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Waarom dit gebiedsprogramma ?

Het landelijk gebied is in ontwikkeling. |.laatsch;ppeil¡ke en econornische veranderingen in de tegio

en in ons larrd, nraar ook internationaal, zorgen ervoor dat het gebied in beweging is én blilft. Dit ¿ien

wij ook terug ìn de Gelderse V¡llei, Eeml¿nd, tJtrechtse Heuvelrug en Xromme Rijnstreek. Het gebied

verandert en meer dan ooit liggen er kanserr onr deee veranderingen zelf vorm te geven. Een vorm

waarin burgers, bedri¡ven, org,:nisaties, gemeenten, v,raterschappen en provincie elkaar opzoeken en

gezamenlijk verantrvoordelijkheid dragen voor het gebied. Dat is het uitgangspunt van dit

gebiedsprogramm¿ v¡aarin lederr v¡rr Gebiedscoöperatie O-gen aangeven hoe zij samen wiilen

werken ¿an ontwikkelingen in de periode van 2016-2020 en w¡¡r zij de focus de komende jarerr

leggen. Het gebiedsprogramma functioneert de kornende j¿ren als een inhoudetijk kader dat richtirtg

geeft aan de activiteiten en projecterr die we als gebredscoóperatie ultvoeren,

Tijd voor vernieuwing
Concrete aanleiding voor dit rrieuwe gebiedsprogr.:nrrn; Samen mfkcn Wt $ffi gtþhdt
is het aflopen van het huidige programma 2012-2015, Gebiedscoöperatig O:gen is een ondernéinend¿
dar was opgesteld vanuit drie enrireiten: stichting coöperåtie met rçim 17s leden, o-gen maakt
Vernieuwing Gelderse Vallei en de programrn¡bureaus zich sterk voor hetdêlen vân kennis en het
Heel de Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. Sinds januari ontwikkelen sn verbiúden Van ln¡tiåtiÊven en
2014 hebben deze drie organisaties elkaar gevonden in àdivÍteiten in de GelderseVallei, Eemtênd,
Gebiedscooperatie O-gen Een coöperetie staJt voor een Utfècht.e l-leuvelrug en Kfornrne RljnStreetc De
¿nderemaniervandenken, rverken en uitvoeren. Dit c.öperôtiewerktvanuitdewensenenbelangen
gebieclsprogramm¿ is opgesteld vanuit uitgangspurìten van de leden. Lede¡ì ¿ijn overheden,
die passen bi¡ het cooperatief werken. maatschappelijke organisaties, terreineigenaien,

ondernemers, bedrijven en particuliêrên.
Aanstuiting op provinciale opgaven Acg,/iteiten van de coöperatie ont5tðån vanUtt drie
De provincie Utrecht heeft O-gen gevraegd om op basis mo¡even:
van het Meer.iarenprogr,lmma Agen,Ja Vitaal Plattelend . Sf*an: samenwerking in de regio is nodig en
(AvP) een voorstel voor programrrrering te doen. De¿e brengt ontwikkeling verder.
opgave zit velwevetr in dit programrna. Dit documcnt is r Good: een kwalitatief hOogWaardig product is
primair opgebouwd vanuit de wensen err doclen v¿n het gewenst,
gebiecl en sluit van da"¡rt¡it aan op de AVP Dit gebreds- r Goedkoôp: in het coöper¿tief verband
progråmma is daannee een antwoord op de veranderde ontstaän efficiencyvoordelen.
maatschappij waarbij overheid, m¿rkt en s¿nrerrlevirlg

steeds nleer de samenwer.king opzoeken. De klassieke t¡¡kverdeling varl een overheid die

hier¿rchisch stuurt lJten we hierrnee ðchter ons, Drarbij h¡nte'ren we een uit'roerirlgsperiocle van vi¡l

je ar. Die periode correspondeert niet volledlg met de gemeentel¡ike en provinciale bestuur:perioden,

onrdat we ¿ien dat de uitvoerirrg van grote conrplc-xe projecten of programrrra's v¡ak vrJagt orx een

tangr-re uitvoeringsscope en we in de uitvoering nret uitstuitend afharrkeliik zrjn van dergeli¡ke

bestuursper iodes.

o

t
ia a

o O€ VAtrÉr. x€UVtIRUC Eil (not¡l.lE RlJl{5ltrf.Ex



' a ¡
i':i.ir!,Jiprr)gr Jrt ì ì.ì'Ji'i .ì1rlii

-

Werkwijze
Uitgangspunten voor coöperatief werken

6ebiedscooper atie O-gen r,^¡erkt vanuit een ¿antal uitg3ngspunten:

r Leden st¿¡n centraal en zijn een cooper.ìtieve orrclerneming. Concreet betekent dìt clat leclen

wordert gestirnrileerd om act¡ef betrokken te zijrr.

o De rolvan de werkorganisatie is dienstboar, ondersteunend, verbindend err daarmee

f ¡ciliterend aan de coöperat¡eleden.

r Einnen de coöperatie werken leden vanuit hun eigen belangen saûìen aån

gemeenschappetijk doel: een vitaal en krachtig buitengebied.

ln de'komende periode voeren we de¿e uitg¿ngspunten verder door in on¿e nranier van werken. ln de

uitvoering vcn dit programma komerr ¿e terug in on¿e werkwijee.

lntÊgr¡l€ aanpak

Gebiedsontwikkeling ìs per definitie een integraal proces. Het is de rol v¿n de werkorganis¡tie v¡n
gebiedscoöperatie O-gen om de integraliteit in de uitvoering te bewaken en te organiseren er'ì om rn

de uitvoering van dit programma mensen, doelen, ¡nitiât¡even en ideeén bij elkaar te brengen

waardoor we kunnen 'meekoppelen' en echte meerwaðrde teveren. Daarbi¡ is het begrip integrael

altijd context gebonden en ma¡twerk voor de plek, voor de periode w¿¡rin we le'¡en en voor de

mensen die er belangen, wensen en ideerin bij hebben.

Uitvoeren in partnerschap

Voor de gebiedscoöperatie is het v¿n evident belang dat er ook daadwerkelijk projecterr worden

uitgevoerd. ln de uitvoering van projecten komen partijen pas echt samen, Door dirrgen te doen komt

de sarnenwer'king tot stand. Onze focus is d¿armee gericht op het daadvrerkelijk realiseren v.rn

doelen in projecten- Niet op het rnaken van beleid. ln de uitvoering werken we ð¡n concrete

pertrrerschappen ûìet leden en niet-lede*, waarin niet alleen de werkorganisatie, maar ook onze

leden actief in deelnernen. Deze partnerschappen kennen vele vormeni van bemiddeling en

f¿cilrterc.n van s¡.¡bsidiestromen tot gelijkwaardig (err risicodragend) partnerschap.

Ledenbetrokkenheid
Als gebieclscoöperatie rijn r,,re ondernemend met teden. Het coöperatieve idee 'van en voor' leden

kor¡t ook sterk n.1ar voren bi.j de coördinatie en u itvoering van projecten. Via activiteiten zoals

bi¡eerrkomsterr, lede ngroepen en tdeellgebiedscommissies. zoekt de werkorgarrisatie de leden actref

op en betrekt hen bij het proces van initiatie, ontwikkeling en uitvoeríng. De werkorganisatie varr de

cooperatie bti¡ft hierdoor op de hoogte v¡n niet¡we ontwikkelingen, verbindt partijen onderling en

werkt samen aan innovatieve oplossirrgen. Leden denken mee, praten mee en dragen eigerr

verantwoordelijkheid. Hierdoor m¿ken we optimaal gebruik van regionale kennis, jarenlange ervarrlg
en een diepgeworteld netwerk. Leden zijn de lra¡rden, voeten en ogerì in het gebied.

Rol v¡n de werkorgani¡atie
0e werkorganrsatie van de cooperatie werkt aen de uitvoering van dit gebiedsprogramrna. Daarbij

k¡n onze rol verschrllen. We orrderscheiden de volgende rollen voor de werkorganisatie:

t Verbinden: trrssen p¿rtiien en projecten brnnen en buiten lret werkgei:ied

GEN

o

O

it

?

t
I

@ o, 
" 

,.,.rr, ,ruvELtuc Er l(RoHM[ *rr¡sfR€Êr(



)
a

t

o

Gebrsdsprcgr anrnt¡ l0 ló" 1.02,.1

GEN

. Trcnsocties: o.a. cofinanciering ¿oeken en transact¡es tussen leden op gang brengen

. Kennis maken en delen: kennis binnen de regio (laterr) of kennis zo organiseren dat deze in de

projecten kan worden inge¿et

. Organiseren: van de financiering (op basis van bijdragen van particul¡eren, partners. op¿etten

van financieringsconstructies en subsidies) en van de rapportages richting conttactpattners

t tJituoeren: waar nodig treedt de werkorganisatie van de coöperatie op als uitvoerder van

projecten

De tåak van de werkorganisatie kan per project heel verschillend eijn, en uit een combinatie van

bovenstaande rollen bestaan. ln het projectenboek geven we per project weer wat de rol van de

werkorganisatie precies is.

Vijf speerpunten
De leden van de Gebiedscooperat¡e en aangesloten partijen investeren de kornende vi.if jaar in de

volgende vijf speerpunten. De deelgebieden geven daar hun eigen invulling aôn, afhânkeli.ik van de

eigen'couleur locate':

l. lntegralegebiedsopgaven

2. Realiseren van natuuropgaven

3. Stad en land dichter bij elkaar

4. Transitie van de landbouw

5. Economie versterken

Thema's als recreatie, leefbaarheid, water, voedsel en energie zijn verweven in deze speerpunten.

Stad en land verbínden we bijvoorbeeld onder andere met recreatie. en de economie versterken we

door onder meer te werken aan de leefbaarheid van het buitengebied. Daarnaast vragen nìeuwe

ontwikkelingen zoals klimaatverandering de komende jaren or¡ aandacht en verdere uitwerking.

