is dat ondanks de enorme complexiteit en 
moeilijk oplosbare tegenstellingen in regelgeving alle partijen 
er positief in blijven staan.”
Rudi Terlouw, adviseur natuurontwikkeling Groot Wilnis-Vinkeveen en 

Bovenlanden 

ECONOMISCHE ONTWIKKELING
In het convenant is vastgelegd dat de 
melkveehouderij, als economische drager 
van dit veenweidegebied, zich kan blijven 
ontwikkelen. We hebben dit gestimuleerd 
door subsidies op brede banden en 
kavelpaden te verstrekken. Ook heeft een 
aantal veehouders in 2012 met subsidie 
emissiearme stallen gebouwd. 

BODEMDALING VRAAGT AANDACHT
In 2014 en 2015 krijgt de bodemdaling in het ‘peilvak 9’ veel aandacht. In dit laagste deel 
van het gebied daalt de bodem namelijk het snelst. We verwachten hier veel resultaat van 
onderwaterdrainage. Bij deze vorm van drainage kunnen agrariërs de grond goed blijven 
gebruiken. 

ONZE PARTNERS
Agrarische Natuur Vereniging De Utrechtse Venen, LTO Noord, Natuur en Milieufederatie 
Utrecht, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente 
De Ronde Venen, Recreatie Midden- Nederland en agrariërs uit dit gebied
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KASTEEL GROENEVELD EN HOTEL MAARSBERGEN
In 2012 en 2013 hebben we onder andere kasteel Groeneveld in Baarn ingericht als poort, 
die meer faciliteiten biedt dan een TOP. Bezoekers vinden hier in de hal bijvoorbeeld een 
digitale informatietafel met actuele informatie over het kasteel, de directe omgeving en de 
Utrechtse Heuvelrug. Een ander voorbeeld is Hotel Maarsbergen, waar we een informatie-
zuil van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug hebben geplaatst. Bezoekers kunnen hier 
direct aan de A12 hun auto parkeren, een fiets huren of gaan wandelen. 

UIT OP DE HEUVELRUG
Om de herkenbaarheid van de Utrechtse Heuvelrug en het Nationaal Park te vergroten, 
haken we aan op de campagne Uit op de Heuvelrug, gezamenlijk uitgevoerd door 
gemeenten en recreatieondernemers. De website van deze campagne bevat toeristische 
informatie over het gebied. Op termijn kunnen gebruikers van informatiezuilen via een 
QR-code direct verbinding maken met deze website. 

TOP’S EN POORTEN
In totaal zijn er 5 poorten en 20 TOP’s gepland op de Utrechtse Heuvelrug. Van de TOP’s 
zijn er al een aantal met de naam Groene Entree gerealiseerd of in ontwikkeling. Deze 
bevinden zich vooral in het zuidelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug. Een voorbeeld 
hiervan is de Groene Entree Boswei bij Driebergen.
De realisatie van een aantal poorten hangt samen met een complexere ontwikkelopgave, 
zoals een voorziening voor horeca of dagrecreatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de poorten 
bij het Henschotermeer en Vliegbasis Soesterberg. Via het netwerk van poorten en TOP’s 
proberen we de stroom recreanten te sturen, waardoor de natuur in delen van de 
Heuvelrug met rust gelaten wordt. 

HERKENBARE UITSTRALING
Dankzij de poorten, de TOP’s en de publiekscampagne krijgt de regio een eenduidige, 
herkenbare uitstraling. Binnen de campagne wordt samenwerking tussen de verschillende 
partners gestimuleerd, omdat die essentieel is in tijden van economische verandering. 
Zo worden aanbiedingen van ondernemers en excursies van terreineigenaren 
gecombineerd in arrangementen. 

ONZE PARTNERS
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Midden-Nederland, 
Het Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, gemeenten, particuliere landgoedeigenaren 
verenigd in het Utrechts Particulier Grondbezit, diverse ondernemers in de regio, IVN, 
Natuur en Milieu federatie Utrecht, RECRON en gebruikersplatform Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug 

Gastvrije ontvangst voor 
bezoekers
Recreanten en toeristen komen graag op de Utrechtse Heuvelrug. Zij verdienen een 

goede ontvangst, vinden we. Daarom werken we ook hier aan een netwerk van poorten 

en Toeristische Overstappunten (TOP’s). Dit zijn vertrekpunten voor recreanten om het 

omliggende gebied te verkennen. De poorten en TOP’s maken binnen enkele jaren 

onderdeel uit van één herkenbaar provinciaal netwerk. 

WEGWIJS OP DE UTRECHTSE HEUVELRUG

“De informatietafel bij Kasteel Groeneveld werkt als een 
magneet op haar bezoekers en biedt een interessante opstap 
om de omgeving van Kasteel Groeneveld en heel de Heuvelrug 
verder te ontdekken.”
Ingeborg Snelleman Kasteel Groeneveld 
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VITALER
Het LEADER-programma Kromme Rijn voert projecten uit die het platteland en de kleine 
kernen vitaler moeten maken. Door het landschap toegankelijker en aantrekkelijker te 
maken, bijvoorbeeld. Zo bouwde Stichting Wijkse Projekten de afgelopen jaren een replica 
van de historische trekschuit Krommerijnlander na. Deze ging in 2013 in de vaart. 
Dankzij veel vrijwilligers heeft deze trekschuit een mooie bijdrage geleverd aan het 
recreatieaanbod in de streek. Bovendien hebben enkele jongeren dankzij de bouw blijvend 
werk gevonden. 
 
RUSTPUNTEN
Sinds de zomer van 2013 kent het gebied ook Rustpunten. Dit zijn locaties op particulier 
terrein waar fietsers of wandelaars even kunnen pauzeren en tegen een vrijwillige bijdrage 
iets kunnen drinken. Op enkele Rustpunten zijn ook agrarische producten te koop. De 
website www.rustpunten.nu biedt een overzicht. 

DE WIESE
Nog een mooi voorbeeld is de opening van het multifunctionele dorpshuis de Wiese in 
Schalkwijk. Dit nieuwe gebouw biedt onderdak aan allerlei activiteiten en voorzieningen, 
zoals het cultuurhuis, een bibliotheek en een peuterspeelzaal. Daarnaast houdt de 
gemeente Houten er spreekuur, net als een bank. 

ANDERE PROJECTEN
Sommige projecten zijn nog in uitvoering. Zoals het Limes-project, waarbij wordt 
samengewerkt met andere groepen in Nederland. De Limes is de grens van het oude 
Romeinse rijk en vijf LEADER-groepen werken eraan om deze grens weer zichtbaar te 
maken in het landschap. Andere projecten zijn in ontwikkeling, zoals de aanleg van een 
wandelpad rond Langbroek, een dorpshuis in ditzelfde dorp, een kersenmuseum in Cothen 
en het verder ontwikkelen van de promotie rond de Kromme Rijnstreek. 
Het mooie aan al deze projecten is dat ze zijn ontwikkeld door en met regionale 
ondernemers en vrijwilligers. Zij dragen op eigen kracht bij aan de verdere ontwikkeling 
van de streek. 

PARTNERS
Gemeenten Houten en Wijk bij Duurstede, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 
Woningstichting Volksbelang, Stichting Terecht Anders, Delteykschool Werkhoven, 
Ondernemers Kring Kleine Kernen (OKK) Houten, VVV Wijk bij Duurstede, Stichting Kersen 
Promotie Kromme Rijnstreek, Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’ en diverse agrarische 
ondernemers

Streek komt op eigen 
kracht tot bloei
De Kromme Rijnstreek wordt gewaardeerd om zijn groen en zijn rust. Tegelijkertijd staat 

het gebied onder druk. Goed omgaan met verstedelijking en de groeiende behoefte aan 

recreatie en tegelijkertijd waardevolle landschappen en natuur verder ontwikkelen. 

Dat is de ambitie van de Plaatselijke Groep, die dankzij haar brede samenstelling stevig 

verankerd is in de samenleving. Haar motto: ‘Een Kromme Rijnstreek in volle bloei!’.

LEADER KROMME RIJN

“Door de kracht van de Romeinen en het uithoudingsvermogen 
van de liniebouwers zit er zoveel pracht in ons fantastisch mooie 
Kromme Rijngebied. Door samenwerking in LEADER en Terecht 
Anders hebben we dit verder uitgebouwd. Met de inzet van 
ondernemers en bewoners die alles uit de kast willen trekken, 
wordt opnieuw duidelijk dat het de mensen zijn die het doen.”
Huub van de Maat, deelnemer in Terecht Anders, een samenwerkings-

verband van agrariërs, kunstenaars en recreatieondernemers in de 

Kromme Rijnstreek
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Versnipperd gebied
wordt één geheel
Rondom de stad Utrecht worden recreatiegebieden ontwikkeld voor de bewoners van 

Utrecht-Stad, Leidsche Rijn, IJsselstein, Houten en Nieuwegein. Ongeveer 400 hectare 

hiervan komt bij landgoed Haarzuilens te liggen. Het Hamlaan-gebied van 7 hectare 

groot is hier onderdeel van. Dit gebied ligt naast NS-station Vleuten en grenst aan de 

bebouwing van Vleuten en Vleuterweide. Het krijgt de functie van ‘intensief openbaar 

recreatiegebied’ met speelvelden, een ijsbaan, hondenuitlaatgebied, fiets- en wandel-

paden en een parkeerplaats. Ernaast realiseert de gemeente Utrecht een openbare 

begraafplaats, die fraai in het landschap wordt ingepast. 