Gebiedsprogramma als een rollende agenda

We realiseren ons dat we in dít gebiedsprogramma niet alle activiteiten kunnen opnemen die we de

komende jaren daadwerkelijk gaan doen. De samenleving ontwikkelt zich immers in een rap tempo,

wat leidt tot veranderende wensen en aandacht van de gebiedscoöperatie. ñaast dit

gebiedsprogramma werken we daarom met leden sarnen aan nieuwe initiatieven in

ledenbdeenkomsten en ontwikkelen projectideeên richting projectvoorstellen, waardoor er een

zogenaamde dynamische, rollende agenda ontstaat. Maar wel steeds vant¡it het kader van de

bovenstaande vijf speerpunten.

Het projectenboek stellen we daarom tussentijds bij. ln ieder geval stellen we jaarlijks (laatste

kwartaal) de jaarschijf vast met de projecten die we in dat jaar uitvoeren. Daardoor ontstaat er ruimte

onì projecten die nu niet haalbaar lijken en daarom niet opgenomen zijn, of die later n¡ar boven

komen, in de loop van de programmaperiocle alsnog te programmeren. We laten ons daarbij ook

inspireren door initiatieven die elders in het land opkomen,
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Leeswijzer
Het Gebiedsprogra'nrna bestaat uit drie onderdelerl:

Onderdeel A: Dit hoofddocument
Het docunrent d¿t u nu leest is het prograrnnta von O'gen en haar leden, waarin de doelen en

activiteiten op hoofdlijnen beschreven worden. Het schetst een compleet beeld van wat we de

komende jaren s¿men gaan doen. Voor eerr snelle indruk kunt u per speerpunt de doelenbornen. visie

en ambitie doorner¡en.

l¡r hoofdstuk I tot en met 5 geven we de anlbitie, visie en doelen per speerpunt weer, wa¡rna we de

bilbehorende activiteiten uitwerken. Per activiteit geven we aån wat we gaan doen en/of wat we ga.ìn

ontlv¡kkelen. De ¡ctiviteiten die we gaan doen zijn al iredelijk) concreet en het is min of meer ¿eker

dat zr-'gef inancierd en dus uitgevoerd worden, veef al in 20t6. De activ¡teiten die we gaan ontwikkelert

zrjn nog niet concreet uitgewerkt en.iof het is nog dermate onzeker of ze gefinancierd kunnen worclen

d¿t we ¿e niet direct kunnen programmeren en uitvoeren.

ltJe s[¡iten dit Gebiedsprograrnma in hoofdstuk 6 af met de beschrijving van de organisatiestructuur

w¡¡rin we g,tan werken.

Onderdeel 8: Het projectenboek

Het pro¡ectenboek is een uitwerking varr alle activiteiten in het gebiedsprogramma. Dit document

kunt u gebruiken als naslagwerk als u meer wilt weten o'¡er specifieke projecten. ln het projectenboek

g¿Jn we onder meer in op insparrnirrgen, resrrltaten, proje(tpartners, de rol varl de werkorganisatie

en financiering op projectniveau.

onderdeel C: Voor ieder deelgebied een gebiedskatern

Per deelgebied - Regio FoodValley, Kromme Rijnstreek, Utrechtse Heuvelrug, Regio Arnersfoort en

Noord Ve{uwe - werken we in een samenh¿ngend deelgebiedsprogramma. ln de gebiedskaternen

komerr de regionale visies en ambities naar voren. Da¡rndâst staan claar de projecten die in het

betreffende gebied worden uitgevoerd op een rij. Deze zogenaamde gebiedskaterner'ì bevatten

overigerrs geen nieuwe projecten a¡ders d¡n in het projectenboek zijn opgenornen
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Visie, ambities en doeten
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Visie

l¡1tËgr¡¡l gebrr'dsgericht werken is een v¡n de kernwa¡r'den van het werkerr binnen de

gebie.dscooperatre. We kre¿r'n voor een irrtegrale aanpak van gebiedsontwrkkelingerl .rls verschillerlde

functre: a¡n de orcle rijn. nret elka¿r in co¡rflict dreigen te komen of ¡ls het rì3streven van rlreerderc

içr-.1¿n ¡¡in w¡n k¡nserl bicclt. Er zijr'r grotele en klernere gebiedsprocessc'n w¡¡rin sprake is v¡n cen

grondopge';e iverwerven, ruilen) en er zrjn gcbiedsprocessen zonder een dergeli¡ke opgayc. De rol v¡rr

dc wcr'korg.rrlsrtre varl gebiedscooperatre O-gen verschilt per pro¡ect: van het invent¡nsererr v¿rr

r/errsen, bel,rrrgerr en k¡nsen, het r¡itvoeren of het o¡ldersteunen van eerl herverk¡veiirrg, tot hût

r, ¡tvoer?n,r¿ir cle grondverwervin g

f,lc.ervoudiqe oDgJVe

SilrÌen rìtet grondeigenarerr, l¿ndbor¡u¡- err nðtuurorganisJt¡es en waterschJppen hebben vre e(ìiì

.rant.-rl gebieden gerdentificeercl rva¡r ee¡l meervoudige opgave ligt. Deze p.rrt¡jer'Ì hr'l¡ben

J,r!ìgegevÊn om v¡nuit deze opge,;en s¿lmen te willen werken a,rn integrale oploss¡ngcn. Dat is tn

rr.der ge'r,:l irr de gebieclen Binnenveld. Larrgbrockcrweteling (met Kolland als eerr der.lgebicd),

Larìqesteeggcbied {6elderse Valler Noord/ en Êenrtand. Van een integrale opgåve is ¿eker ook sprake

nl Arken.lreerl, Eil¡nd v¡n Schalkwijk err Utrecht-Oost ('De Kennistuin varr Utrecl'ìt'j.lrt clie gr"bieden

ko¡¡err verschitlerlde belangen bij elkoar. Ìllet or'rze interventies wordt beoogd dat processerl srre'ller,

qoetJkopcr err betc.r verloperr. Dat gebeLrrt doo¡ ecn eanspreekpunt te vormr'¡l v¡tr vr¡¡¡uiÎ dc

,rerichillr'ncle parti¡en krachtig samen'¡rerken aan een mooi en vitaal gebied.

\iJr'l r'crr ¡irder* c¡de is de opg,rve om de 6rebbedi¡k {lussen'rti ageningen en Rlrerren; cle kc¡nrerrtle

jJfðrr te tr¡rr:fo¡meren tot een Ðeltaclijk die toekonrstbestend¡g rs ge :ren de klim¡¡tver¡ndrlrtrrg DrÌ r;

r/Jrr qroot bc{.r'rg gelet op de nraatschappelijke kostefl die op zutlen treclen rn het ¡chterl.lrrd v¡¡l
qrctr pl.l.ltsen ¿ls Veenend¿at en Arnersfoort wann€eI hier de bescherming tegen hooqw¡ter vJrl dr'

f'lederri¡rr weq',rtlt. Dit traject ve¡eist ee'n zolgvuldige afsternrring met diverse pJrtrjerì Ule

or¡tli'r¿9,tkrr¡ d.:¿rom in lroeverre nJtriu!'- err agrlrische bellngen hier¡¡n gekoppeld kunnrrl word.-r!r.

Grond err gebouu¡t-¡t

Nlede ter c¡ndersteurring verr tal v.rn gebiedsprocessen rs grondverwerving onontbeetlijk. Daarbr¡

hoort ook gr"ondruiten de verkoop van grond en gebouwen, mede ter fin"rncierrng van niet¡rve

grcnd.l,:nkopen. Ful¡ncier'ing is eerr Jspect daalva¡ De versterking van dr- ri.rimteliike kwaliteit is eerr

arrdcr aspect dlt bi1 gtboriwen konrt kilkerr. Ten a¡n¿ien 'r¡n vrilkornende agrarisclre

bedrilfsgebor.¡\,le11 hebben we orrder rr:eer de ¡nrbitie orl te komen tot een sloopbtnk. Daarbrj vn¡orde¡l

vnjkortrerrde gellûurve¡r gesloopt rrret worrrngbot¡w ¡ls kostendr.lgt:r. d.rrr,¡rel gefirrancierd varrrirt

rrierrwc. ,lconomische dragers in lret landclijt gebic.d.

o

o

ll@ r, n^*t,. "r*tlnu6 €i xpo*ilÉ ÈrJr.sret ¿{



Ic

a

a

,ji.b,!¡.j.¡,,.ì1r !r!.rrr ì :,li ; : lJr,
) GENI

o

o

U Lfrsd igr¡gspl ¡rls tlgi e

D¡¿rrr¡ast ¡vilten rve ons richtcn op eerl aantalgebreclen waarbij sprake is van o¡rtwikkt'ling zorrd..'r

grondopgtve. Zo wilien we uitvoering geven aJn uitnodigingsplanologre. Dit is ee n ntetrwe nr¿niet v¡n

denken v¡nuit de ruinrtelijke planvorming, rv.rarbij lret irritiatief voor ontrvrkkelingen door lokðirl erl

regionale overheden nteer bi¡ lokale partijen lvordt gelegd. SJi¡ willen tok¡le overheden onderttet¡rte¡r

irr deze nieuwe manier vân werken. lVe ¿¡en daarvoor mogelijkheden rrt cle regio Foodvalley, rond

Amersfoort en in de Krornme Rijnstreek.

N ¡ t ia!-r-aalPjlklJl¡.ej h tse les-vel'lig

De Utrechtse Heuvelrug als gelreel is een uniek n¿tionaal park in Nedc'rl¿nd rnet except¡onele

natuurlijke', aardkundige, hydrologische en cultuurhistorische woarden. Om dit te bevestigen is de

status nationaal park van wezenlijk be lang. ln de komende jaren 5telt de Ri¡ksoverheid nieur¡¡e critcria

voor die st¿tu5 vast met als doel robuustere nationate parken die meer bekendheid genieterr. De

gebiedspartijen op de Heuvelrug zijn het erover eens dat de Utrechtse Her"rvelrug als geheel de status

n.rtion¡¿l par'k verdrent. Daarom werken zij samerr met provincie Utrecht a¡n de versterktng van het

nation¿al park, onder andere door de grenzen te verteggen n¿ar de randmeren. Een professìonele

uitvoerrngsorganisatie borgt d.rarbrj de continuiteit irr het gebied.

Amb¡tie

lnitieren. facíliteren en uitvoeren van inlegrale gebiedsopgaven, ¿odot hre'rntu" ttojecten ap Eang
kot¡ten die portijen individueel niel kur,nen oonpokken.

Doelen

U¡t deze visie en arnbitie kornen vier doelerr voort:

¡ lntegralegebiedsontwikkelingenbegeleiden
r Grond aankopen. ruilen en verkopen en gebouwen verkopen of sloperr

¡ Uit'¡geren v¿n rlieuw omgevingsbeleid

r Natiolraal Park Utrechtse Heuvelrug versterken

o l-r
a
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1.1 lntegrale gebiedsontwikkeling begeleiden
Doel

rl..l,l t','i i: r I

Activiteit 1. 1.1, Kavelruil Binnenveld
i.;';:1þ4,-¡ir¡i¡1n v.ln dr: l¿ncJirot¡)\.r:)truilurrr crt',rij ;Ðr:l*rr ¡:riorit.trrr: n.rtt¡t¡t bin¡ren ¡.'llkelc iij,rlt,r; l,)Ü0 r.rt

PJrS.q,-'bieel,:r¡. PJltijcn ¿rcn d¡t nrr-t rlel¡ intrlgr.rlc .r.tn¡r,rk v"ln dr'v'lrk¡vrlrng,,vinst t¡ bch,¡lr..rl is v,>,r)¡-

allc bcl;rrrgen.

Dit Er¡n wo doen ¡ Vrijwiltigrk¡vctruilt.b.v l,rndbouwstructuurvcrsterkingen

n,lttiur ont\,! ikk{tl I rt g

úei¡ieent¡n PllC!t:rr! a.¡l V'te.rrcl,d.t.rl, ptovìnCreS [Jtr e(iìt e¡: l]¡i¡J¡,-'r l.l:¡cl.

VtJrt.:i:ch.rp V¡liei err \¡al¡.;we, Ai!V Het Binnerrveld, St¡.¡tsbo:behe,lr, L ltJ

l.loord en irrclrvicluc!,r b,.trokkenen en oveÍ!qr:tn

ÉJet¡chk¡n p.lrti;trr

Activiteit 1.1,2. Gebiedsproces Langesteeg

irr dit prJJ,-,{lq,eb}td,¡.1¡ c,l 90 h¡ ìs lr dc loop cler ti¡d a.l. bl) h¿ vervi orver'! door projr.r,iortt,'¡ll..k¡:!.l.lr'';.

rr.':t lr,:t .og op nrogÊ¡¡Jke CorpsL,rtbri'idrn{ vJn Lt'r¡;<lcrr. 8r1 ,Jt lteri¡king,Jrrt dù EFiS ¡s LJii gebì,,:d

br¡it.'¡t d¡ bc{r..rr:ing lor'::en te v¡llrrr err or.ìdr'i¡,:,ilt lci¡t onder dc 6rot'ne a{}ntctit Elíl g:-!il¡i(lril:rì{.!:5

rj er op gericlìt orì-1 te c¡ldef¿oL'kerÌ ùp weikc 'nvij:,1 e ,lrì cl!ur¿Jrìt q,ebicdsant,,yii.keiirtg 3"1'itJl!r i¡.r:r

krijr:,:rr,vi.lJí¡li!r,ldilg':fiedai:tiitloopgebie.dv'¡¡lLL-usdÈ¡ìinw¡¡rr'lekantcl¿nemen l"lJ.lrbll hL'ort

vr,.r3i¡¡k,il9 vt¡l ttC,Si_llo<¡l;1,:,¡gbo;jr:S ¡ì¡ if,:;chi::iyìi-l tìllr_jr,;runí),tt:!lltr"!t, nJ¡51 vÈr 3tarkrttg r..ir'!la

i¡ ¡ Ir-J irou u¡.

o

Ðrt g.: lrr !ìrc d,Jen

3¡¡¡¡k |,:lr p.ì¡ tili r1

. Oir g¡ng brenqðn eil ü¡t'ioeren qebrL'dsproces Lðnge stelq

C q':rr. qcr'rr,lcûtc Lri¡sd,ril. p:ovincir. Ljlrecht, rr¡clrtì¡t,:3c B,tr):r.,

$l.lt¡risclrlp Y¡{it-' *n Vrlr.rîlc, 5t¡¡tsbosbeher'r . N.lttjrir r:n þlil¿t't.¡f,:tle ¡,l¡re

i_¡tt:cht. ll'Oj{t(tùntr..rtk!.cl¡¡¡s, betrOkkerl Lrgere¡l etl Oìre!rqc,lì,l.jr-¡ !rtn

¡ Re.rli:cren vf û een k..l'¡elruil irr Burrschotclt {20 l5)e!'ì een irr Eerr¡res

i l0 lô:

, ,jr'¡' LIí-) i'lil¡:r;1. AÁôrì V¡l{.:1i1r,.",,:ir.*r n:i¡rg. brt¡ûkk':;l ¡l'.}cr'l¡1 ,3:t

pr rJ.,/i r'Ìcir:t lJ tr L'!:irt

o
Activiteit 1.1.3. Kavelruil Eemland

ll drt g,:brc,1 ¡i c.€¡.r kJ,./ùlf uil¡:roces ln *Jng ga¿!.î Õtr c!¿'r;erkoop v.ln c¡ 9{l h,l gr¡¡td v.'}rr iì':,r'.'iirh*r,J

¡t qtirrl)¡rì,lr'tri m¡ll 'rdr\l1rkirrg '/-rit clc Llntli.¡oi¡'.¡r:tiLrLtuLrr. Ais ollderd,:cl v¡n cJ¡t proces iv,.:rilt

g¡lrverkt tr,Jn dr vrrst¿rkinq vJn h(lt wcitlevogelb,:hec¡, door d+ over"pl,:atsrìg v"1r'r een J{!'¡' isch

bedr !jf drt ziln bedri¡fsop¿et richt op cen v.ieide.vogeibedri¡f.

Dit g.ren ',ve cloen

p,,-.¡, ;kk,:n t).ì, ti:,rrt

Deelprolecten

Deelprojecten

Deelprojecten

@,rr ro.. r' ¡[ !]rttiu6 Ë¡r 
^Routtf, 
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Activiteit 1.1.4. Kavelruil Arkemheen

lrr dit gebied is er voor gekozen onì ca. ?4 ha gron<i v¡rr de provincie 6elderl¡nd in te zetten irr een

plrnmatige k¡velrt¡il, waarbrj deze grond wordt orrrgezet naar particulier natuurbeheer, ter

versterking van het weidevogelbeheer. Venv¡clìt r,vordt d.rt ca. tlv¡ntig agrarische bedriiven hicrbij

betrokken ¿ullerr worde¡r 6epoogd wordt om voor de¿e groep éên gezanrenli.ik inrichtingsplan op te

stellen voor het particuliere reservaôt.

Dit gearr we doen r Planmatig en vrijwillig kaveruilpr-oces in Arkemheen (Nijkerker en

Putterpolder)

Provincie Gelderlo¡td, LTO Veh.rwerand, Staatsbosbeheer, Stichting BAO,

gemeenten Nijkerk en Putten, Kadaster, betrokken boeren en overige

eigenaren

Betrokken pðrtijen

Activ¡te¡t 1.1.s. crebbediik Dettadiik

De Grebbedijk trjssen Wagenìngen en Rhenerr beschermt de gehele Gelderse V¿llei, tot voorbii

Amersfoort, tegen overstroming door de Nederrijn. ln het k¡der van het Deltaprogramma moet de

Grebbedijk tot een klimaatbestendige Dettadijk worden getransformeerd. Dit is primoir een ta¿k van

Waterschap Vallei en Velt¡we. Niettemin is het ¿eer gewenst orn gezamenlijk te kijken naar de

nreekoppelkansen voor een integrale uitvoering orn de Grebbedijk in te richterr als klima¡tbestendige

Deltadijk.

GEN

¡ Voorverkenning naar de ambitie Grebbedijk Deltadijk om de

mogelijke veitiglreidsopgave en ruirntelijke kansen te onder¿oeken

¡ N¿ de formele toetsing in 20t 7 de planuitwerking en uitvoering

realiseren.

,Vo tet scho p Vo I le¡ en Veluw e.gemeenten Wo ge n inqen.Rhenen,

Veenenda¡l en Ecle. pravincies Gelderland en Utrecht, Staatsbosbeheer.

Utrechts Landschap, Rijkswaterstaat

o

o

Dit gaan we doen

Dit g¿¿n we ontwikkelen

Setrokken partijen

Activiteit 1. 1.6. Gebiedsproces Langbroekerwetering

ln dit gebied spelen diverse procersen een rol, die vrijr,vel ailemaaleen relatie met elkåJr hebben of

zouderr kurrnen c.q. moeten hebben. We verkennen de mogelijkheden voor een gebiedsproces dat

gericht is op versterking van de l¿ndbor¡wstructuur, het re¿tiseren van de ndtuuropgave er1

verbetering van de recreatieve structuur in samenhang nret de gebiedsopgaven van het watersch¿p.

Dit gaan we doen r Verkennen van een integraal gebiedsproces in de

Langbroekerwetering en opstetlen van ee!1 projectplår1

6eneenten tJtrechtse Heuvelruq en Wiik bl Duutstede, Pr'ovrncie Utrecht,

Hoogheenrraadschap De Stichtse Rijnlanden, LTO Noord,

Sta¿tsbosbeheer, Utrechts larrdschap. Utrechts Particulier Grondbezit,

larrdgoederen, individuele betrokkenen

Betrokkerr partiien

I

*a..