RECREATIEGEBIED HAMLAAN

FEESTELIJKE OPENING
Eind 2012 waren de speelheuvels, graslanden, paden en parkeerplaatsen aangelegd en 
in beheer gegeven aan het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Tijdens de feestelijke 
opening in januari 2013 kon er geschaatst worden op de bevroren ijsbaan. Verder is de 
Vleutense Wetering verbreed en heeft dit water natuuroevers en een nevengeul gekregen. 
De woonwijken zijn dankzij de wat bredere sloten goed afgescheiden van het recreatie-
gebied. Ook is er veel aandacht besteed aan de inpassing van het gebied in het landschap. 
Zo zijn er voldoende zichtlijnen naar de 15de eeuwse Hamtoren, een restant van het in 
1871 gesloopte kasteel Den Ham. 

AFRONDING IN 2014
Als het bestemmingplan is vastgesteld, kan de inrichting van het gebied worden afgerond. 
De parkeerplaatsen en fiets- en wandelpaden worden dan verhard en er komen nog drie 
bruggen en enkele speelvoorzieningen. De gemeente Utrecht start dan ook met de aanleg 
van de begraafplaats en de bijbehorende parkeerplaats en aula. Vanaf 2014 vinden 
fietsers, wandelaars en kanoërs een mooi start- en rustpunt in het gebied. Dan gaat 
recreatieonderneming ‘Kannen en Kruiken’ open, met een terras aan het water van de 
Vleutense Wetering. 

EÉN GEHEEL
Bijzonder aan dit Hamlaan-project is dat het om een klein gebied gaat dat door wegen en 
waterlopen erg versnipperd was en waar ook nog een begraafplaats moest worden 
ingepast. Dankzij de goede samenwerking tussen de partners is het gelukt er één geheel 
van te maken, gebaseerd op één landschapsvisie. Zo lopen de recreatiepaden door over 
de toekomstige begraafplaats. Doordat de gemeente Utrecht als ‘huisaannemer’ optrad, 
kon op uitvoeringskosten worden bespaard. 

ONZE PARTNERS
Gemeente Utrecht en Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

“Bij de voorbereidingen van de inrichting van het Hamlaangebied 
is goed geluisterd naar de bewoners. Zo is bijvoorbeeld de 
ijsbaan een idee van onze stichting. Bij de uitvoering gaat het 
niet altijd in één keer goed. Daar zouden we in de toekomst 
graag beter bij betrokken worden.“
Stichting Vrienden van de Joostenlaan
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Stevige groene buffer 
voor Leidsche Rijn
Het gebied Wielrevelt ligt tussen Vleuten, Haarzuilens en de A2. Dit gebied was 

onderdeel van het Landinrichtingsplan Haarzuilens uit 2006. Volgens dit plan komen er 

allerlei voorzieningen, bijvoorbeeld voor wandelaars, fietsers en natuur- en 

cultuurliefhebbers. 

RECREATIEGEBIED WIELREVELT

IN 2012 GEOPEND
Wielrevelt is sinds 2012 geopend en in beheer gegeven aan Natuurmonumenten. In het 
gebied stond een leegstaande boerderij waar tijdelijk een manege was gevestigd. In 2013 
is deze manege verhuisd naar een boerderij ten zuiden van de A12, bij Vleuten. Hierdoor 
kon de locatie worden verkocht aan de Geertjes Hoeve, die hier een pleisterplaats gaat 
vestigen. In 2012 is de fietsbrug over de A2 geopend. Daardoor is het recreatiegebied 
ook vanuit Maarssen makkelijk met de fiets te bereiken. 