Deelprojecten

Deelprojecten

Deelprojecten
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Act¡viteit 1.1.7. Xavelruil Kolland

L,rr.1gL.rr,l (oll.¡nd c11 o|lrgûvtiìq is.¡!s dt,:l{i¡iitcd,/li1 de Larrgbroekel!v¡-ltertngopgepckt Op hct

l.rnil:lo"td !t 5ptúke \r.lr1 ee'r,1.lf rìr¡ropg.lt/f ¡ìtçlde rrr rt{"ltr,r tr¡t r'ììttrLlrl-1e15tÈlÍÌÌdJtrcqtlL.r'ì'i.rirr,rt

l.lJlirr r 2ij{)il. HìÈrvoor rs ircrr k.rv':li,-iilptoc,.ri r11 q.}rlg ge¿ot orlr 10-12 ha cor'npens,ltirìqrollrJ op tJ,:

lrrrste pi{?k te krijgen ûrerbil \¡/ordt dL. vef beter¡ng vJn de tðndbouwstructLrr¡r nteegekoppelc!

GEN

r Kavelruil Kolland

Londtloed Kc lt-'tttd. St¡¡tsbosbeheer, Hoogheer.rrra,:d:clr.r¡: De Strchtse

Rrj nl.:trrdr.n, provincie Utr echt

a

Dit gðJn r¡e doen

Bet; ok ken prrtijt n

Activiteit ¡'1.8. Gebiedsproces Eiland van Schalkwijk
lrr h,:t verl,:de¡r is d¡t ec'b¡ed ge¡ìoemd als nrogelilke uitbreidingsloc,ltie voor de is'qro Utrechr,

ì,./,1¡rdù,rl projectontwikkel¿¡rs lreel veel groncl hebberr verworven Thans is van grootsch;rlig,e

rrcnlnqborw gc.en sprake meer. Gcstreefd wordt n.r¡r lret vcrslefken en ,¡erduurz¡rlrerr vJ¡-: de

agr.rrische bedrilven en het creer en vJn eerì recreatief a,:ntrekkeli¡k buitengebied.

o

a
t a

,
'¡

Deelprojecten

Deelprojecten

Dit q¡an we doen

Dit g.r"rn ,re orrtwikkt ¡en

Batr ok kcfr ¡:,rr tijerr

. Een integraal plarr ,roor herverkaveling opstellen

. DuurzJnre ontwikkr.ling van de landbot¡w stirnuleren

. VrJrg err a¡rrbod vJrr boeren op hirt eilJnd koppelen c¡rr d...

regiorr a ir-' a f¿etm ¡ rkt

. Katìlen benutten or'¡r rn s,tmenh¿ng net de versterking vt,r cje

¿¿rar¡sche struct!u r, ontìr'/rkkelingen in de t ecrc¿trevoor,:ren illqerl qrr

{i¡l Nreulve Holl¿¡rdse Waterlinie te strrnr.¡lerert.

6crt;e,,-nlc l'lot¡tt!1 ,l-lll I'loorrJ, Hongheenrraadsch"tp De Stichts,'r

Rij n la nden, o rrdernern ers, gr onder gen o reil. s¿ rn enr¡/et k i n g 
".'c 

r b.: rtd

Linrei¡nd. $lV Krorrrrne Rr.¡nslreek, provirlcie Utrecht, RÞct¡¡tÌc;cil¡fl
Slrc,rtse Grcenlande¡r

aAct¡viteit 1.1.9. Gebiedsproces De Kennistuin van Utrecht
Voo¡ het gebrc.rl ð¡rr dr¡ i¡,-id:goitklnt van de 5tJd Utr?c.hr i'De Kennistl¡in v¿n Utrecht ' v¡rilc¡r i'¡,: (lr:

nog':li¡Lhed'rrr verkerlrìÉr!r Ðrn tr' lrlme¡l tot een irìtL.gr Jðl gebredsproces. He:t gebie d

A¡rreli:::vrl"J¡d Rlrilri,:rtrwerr V,:chten en Jangreil¿rnele gebieden hebben geeameniijk vce¡ k,'vrlrîeitL'rl

,rllu¡l rl.!tii¡r¡i', l.rntlschap er'Ì {r¡ltuufhistorie er'¡ d¡¡¡door vee! recre¡tieVe polllntio. Het trrlJ"Jtt t;

g,irrcht op op!o:sen v¿n ì¡lfr.i:tructLrreie knelpunter'ì, durrrz.lrììe rccrcJtreve orìtsiurtrng. tr'ìnot/rtiir iiì

beclri!'righeicl en versterkirrg van ni)tuur en landschop,

Drt g¿Jn we doen . Een projectplan opstellerì voor cJe integrale ont"vikkelirrg v¡rr Dc

F.crrnisturn v¡r1 Utf echt

lj,r¡r1-:¿r¡¡f¡r¡'¡ 8Lt¡tr¡¡k, gert-rq.{t'ìt!lì !'lr'l¡,¡ten, tJtrecllt. Zeist enrÀi1k br¡

D!,u¡slcdc. Sartre'rrw*rkin95rerbJnd Linie!¡¡rd, St¡atsbosbehe!'!'. lilr.{hrs
L.rrrdschrp, l.¡rrd:cl'r.rp Irfgoc,:l Utrccirt. Utr ccht Scicrlce PJrk. t.o;ì,:)r'!1!c

8o.l rC o i I.J trec h t. o r olrl !t{: !rr 1..¡ tr ec h¡

Bittroklrc ¡¡ Ê¡rtije¡,

Deelprojecten

@ O, "^,rr, 
nti,v€I-R,JG tÉ rtloMHl qr,¡¡518åÉf ;t
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L.2 Grond en gebouwen

Doet

Fcn clor:llratigc inzet van het grondinstrurn(:rrrtJrr¡-rrlì onr diverse doelcn te verwezenirjke'rr

Activiteit 1.2.1. Grondverwerving
Grortd is een belangrijk instrument voor de Age.nda Vrta¿l Plåtteland. Gro¡rd is va¡k de motor vonr

cloelre¡lisatie in de gebiederì met een integrale gebiedsopgave: aankoop, ruil, verkoop of

functiever¿rrdering door pärt¡culieren. Da¡rom willen wc (ruil)grond aarrkopen, ruilert err ver kopen ter

realiEatie gL"biedsopg.rven. Waaro¡'rder de nret dc' provincie Utrecht afgesproken realisatie v¡n natut¡r

(60 ha per jaar) en realisatie van de verkoop vJn gronde'n en gebouwen.

o

o

Dit gaan we doen

Dit gaan we ontwikkelen

B'".trokken p¿rti.¡en

r Verwerving (ruillgrond ter realisering gebiedsopgaven

r Gronduitvoeringsplannen

O-gen, alle gebiedspartijen binnen de verschillende integrate

gebiedsprocessen

Activiteit 1.2.2. Kansen koppelen met grondverwerving

O-gen doet de grondverwerving voor de provirrcie in Utrecht-Oost. Da¡rnaast zijrt de watersch¿lppen

en sommige gemeenten actief op de grondrnarkt in het landelijk gebied. De indruk bestaat dat er

meerwa¿rde is te belraten wanneer part¡jen op het punt van grondverwerving nauwer s¿merr,¡¡erken

0at kan variéren van kennis van elkaars opgåven, een bledere briefing van de aankopend m¿kel¡or-

taxateur tot het gezamenlijk opdracht geven voor de grondverwerving.

Dit gaan we doen

Dit gaan u¡e orrtwikkelen

Betrokken partijert

r Kansen koppeten met grond

¡ Evatuatie n¡ twee jaar van de resuttaten

o. gen. gemeenten en watersc happc'n

r Verkoop erven nlet gebouwen

. Locat¡e voor regionale mestverwerking

Provincie Utt echt, genreenterl, kopers v¿n ervert of bouwrechten

Activiteit 1.2.3. Verkoop erven met gebouwen

Tharrs zijn nog t¡en erver¡ in Utrecht-Oost irr eigendor',r en beheer bij du. provincie. Veelal staan op die

erven vrijgekomen agrarische gebouwen. lvtet de prorrincit is overeer)stemming over de te vo{gerr

strategie per erf.

Dit gaan we doen

Dit gaan we ontwikkelen

Betrokken partijen

Activ¡te¡t 1.2.4. P¡lots vrijkomende agrarische bebouwing (VA8)

S/e willen nog beter zicht kriigerr op het vraagstuk v¡n vlijkornerrd agrarisclr vastgoed en oplossirtgen

in de praktijk gaon toepassen. Da¿rtoe willen we me't vier sporen aan de slðgr

A. l.ladere duiding van omvang, scha¡l en eigensch;ppen rondom VAB en uìtwisseling varr

kerrnis en ervaringen;

B l"logelijkheden '¡arr de RO optimaal benutten er'ì met elk¡¡r delen;

C Vijf pitots uitwerken voor zorgvuldig hergebruik van VAB

a a

a

)
a

Deelprojecten

Deelprojecten

Deelprojecten
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D t.)pzltt,,,rr r ì:ì er.Ìtr sloopi:,rnk, dr:or h,.:t irc|lite¡e.rt err rcq,,trercn vJr'ì sl.Jopil'(ì¡¿.¡5 t¡t ht:t

l.r;rtltiilk gei:ircl err hct illterll terlrgi)oLi!11en v,ìn rurnrte voor il.ilr'r'ìti \,vorlinqctl in st¡,Js cn

d u\rpsrJ llde r'ì.

GEN

t
1

aia

Deelproiecten

1.3 Uitvoeren nieuw omgevingsbeteid
Doel

Corrcr'r-...t rn dc pr:ktiik LiitvoL.ren v¡n n¡Lru!v beleid nret betrekkinq tot lìet crnge,ringsbelcid

Actíviteit 1.3.1. Pilot menukaart FoodVatley

De Rcgio Foodti aik-.y '¡r':rkt sanren nret de provincres 6elderland en iJtrecht. ty'jotersclr.llr Vall,:i en

i/:'li;r';e en stertdsorg:rrrisaties LTO lloord en t'¡VV ¡¡n de zogena;rrtde ¡rre¡l¡,¡k¿¡rt. In de nrerluk¡¿r t

,,v.,'dc¡r n:ogr.lijLheclcn aangereikt vool init¡¡tiefnemers in het buitengebied d¡e hun bedtijf vrtillL:r:

vc'grotLìrìtbutterldehuidrgegren¿envanl¡etbesternrringsplJrll.nïts¿ed3ôrvoo! indepl":rts

boven',.re {t.'liJke r¡artregelerr treffr'¡1. 0e invoerirrg d¡Jrv¡n ¿.tl dÊ konrende jeren plJ¡ts nrÐeterì

vinden.

Dit E¡¡n,¡/È doerr

Drl qJJ{ì ''vc ortt',vikkolen

8,lt rr)hkL.n ilJr t rJcrl

Dit qJ:ìn we dqen

B/,.tfùkke'! p¿rtiien

Dit qo.ln wt¡ ontrvikkelerr

Ëe-¡i oÍÅ a'/r ¿).1¡ ftla¡)

¡ O¡lder zocken, uitr,verken en uitvoererl v¡rl aspecterl rorrd VAB's

r tvalu¡tie nJ t!r./ee jaar,rarr de result¿ten

Rcgro Antersiot)(t ! s.nt. Regio FoodL'alle¡,, gcrleerrterì, provlroes, bocr,-'rr

b,rnkerr, aclviser¡rs ÍRO, agrarischì, proJectontwikkel¡¡r i, qrondbr::itl.:rs

agrc riets; i rr rti ¡t ¡ef rlcrn crs, N ¡tr¡ u r en lr4 r lieufeder¡ tie U trr'c h ¡,

kenrrrsinstcll¡ngen í,r r,: de Kerrrriswerkpleatsi

r Pilot menuk.¡art FoodValley

Regie peq¿ytlley. gemeerrten in de Regio FooclVrlley, provincies

Gelder!¡nd en Utfecht, Waterschap Vallei en Veluwe. LTO Noor'd. N\¿tl

initi¿tiefne¡¡ers irl het bLritertgebied. hun btrrert (orngevir'¡q) erl

intermed r¡ir's

¡ lmpiernentat¡e uitnodigingsplarrolcgie regio Amersfoort

r Verkerrnitlg tuliRr Oostk¡nl Am:terd"ìrtl

6e¡ne('/rf,:' lltik,:rk tbesttturltjk lre kkct uitirodigrng';planalagie b¡n¡re¡ ii.'

Req¡o Ä¡¡¡e¡sfot¡.t'. Âl¡¡l¡sfr'¡ie \rQrt !i)it.Jstt.ttluLtr efi lrlil¡eu ;trekker IllfrT',

q:,nree¡ìtrrì rrr cle Rcgio Anrc.rgfcort: EerÌtrtes, Burtschoten, llijkerk, B.l.tr rt

5oett, Ler.; :d en, Am er :;fr:c rt. B.r rneve ld cn UJùuder'ì llcl g

o

o
Actíviteit 1.3.2. lmplementatie uitnodigingsplanologie Regio Amersfoort

Dc gonreenterr rrr dr' Regio Amersfoort wilir'n antioperen op ,,vijzigrngcrr rn de orngc.¡ir'ìgsvret en r'rillcrl

rctief r.rn dt- slag rnet uitnodigingsplanologie.
P,¡r rii¡l ¡¡rl dit spo,lr werkt het Nl¡n¡sterie v¡n l¡rfr'¡stlirctr.juf e.n f,lilieu ¿¡rr een NIIRI Verkr,'nrrirrq

Oo;tk¡nt Amsterd.lnr, r,varrbi¡ ook een aarrzir.nlijk deel v¡n de Regio Amersfoott is be-trokksn. De

gebiedscooper.ltre is ben¡derd actief een bijdrage âsrn d€ verkerrnrrrgs- en onder¿oeksfase te leveterr

Oeelprojecten

Deelprojecten

@ rr* ,o, , ,,, !f uv*t Ru.j É¡¡ x¡ror{s. trtrsl Rçr (
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Activiteit 1.3.3. lmplementatie Omgevingsvisie Krommc Riinstreek

De dric. gerlteeflten Houtert, Br.¡nnik crr Wijk bij Duurstede ronden in 2016 htrn gcrarnenlijkr:

f-)rnqeriingsvisir. voor het btritengebicd ¡f. D¿t doen zi¡ gezamenlijk omdat cle opgav,:n clie spelerr dc

t,rrlrtr'ì gcnrecntcgrcn¿en o,/eritrjgen |J¡ v¡ststellrng van de visie lvillen dc gerneenten ee rt

geranrenlijke uitvoering,.,agerrda opstelle.rl, orn te borgerr dat de arnbitres t¡tt dt'visie tot uitvoertrrg

komen.

o

o

Dit gaan !vL. dgen

Betrokkerr partijen

Dit gaan we doen

Betrokken partijen

L.4 Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug versterken

Ooel

Versterken van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Activiteit 1.4.1. Nationaal Park Heuvelrug Nieuwe Stijt

OrìdL'r regie van de provincie Utrecht wordt het traject Nationa¡l Park Heuvelrug Nieus/e Still

uitgevoerd. Dit trajr'ct is gericht op het verstevigen en de uitbreiding {hele Heuvetrug, tot aan de

R¡ndrrreren) van de st¡tus van het Nationaal Park IUtrechtseì Heu'¡elrug. O-gen onderster.¡nt dit

traject door de activiteiten in het huidige nâtionåal pal.k voort te ¿etten en projecten op gebied van

nðtuur en recreatie uit te voeren (verweven in de rest van dit gebiedsprogr'amma).

. lmplementatietrajectOmgevingsvisieKrommeRijnstreek

6emeenten Houten, Bttnnik eo Wijk bij Duttrstede, O'gerr. provincie

Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtle Rijnlanden, gemeentra

Utrechtse Heuvelrug, NJtur¡r' en lvlilieufederatie Utrecht, LIO Noord,

Utrechts P¿rtrculier Grondbezit, Utrechts Landschap, Terecht Anders

r Tr¿ject Nationaal Park Heuvelrug Nieuwe Stijl

Provincie lJtrecht, provincie Noord-Holl¿nd, terreinbeherende

orgrn isaties, particuliere grondcigenaren, gemeenten

Activite¡t 1.4.2. Profe¡sionele uitvoeringsorganisatie Nationa¡l Park Utrechtse Heuvelrug

De continuiteit err pr ofession¿l¡teit van het huidige en uit te breiderr N¡tionaal Park Utreclrtse

heuvelrug wordt geborgd door een professionele uiwoeringsorganisatie.

a
*

I
Ò

Deelprojecten

Deelprojecten

Deelprojecten

Dit gaan we doen

Drt g,ran we ontwikkelen

Betrokken pð'_tljen

o Faciliteren (nieuwe) voorzitter huidig nationaal park

. Ver¿orgen secretariaat gebiedsberaad en dagelijks bestuirr

¡ Beheer van het Gebruikersloket

. Begeleiden van het ñlTB'projectteant

. Begeteiden van,AVP'sun:sidie-aanvragen

r Ondersteunen van de nieuwe ibeheerslStichting en beheren van een

nieuw Fonds.

Nationsal Park LJtrechtse Hetrvelruq,alle partners in de gebiedsber¡ad

Utrechtse Heuvelrug, particulier e grondeigenalen. provincie Utrecht

li
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2 Realiseren natuuroPgaven

ulteir¡-¡arden
lleder-Riin F:'¡.ctl: !

r:i-..

He¡deheßtel2.0
- Utrectrtse Heuvelrug

Pleegakker*

Besriidefl erot€n

o

o

ig.:'!ful

- 
Coñvenantlandgogd

Þê'Boorn ,,

,rSr-.
'?kr.

ulþortrenlff .
';ü&kherstel

_ RegtantopSãw nðtuqr
Utrerl¡t 0ost

Oprtellen
u it uoertnÊspretrârnma

Gro€ne v¡ll€innt

Converlant6roene
Agenda Çentraal

Buitengebied

Nåtuurcornpcnsatie
Eem"rândmêreâ

Kansen benutten
€roeile Contour

Coördin¡tie PAS

- mãalr€8slen lrt Neturå
2ffiriebleden

Eorging nat$urdo€len
R¡ikttraterrtàet ¡n

uit€rw¡årúetì

Herstelplan
Soqsterareen

Pilot natuur &

- drinlw*têr Utrechtie
Heuvelrug

!!1e Werkt)fl åarl (.r,tr rO[]urr1,1 tìi.'t r^yr'f k v,lt'l ll,lttlttr
cl.tt t¡o1,. ¡rt ¡lr' ior'kottl'l f titli trt.r¡llt il .ti', llrot:t:tl

clt ;r¡,r'r Vritr ûtl'. ¡:r'lrrL'rl

I
I

!.r
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2.1 Ontwikkelensamenhangendstelselnatuurgebieden
Doel

Een toL-k()mstbestendrg err robuu5t ¡le'tv¡etk vJn l-ìJttrur olrtwikkc'len.

Activ¡t€¡t 2.1.1. Uiterwaarden-Nederrijn
Re.rlis¡tie v¡n grootschðlige, .reneerrgeslote¡r riviernatuur varluit o.a. N2000-Vogelrichtlijn met lre t

streven naar eerì ¿o groot mogelijke biodiversitcit.