BREDE WATERLOPEN
In het gebied ligt het watersysteem voor Leidsche Rijn. Dit systeem, dat aansluit op de 
Haarrijnseplas, bestaat uit brede waterlopen met veel nieuwe bruggen. Hierdoor is het een 
aantrekkelijk element in het gebied geworden, niet alleen qua beleving, maar ook om er 
met de kano gebruik van te maken. Naar verwachting krijgen de waterlopen een goede 
visstand. Alle nieuwe waterlopen hebben namelijk natuurvriendelijke oevers en zijn 
voorzien van vistrappen bij de stuwen. Bovendien is de Haarrijnseplas zeer schoon en 
wordt het nieuwe gemaal voorzien van een slim systeem om vissen ongedeerd erdoorheen 
te loodsen. 

PLEISTERPLAATSEN
Wielrevelt is bijna af. Voordat het gebied kon worden ingericht, is een aantal landbouw-
bedrijven aangekocht, waarvan de bebouwing is gesloopt. De sloopkosten worden betaald 
uit de opbrengsten van vijf woningen, die nog op twee locaties in Haarzuilens moeten 
worden gebouwd. Verder gaan in 2014 twee pleisterplaatsen open. Op één plek komt een 
stadslandbouwbedrijf met verschillende landbouwdieren en horeca, de Geertjes Hoeve. De 
andere plek is gereserveerd voor een kantoor van Natuurmonumenten, in combinatie met 
een winkel, natuureducatie, moestuinen en een speeltuin. Mogelijk gaat een zorgorganisatie 
deels voor de exploitatie zorgen. 

GROTE INBRENG NATUURMONUMENTEN
Kenmerkend voor dit project is de grote inbreng van Natuurmonumenten geweest. Zo heeft 
deze organisatie de landerijen bij kasteel De Haar en een aantal bijbehorende boerderijen 
aangekocht. Dit vormde de basis voor de verdere ontwikkeling van het recreatiegebied. 
Dankzij het avonturenpad voor kinderen en het archeologiepad met kunstwerken heeft 
Natuurmonumenten Wielrevelt bovendien aantrekkelijker gemaakt. Na enkele jaren van 
weerstand is er in de streek uiteindelijk veel draagvlak ontstaan voor de nieuwe functie van 
het gebied. Hierdoor krijgt Leidsche Rijn nu een stevige groene buffer. 

ONZE PARTNERS
Gemeente Utrecht, Natuurmonumenten en Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

“Onze recreatieve boerderij is een enorme kans om te doen 
waar ik stiekem altijd van heb gedroomd. We zullen vast nog veel 
hobbels tegenkomen onderweg, maar ik zie het allemaal positief 
tegemoet! Ik verheug me erop om het eerste stuk geitenkaas 
te verkopen dat hier geproduceerd is. En kinderen op hun eigen 
manier te zien ontdekken wat een boerderij is.”
Anne Kloek, Geertjes Hoeve
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Entree voor de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie
Wie op de A27 de afslag Nieuwegein neemt, kan binnenkort de auto parkeren op de 

Linielanding. Dit toeristisch transferium vormt de toegangspoort tot de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie en is het vertrekpunt om het aangrenzend landelijk gebied te voet, 

per fiets of per auto te verkennen. De Linielanding draagt ook bij aan de regionale 

economie. Zo komt er een restaurant dat zoveel mogelijk regionale producten verwerkt. 

En in de bijbehorende winkel kunnen agrariërs uit de directe omgeving hun producten 

aanbieden. 

LINIELANDING

EERSTE PAAL
In 2012 hebben de deelnemende partners afspraken gemaakt ter voorbereiding van de 
realisatie. De meeste vergunningen zijn inmiddels afgegeven. In september 2013 is de 
uitvoering gestart met een beperkte bodemsanering. De ‘eerste paal’ is op 
1 oktober geslagen. 2013 is verder gebruikt om een ondernemersnetwerk op te zetten. 
De ondernemers in dit netwerk gaan de producten leveren die straks op het transferium 
verkocht worden. 

OPENING VOORJAAR 2014
De Linielanding wordt in het voorjaar van 2014 geopend. Tot die tijd ligt de nadruk op de 
bouw én op het maken van afspraken met leveranciers van producten uit het achterland. 
Ook zijn er afspraken nodig met recreatieondernemers: zij gaan de kano-, fiets- en 
wandelroutes ontwikkelen en eventueel samen arrangementen aanbieden. 

INNOVATIEPROGRAMMA MOOI NEDERLAND 
Kenmerkend aan dit project is dat overheid en marktpartijen vanaf de start intensief 
samenwerken en ook samen investeren. In het experimentele proces hebben duurzaam-
heid, vitale landbouw, recreatie en ‘genieten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie’ altijd 
centraal gestaan. Bovendien is het een zeer innovatief project, dat niet voor niets een 
flinke bijdrage heeft gekregen vanuit het Innovatieprogramma Mooi Nederland. 