Dit gJ¿n we doen

Betrokken p¡rtijer
¡ ProjectUiterwa¡rden't'lederrijn

Provincie rJüecht, Utrecht Landrchap, gemeenteñ Rhenen en Wijk bij

Du u r st":de, Rij kslvatersta.rt. Hoogheem ra adsch a p De Stic htse R i jn la ncl en

o Activiteit 2.1.2. Convenant landgoed De Eoom

Het uitvoeren vcln het uitvoer!ngsprogramrn,: bij het convenant rrtet lartdgoed De Boom

ia

a

!
i

a

ò

Deelprojecten

Deelprojecten

Act¡viteit 2.1.3. Restantopgave natuur Utrecht-Oost

l-let re¿liseren v.¡n ide l¿atste) onderdelerl van het natutrrnetlverk in Utrecht Oost buitelr de g,rote

natuurprorecten dan wel ¡ntegrale gebiedsopg.rven.

Dit gaan ure doen

Betlokken pJrtijerl

Dit gaan we doen

Dit ge:n we ontwikkelen

Bet¡okken par-trjen

r Uitr¡oeringsprogrôrnma convenânt landgoed De Boom uitvoererr

Strchting De Boo!11, gemeente Leusderl, provincie Utrecht. Watersclt,:p

V¿llei en Veluwe

¡ Boet¿elaarsveld

. BL'ilL¡tten varr andere kansen die zich voordoen

Provi r.rcie Utrecht. particulìer e gronrleigcnrren

o Activiteit 2.1.4. 6roene Valleilint
Opstellen van een u¡t'¡oeringsproBrômûì¿ voor het Gelderse deel van het 6roene V¿tleitint.

Deelprojecten

Deelprojccten

Dit ga¿n we doen

Be trok ken partrjen

. Opstellerr uitroerirrgsprogramma GroeneV¿lleilint

Srichtirrg L ondschapsbeheer Geltlerland, provincie Gelderl¿nd,

geûìeentL.n B¡rneve!d, Putten en Ni¡kerk, W.rterschap Vallei erl V0lur,ve,

la nd goedr.'i gcn ¿ re rr, LTO-¡ fd el i n gert, N Jtu u ill¡tl n t¡ metrten, Geide r sc h

Larrdrch ap erl Kasteelerr

i1
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Activiteit 2"1"5. Conven¿nt Groene Agenda Centraal Euitengebied

À.r;rl,:q,.,.iil divi:¡;t ¡i o,:'t.lli.tu',,re rt¿tt;rrr.rrl l.l¡ldsclr.lpsciflT,r'nti'rl ¡rl h,-'t CerìttJ.tIBr.;ltCnr],:br,..,.1 r:n

h cr'>t*l rr,'r .rtrcgelen J ¡ ¡l d e ec ol,Jgrsc h e v{rrbi rtd ; n¿szo n ¿ POl.l tij n

L)r! gJ.rn we doilrl

Êetr rtkkt:n p.ìr trjerl

Oit gran we doen

Betrokkerr p.rrtijen

Activiteit 2.1.6. N¡tuurcompensat¡e Eem-r¡ndmeren

i-{L.iinr¡chttilqv¡n best¡;rrrdc n¿tuur in cle uiteßv¿¡r'de¡r c.rt uitvoer--rl v¿n KRW n1¡Jtrege!'lrì rn drl vot¡rl

vJrl tr,!eL. nevengeulerr en aanleg 'ran rietoevels langs de Eern en randmer'en

¡ Uitvocrerl Gr oerre Agenda Cerltra¡l Buitengebied

Lcnclgoed ¡/e 8oc¡" eil Lokhc|st. gerÌiLre'l¡e LeU;den, provll]cìt UtrcalìÌ,

Pr oR¡rl

. Natur¡rcompensatieEem-randmeren

!r/alL,tschoo Vcile¡ en Ve[uvve. N¿tuurmtf nr¡menten, pro,/incie lJlrecht
o

Activiteit 2.1.7. Kansen benutten Groene Contour

Realls¿tte vrtlì ndlutrr en larrdschap in dr" Groene contour via Rood-voor-Gtoerr constructies en

tlôturi rcorn petlsatre.

3

?
a

.*c

Declprojecten

Deelprolecten

Deelproiecten

Dit ga.rn we ontwikkelen

Betl ok ke n p.-rrtij,.'rr

. Kansen irr de Groene Contor¡r benutten

Notuur en llilieufederatie lJtrecht, prov¡nciðle afdelirrgen r uirntr' ert

tr J t ir t.t r, qem ee nt en. L I0 l',1 oo r d, ltl ¡ tu u r rl o n u lne n te n

2.2 Verbeteren milieucondities van natuurgeb¡eden en beken
Doel

Hct v¡--¡beter:n v¿!ì ile, v::,rk hydrologircilc. ornstJrìdrgi'rr.den voor cL-n cptirtlJ¡i iurrçt¡r-.n,:r tnd
r'{-. û i Õ gi Sc ll 3_! stelìnì.

Activiteit 2.2"1. Verdrogingsbestrijding
l.re opgsve voor verdrogrngsbestrijding ibt¡iten N¡tura 2c0Û-gebiedeni ofmaken

O

Deelprojecten

Dit g,ran wr: do,rrl

Bctrokke ¡l parlijen

Activiteit 2.2.2. Voort¡etten beekherstel

Dt- opgave voor beekherstel afnr¡ken.

r Verdrogingsbestrijcling TOP en sub rCP gebieden {voortzettirrgl

,Voler's(h(tp follcr cn L'e¡i/r,ue. Hoagheent¡'ootlschap 0,r 5aie /rtse' R'Trtlond;-',t

StJJt'il)osbehi..cr, l.J¡tr¡urrllrlrìur'¡terrtcrì,l.rndgot'ctcrgen:l:rr

Deelprojectcn

Dit q¡Jn !ve dce{ì

8L-trokkûrr p;rtrj+rt

r Beekherçtel ¡flr:¿lke¡'r, I'lodcÌerbeek, B¿rneveldse beek, Esveklorbeek

lrloor:terl¡er:k, L r ¡ n til ! se beek, Necje¡wc¡u d se beek, V¡ iIeik.r n ¡ ¡ i

Lyol!.rscho,o Volleì e o t¡e!Lttt,t,), Haogheernta(tdschap 0e Sfjr.åfsc Qtlt!ttndt'rt

prl:v r irr. i c tj t rcf- h t, Elt r ì1 tL. n til rì, l.l n d gr¡ erJ e re rr

@ r, ,^,rr,, 
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Activite¡t 2.2.3. Coördinåtie PAS-maatregelen in Natura 2000'gebieden

Coor drrererr varl PA5-rn¿¿tregeterr in N¡tura 2000- gebieclen

rla
¿

t

Deelprolecten

o

Dtt gt¡n r¡¡e doen r PAS-m¿¡tregelen in Natura 2C00-gebieden {Binnenveld, Koll¡nd

Overlangbroek)

O.gen, provirrcie Utrecht. landgocdeigenaar, St¡¡tsbosbehcer,

SJaterschrp Vellei en Veluwe, l-loogheenrra'ldschap De Slrchtse

Rrjnlandert

Betrokken p.rltijerl

Act¡viteit 2.2.4, Eorging natuurdoelen op eigendom Rijkswaterstaat in uiterwaarden

Borging v¡rr nJtuurdoelen op 623 ha eigendom RijkswaterstJ¡t irl dc uiterw¡ardr-n binnen cle grenzeri

van provincie Utrecht.

Dit gacn r¡¡e doe¡l ¡ BorginB nåtuurdoelen op eigendom van Rijksr,vaterstaot in

u iterr,va a rden

P t ovi ncie uttecllt, Rilkswatersta.lt, Staatsbosbeheer en Utrechts

Landschap

Betrokken prrtilert

Activiteit 2.2.5. Herstelplan Soesterveen

Door het ,/ergroten v¡rr het oppervlak a¿n k',vetsbðre natte hq'ide is op de [arrge ter nri,¡n clt-

biodiversitert van het Soesterveen te behouden.

Deelprojecten

Deelprojecten

a

Dit g¡¿rl r¡re doen ¡ Vastlrouden water
r Vergroterr opperarlak door aankoop etr,¡of s¿menwerking rnet buren

Hrervoor is ook herbegrerrzirrg van enkele pt'rcelen Groq'¡le Cotìtotil

nodig.

r lnr¡chtingsn-r.lati'egelerr irrcl. ¡,'en.¡i¡dere¡l veraJrde ert voedselrrjkc

toplôðg

!,¡ a lu u r m o n t¡ men len. ptovi n c¡e U trec ht, genr eerl te Soest, ul¡ters(. h "tp

Vallei e.n Veiuwe. oûlwonenden

Br"trok ki: n pr rtiier'ì

Activiteit 2.2.6. Pitot natuur & drinkw¡ter Utrechtse Heuvelrug

Viterts, n,ltuurorgårltsJtles en pr'ovincie Utrecht bundelen hrrrr kr.rclrten om Syncrg!ÈvoorrlelL'n tL'

benutten en maatschappelilke wirtst te realiseren.

D¡t g.lan \/e doert

Betrokkc'n p;rti¡en

r Uilvoeren pilot natuur & drinkw¡ter

Vitens, provìncis Utrecht, Utrechts Larrdscltap, Sta¡tsbosbeheer.

i\JtuurlÌlor:unrenterl. Utrechtsc P¡rtict¡lier Grondbe¿it, lnstitUljt vooI

n¿tuureduc ¿tie err cJt¡urz¡¿r¡.heid U trecht, Natuur erl l,lilieufedcr¡t¡e

Urrecht

Deelprojecten

@ ut ,o,rr,. "rt ELruG És x!¡Dt Nt R¡Jl¡srRttr(
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2.3 Verbeteren van de kr¡¡atiteit van natuurgebieden

Doel

F,.r¡ vr'r'ri,.'1,-,r :n v.il¡ cl.: krv.tittrrt't ¡rl !.i;vL'tic n.ìt1r,.,r'q,.i)rr--flr'tl,

Activiteit 2.3.1. Heideherstel 2"0 Utrecht¡e Heuvelrug

t,çl h'_'rç1,.571t,¡Ctr Op dt'Utrr.ChtiC l-1f¡;'7rl¡r¡n v',-.r.dCr velSterhCrr. doOr lagfgebr{:,len te,ref ¿íOtl!ì.

vi:r LrctCrer'ì erì tC ver binderì.

Drt g.rårr vre t¡ntrviLkelen

Sctr'li k rrr p.trtricn

¡ Hr-'idc'herstelprogr,:mn:¡ 2.0 op de Utrechtse Heuvt'lrug

Pro,¿rrrr:it Utrecht, U tr ac hts L arrdsc h.rp, St¡¡tibosbehccr'.

f,l,l t u r.¡ r rrr o rì r-¡ r'r': û n t er r. U trL'c h t s P¿ rt rc u I I c r 6 ro r1 d b,t ¿ I t

Activ¡teit 2.3" 2. Pleegakkers

þrt ont'¡/ikkelerl '¡.lrì een brorrpopir!,:tic bedrergdc akkerpl;ntcn o¡: de litt,,-clllse l-ii:r¡';¡ltug Dcl':

br.Jr: k.ì¡r 
'ì..¡ 

çirc<l dr ie ja.rr gcbrLirl t',vorcler'i voor drl herkol,¡¡ris.ltrc vån ¡rìdet,3 ttJtür,r,lkl.eri i:p i,l
¡¡' gç ltt )r. heuvt lru g.

o

D't qann we ontwikkelen

8,:tr ¡1. i. tr.l pùrt,ii:.n

Ðrt g¡.lrt v¡t: orltv.rikketerr

9,.¡,.;1. k,:n p.li rrjill

¡ lrlricht¡ng van een zestal pleegakkcrs

Lr¡.( hts Lt¡t:dsc hap, provincie lJtrccht

r Bcstrilden van Aûrc'rrkaanse vogelkeri, i3panse dtrizendknoop

re¡r:elìb'.ìf 8nki¡uw en reu!L.nbJ!serlrien

alir ?c¡rf i L a tt dsl: ho o, pr o,ri nc re UtrÈchl, St ¡.:t;bosbeheet. Utr ecl--!'

P ¡ r I ic lr I ¡ e r G ro r lcl f¡l ¿ i t, l'¡.1 tu u r m or'r r-r m e I ì tL'r ì

Activite¡t 2.3.2. Bestrijding exoten

Hct pl,ir-ril..rtro. '¡e¡r¡¡r.idererr ìrr'r!! v!Lrr erlf,lsrn it{ìvJtievC plantr.r-rSoortcn j op d.r Ulrelhtsc ller,.;,r,:irt,g,

.:.)ij,l! rrrl:..i.trnirl flrlrð ierì fJun¡, ¿rtlr k.rn ontwrkkelerr en hL.t f{.¡nctlorìercn v.l!'l het ibosrccarsT'>t':i'trr

.¡rLrfd! hefsteic

o

t
aI

I

a

a

Deelprojccten

Deelprojecten

Oeelprojecten

fÈ 
ou,^,, i' trrvi.rirú €B ilIOHH€ ll/ssrRÉ!É
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3 Stad en land dichter bij elkaar

opthBalbåtle ''*
rec.¡cdist i

iouterflhõerk i

Rggionale
voedselletens 2.0

L

Bqtgþþrstentrum
roffiihde Suursteeg
...

CÖnìmun¡cåtle Êfl
educ¡tie l{¿tioru¿l

Part Utr€chtse
HeuvEft:ug

Cr¡lluurhi¡torlschÉ
- elâmenten herstellen

l¡nen bo¡:tellen

¿¡chtbare en
beleeÞare

vo€dselprgduct¡e

OntwikkelågÊndå
, voed¡el

{,;ã 
".

- Groen aan 4Ê
4r4!

' !5! d
$¡,

¡ì
6uurtj

¡
t

KwaliiðwerbeterinB
Grç,hbel¡nie

".0o,. llniedijken
lqË .! .

vetondei*h¡twertr
srebhËiiË¡e-fi Vogelbouþverds

a.tr.:,'Þ

o
Recreât¡erre

verbindlnlerr
Låãgraven . $port

ve¡bindt

- Vltale vakantiepatften

Publieksbereik
6rehbehnie

rctu¿lis¿tte ¡oner¡nB,
Heuvelrug

We verbinden stad en land

o oÉ vÂrt$. HEUVILÉUC ¡lr {RclVMË rìtJt{Sf eÉtr
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fietsknooppuntennetwerk, nieuwe klompenpaden en de mountainbikeroutes op de Utrechtse

Heuvelrug dragen daaraan bij. Deze ontwikkelingen zetten we voort, waarbij de komende periode de

n¿druk ligt op de regionale inbedding van de bestaande fOP's en het verbeteren van de aansluiting

op de omtiggende recreatieve netwerken. Om het netwerk compleet te maken, real¡seren we een

beperkt aantal nieuwe TOP's, We blijverr ons daarnaast inzetten voor het versterken van recreatieve

routestructuren. ln de Kromme Rijnstreek zijn de eerste stappen voof een wandelknooppunten-

netwerk gezet. Dit netwerk willen we in het gehele werkgebied uitrollen'

We ¿etten het Recreatie om de Stad (RodS) gebied Laagraven op de kaart als innovatief en duurzaarn

recreatiegebied met een breed aanbod voor de sportieve recreant uit de stadsregio Utrecht. We

versterken de recreatieve verbindingen binnen Laagraven en koppelen het gebied waar mogelijk met

Nieuw Wulven en het Eiland van Schalkwijk.

Grebbelinie in verbinding

De Grebbelinie is inmiddels grotendeels'boven water' gebracht. Om bezoekers in de gelegenheid te

stellen de Grebbetínie als geheel te beteven, werken we de komende jaren verder aan een aantal

verbindingen. We maken de linie als geheel ¿ichtbaar door natuur en cultuurhistorie op de forten en

tiniedijken te herstellen en te verbinden. Het bezoekerscentrum Fort aan de Buursteeg ontwikkelen

we tot ontmoetingsplek en uitv¡lsbasis voor vrijwilligers, bezoekers en ondernemers. We creören een

netwerk van vrijwilligers en ondernemers, zodat de Grebbelinie ook in de toekomst breed gedragen

wordt. En vanuit deze verbindingen brengen we de linie nog beter onder de aandacht van toeristen en

recreanten.

N.ationaal PArl Utrechtse Heuvelrug

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een prachtig natuurgeb¡ed met een (inter)nationale

aantrekkingskracht. Door het verhaal van de Heuvelrug beter voor het voetlicht te brengen kunnen

we het aantal bezoekers uit binnen- en buitenland verhogen en mensen langer in het gebied

vasthouden. Het uitgestrekt natuurgebied op de Heuvelrug is mede ontstaan dankzij de rijke

cultuurhistorie van de vele landgoederen. Cultuurhistorische elementen zoals een eendenkooi,

schietbaan en doolhof, maken die rijke historie ter plekke beleefbaar voor be¿oekers. Daarom hebben

we de kornende jaren extra aandacht voor het herstel van lanen en andere cultuurhistorische

elementen.

Ambitie
I'let regionoal voedsel en recreotieve ontvvikkelingen bij de Grebbelinie en op de Heuvelrug herstellen en

versÌerken ¡ve de verbinding tussen stad en land.

Doelen

Uit deze visie en ambitie komen vier doelen voort om stad en land te verbinden

o Verbinden met regionaal voedsel

r Verbinden met recreatie en natuurbeleving

r Verbinden met de Grebbelinie
r Verbinden met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

o

o DT VAIL€I. HEi,VÍTTUG 
'd 

ÍEOâ.TE flJilSfREIf zl



Iaa *
i

* -GEN
e

. Verkenrlinq rr'ìeerwJlrde yan eerl regionarl label

r t/crkertnirtqrrrrbitic: rcgionale p¡rtirilr3
r Pr'.rkti1kl.llts. ot¡ i¡¡iis v¡ir d¡ rcsult,:ii:rl v.ì¡¡ (i' ','-rL,'rr,rtr'{''l l,¡

¡r r.: kt i j k I I b s r o ¡ ld o m k et e nv r ¡.1 ggt r¡ k k L- rl

. t¡--1'þir"rdir'rq,itn llgger; tuss.:rl de la[.rs ert kcrlt-tts¡'.o¡cli: ].lLrk. tr¡ì',-r1

ra'l,io'5 i-'n p'-?v¡rrcir.5, tt:->sen onderrìerner3 erl rn!ti-lÌit'r,trr. rt'Él

m,lrktparttjftì ¿ü,T15 5ut)crnrarkterl. nrct ketcr'lorg.lnl';.-Ìr'!-i lr\.ll-

8ro¡rert

o l.l¡tke t¡¡lq ..¡r iJ!¡t-r,lil¡e: Êxploitatit v.¡l FOocll,! rp ;þ.1',¡.¡:'ttl.: .:tg

en d igrt,r"rI o,.'er ¡i,:h( v¡n Iekkere .¡cctl;¡I¡cti,;¡ lc! t'i'iì'lrI
qeli:.gr.nhed,-.rr rn de reqio)

r O:llr.;rkl.tltrtg v.t'r rcgior:,r.tl n.r'rk l.lb¡l

Regio FoociV.ri{€/, Ifrì'etrltù fd¡,: Itr.:'L]<c¡r'v¡rl ile YalkLrrlilli'ì¿ , t-¡¡o¡l¡,)r ]!ja'

Botrr.l¡lhJtt. Cc')Fcr,ltie Streeh¡rlocir.rct,--:i Docsburgrlr E11E. fl'ù¡rr'iì ':i:f
!\ioiliJ':1rb'trg. Ë¡ril. Vr'¡it L.er,5cletl, l\'louteril i,o , !Y.l'Àlrrr¡:g',:': Ll:

Rrb,:b¡rll, Hoqesihoûl Y.r¡r H.tli L:¡r¿nçtf r¡-t. gclrìii:'lrltlrrr. '7 ilf ';,-'i¡,.'; .