ONZE PARTNERS
Gemeenten Houten en Nieuwegein, ondernemer Hajé, InnovatieNetwerk, Mooi Nederland, 
ANWB, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat 

“Het is een kwestie van vertrouwen en daardoor samen durven 
optrekken. Door niet alleen te praten, maar ook te doen, komen 
overheid en ondernemers dichter bij elkaar. Als je de voedsel-
keten verbetert en de verdiensten op de juiste plaats laat vallen, 
krijg je een win-win-situatie waar alle stakeholders inclusief de 
consument profijt van hebben.”
Hajé de Jager 
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NIEUW MUSEUMPAVILJOEN
Als de werkzaamheden klaar zijn, kunnen bezoekers onder andere een nieuw museum-
paviljoen bezoeken. In dit paviljoen, dat via een prijsvraag is ontworpen door Studio Anne 
Holtrop, wordt de geschiedenis van de verschillende verdedigingslinies getoond - en die van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het bijzonder. In de patio van het paviljoen komt een 
maquette van 50 meter lang, waar bezoekers sluisjes kunnen bedienen om de inundatie-
velden onder water te zetten. In de bestaande gebouwen wordt het fort aan de hand van 
verschillende thema’s belicht. Ook de Limes, de grens van het oude Romeinse rijk, komt 
aan bod. Het fort bevindt zich namelijk op een kruispunt van deze grens met de Waterlinie. 

TOEGANG AAN OOSTKANT
In 2013 heeft Fort Vechten een nieuwe toegang aan de oostkant gekregen. De parkeer-
plaats is architectonisch vormgegeven en duurzaam en groen aangelegd. Nieuw aan deze 
kant is ook de brug over de fortgracht, de coupure door de hoge verdedigingswal en een 
entreegebouw voor informatie, ticketverkoop en kantoor. Op het fort is een educatief wan-
delpad aangelegd.

2014 KLAAR
De bouw van het expositiepaviljoen is in 2012 gestart. In 2013 is begonnen met de restaura-
tie en inrichting van de bestaande gebouwen. Een kwartiermaker uit de museumwereld 
is sinds voorjaar 2013 aan de slag om de exposities vorm te geven en samenwerking te 
zoeken met andere musea. In 2014 zijn de bouw en restauratie van het fort afgerond. 
Ook de buitenruimte van het fort wordt opnieuw ingericht. Deze ruimte blijft vrij toegankelijk 
voor het publiek. In een strook van 80 meter dwars over het fort zal een reconstructie van 
de situatie anno 1880 te zien zijn. In 2014 moet het fort ook organisatorisch ‘staan’. 
Gedacht wordt aan een vergaande samenwerking met Slot Loevestein en het Nationaal 
Vestingmuseum in Naarden, de beide andere ‘ankerpunten’ in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

SPANNEND
De transformatie van Fort Vechten is spannend omdat het gaat om een culturele attractie 
die te realiseren is in een archeologisch zwaar beschermde omgeving. Daar komt bij dat 
de natuurwaarden in het buitenterrein behouden moeten blijven, wat ook geldt voor het 
grote aantal beschermde vleermuizen in de gebouwen. Het is ook spannend om als overheid 
samen met een private partij een business case te ontwikkelen voor een blijvende 
(nagenoeg) sluitende exploitatie. 

ONZE PARTNERS
Staatsbosbeheer, gemeente Bunnik, Nationaal Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
de andere ‘Waterlinieprovincies’ (Noord Holland, Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant), 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en exploitant Nieuwland B.V. 

Hét centrum van de 
Nieuwe Hollandse 
Waterlinie
Fort Vechten wordt hét nationaal centrum van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Straks komt hier de geschiedenis en betekenis van deze en andere linies in Nederland 

tot leven. Het getransformeerde fort wordt naar verwachting in het voorjaar van 2015 

officieel geopend. 

TRANSFORMATIE FORT VECHTEN

“De transformatie van Fort Vechten tot het nationale centrum van 
de Hollandse Waterlinie is het beste initiatief sinds jaren. Voor het 
eerst worden de vele verschillende gezichten van de Hollandse 
Waterlinie met elkaar verbonden. Dankzij de samenwerking 
van partners met lef, die bereid zijn hun krachten te bundelen, 
bereiken we een veel groter publiek.”
Ien Stijns, directeur Stichting Museum Slot Loevestein
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