6cbrr-d sroo¡:er¡t ic O. qcrr. d iverse ond er nil m crs

a

3. t Verbinden rrìet regionaal voedsel
Doel

.J -r.r ,-jar l,tgii-r'r,tlr: ¡1,.trri)rÌìit lt ;t-r;rr:l,.tulrr i1rJ.)r i1,gÌ,.'n,ì li vo?d:irll btSt.frih!--,1 li trl ¡1'ìk rtr'/',,)l

r,j, l,r ¡':'rì

Activiteit 3.1.1. Regionale voedselketens 2.0

Dc;Ìfqclùtì':n l.ìie¡r ri rr-r dt'Fo,>clvllley reqio err dr oilrliqgencle gebii,drln v,¡rttrr! vîcl yitri{:iìrl[\:ai'l'l!1

1rìitr.ìtr,a,/crl q.:r..;i]rkl ¡.lr': het v,trko¡tgn v¡n dC',,Or:Cl5elketelt. Dellk J,-ln PRTIEVIL'in FO¡,rilY:1i,.'¡ rrì,ì!.ìr'¡

onc,crr-l':Í-'l ieop'ìr,ltrr: Eoererrh¡rt. (-oopç:,,:tre Lcc¡llLcc¡l in Kromr¡c Ri¡rrslreek cn I-iet Lol.f ,:li rrr

Atrcrsf{lort, Bovcrrop d,:¿,: irrìtr.rtic'ren hcirberl reqiorralc p.:rtijerr tieel ,l¡ì-rbrliíl crìì vard,lr lt qJJn rrlc!

itctt/arkoit..r'ìr¡ln,Jr\kctcrr D¡¡c.rctivitcrtkentee¡ìprogt Jnlmat¡schea:rr¡t;tk,nr¡td.)Jrill
,re¡ 5ç þ i | | grr(J'-' cl..:cl p r oler terì en r rìvesteri rl ge rì, o
Drt qe,rn '?ve doL'n

lìrl. g I ¡1r,rr,î .i,l l!,/ | 14 l (llLriì

l:ì.ll¡Ci<l ,::: r),.ì; t¡;.'¡I

o

Activiteit 3.1.2. Zichtbare en beleefbare vo€dselproductie

[)r. rf i,]irc lr-;s rt.r 'ìT.ì¡.J c¡r pl;¡tlel.lr'ìd, nlct rl.]lìrc cl,: l¡;ldbot,i.¡. ve r-;lírrkll!r ,vl dx()r'

r \ii!qti-)fr:rl v.l¡r btlkerlclirrtic! e¡r ¡i!:htb.i¡rhcici v¡¡-r 1¡ndi:r-rrrr,v-en,¡oi:d:elbi:rir'ìj';,:,t

. r,.'Ì.rg,(,il.r't e't'/e¡bf!r(leI1 rr'ìoqeltJLhed¡¡rt ,.ri,c' i!e (:onst.iflrent'llr.ir''¿.:l o¡'r.. i;t¡rl'l:¡':r.¡l'trr
.lìi.l,ijL-¡!\-'ilrrlrtlve ¡r tc bezoekrltl, prodr-lcE,.:rl te k{)Ftln,.lCt¡Cf tC p,lrtii:lllL'i!l11 ù!'ì llil
l¡r li rsclre irLrrterrgebietl te bele'¡e¡r.

Deelprojecten

Deelprojecten

llrt q.ì.¡n rt/t, dr.)t-rl

Ð i t g.f .:, t',r,rr-' rf r1 [r,1 ¡ i¡ i1 ¡ri.:¡1

a Utreclìt.Oost Boert BcwLrst vel llredc-'¡t v¿¡ltiit d ¡ V¡ ll.,'i rr:¡r" ¡4d ût e

deelgcbic{:lt'!1 ¡ì1ilt drt* orrdr:l drlle rl: c!'rtlf¡celen. ('¡ìlìr11Lr'llc'llf ¡l 1l!l

Cr$:llì!5êli)iì

8oerd,:rt¡-ctJr:c.:il* ,.,,-ì¡{lfì,.:- pr.f':9',tt)t, ltiserinq '/,1¡r t)i)ilrdqr!.¡'

@ 
.,e ,o.,.a,, 
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Betrokken partijen

educatie projecten err verbindingen leggen tussen nieuwe

initiatìeven c'n bestaancle organisaties zoals biivoorbeeld Boerderij

in de Kijker

¡ Edtrcatie-boerderij:'¡erkennen haalbaarheid en financiering

Stuurgroep Vallei Boert Bewust, Leader, Regio Amersfoort, prov¡ncies

Utrecht en Gelderland, Projecten LTO Noord, LTO Noord, NW, NFO,

gemeenten, {landbouw)bedrijfsleven, Boerderij in de Kijker, Wagerringen

UR, diverse HBO-instellingen

Act¡v¡te¡t 3.1.3. Ontwikkelagenda vocdsel

Via deze activite¡ten streven we er naar dat het thema voedset op de agenda staat van regionale

overheden, ondernemers en andere regionale initi¿tieven en er een gedeetde en gedragen

act¡viteitenagenda is voor een dt¡ur¿ame en toekomstgerichte voedselvooaiening.

GENa

o Deelprojecten

Dit gaan we doen

Dit gaan we ontwikkelen

Betrokken partijen

r Voedselvisie FoodValtey regio in de praktijk brengen

. Uitvoeringsagenda 'verbinding stad-land' regio Amersfoort in de

praktijk brengen

o Visieontwikketing in andere regio's, bijv. Kromme Rijnstreek

Regio FoodValtey, Regio Amersfoort, provincies Utrecht en Gelderl¿nd,

LEADER, gemeenten, ketenondernemers

o
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3.2 Verbinden met recreatie en natuurbeleving
Doel
ì.¡l¡,:,¡ert;rnd¿rt st.ld c't l¡nd tlr:rlr het ver-rtL.rlen v,lrr iret reareJtrevt ror.¡tenc-t,,rie¡k ì/o¡)r !v.Ìn(l ,'l1liì arì

fì,rtjt¡r uan doo¡ clc tlJtut,r be.ter'beleefi:¡¡r t¡l r¡,rLerr

Act¡v¡teit 3.2.1. Opt¡maliseren recreatlef routenetwerk

Optrnr,tlis;ttrr. v¡n htt recfe¿tref routenetv/erk best(l.trrde uit v,¡andel- cn fictsror¡tcs. IoeristlSch,,-

Ovcr5t.ìp PLrnten cn nrogtiijkc ¡ndere rorlter]!-t'¡rerkr?n cn hct beheer en ondcrhoud hiervar¡ bcrgcn

Voor de¿e actrvitert is nadere afsternrning varr taken met het Routebureau in oprichting nodig.

Dit g;cn y/e doen

Dit gran we enllvikkcls-n

Brtrokken p¿rli¡rlrl

¡ Uitrollen wandelknooppuntennetwerk naar dedeelgebieden

K¡omme Ri¡n, Vallei en Eemland, inclusief pronrotie en digrtJle

o ntslr-r iting

r lnvulling van ,¡¡itte '¡lekken in iret wandelknooppunren netwerk Coor

arnlcg v¡n nieu'¡¡e 1¡¡s6rpenlpaden, zo rnoqelijk gelilktrlclrq nrct

re¡l is¡tre wa ndelknooppu nte-n netwerkerl

r OÍrtrnr¿lisererì en reg,ronåål inbeciden van het best¡"rncle ToP.

netr¡ierk

. Realiseren nieu,,ve TOP's

r OptrrÌlJtisererr fiet;r'outengtwcrk

r Realiscren van k;rr:rijkc routes eÍì;'of v(lûr¿iL-nir-rgen veof <l¡riltrLl

rJ,erren v¡n recreatie, zoals rnotintainbtken, palrdri.¡den trt ,rf rarì rriì

SJnlenharlg rne.t besta¿rrde netwerken eñ het TOP-rt{:'tìrverk

Recre.rtiesch¡p Stichtse 6roerrl¡rlden, Recre¡tie ñlidderl-

l.leCtrl¿nd,'Rcr"rtêbr;re.lu i.o.. Progre;rir¡:bure ¡u Utrecht-Wc!t, Û-¿t'r'r,

qerÌleenten. provi ncic Utrecht. Larrclschlp Er fgocc! Utrûcht. S¡rchti rr g

Landsch.rp:beheer 6cldcrl¡rrd, ove.ige terreirrbelrerc'ndi: orgrrtr:,rÌies.

{3gr¡ri!cheì orrdernemer s, KNHS, lokale vri¡,¡¡¡¡igerse:'oepert.

pro rr¡otieorg¿ n isaties

o

o
Activiteit 3.2.2. Groen aan de buurt
V¡¿ de¿* åcti\,/rtc¡t ¿etten we irr op het ver';tprken v¿rt de ¡ctieve betrokkenherd vAn bewÐn¿r', -rr

tredrrlven bri onlwrkkÈlrng, en beneer Veìn nåtLiur, w.rt fesulteert in fysiekrl proJecten voo!'

rlàtuurbelevrng in en rondom de stad

It
Òla

Deelprojecten

Deelprojecten

Dit gaan i¡¡e doerr

8et¡okken pJr t¡lr.r'ì

r Ondersteunen van bewonersi¡ritiatieven, adv¡seren err begeleiden

van geme.ent€rr err begeleirJen 'rJn de sarnenvrrerking iLsse!l

bewoners en gerlL.enter'r

¡ lnit¡err.n, begeleiden err re¡l¡scren van ñ¡sieke proJecterì \,oor

nJtriürbele\r¡r1g ¡n e¡t l ondonr de st;rd

NJtr¡ur en l-lilrer¡fecler.rt¡e Utrecht, lrtgtrtrut voot 
'ìðtuuredücôtie 

en

dt;r¡ ¡ ¡.1 ¡m heid, Lartdsc h.l1r Er fgoed l-¡trecht. pr ovrrtcie lJtrecht,

q{.. rl.ì c t rì t e n, b f:"/v o 11 r-. f g ¡ l] f g.l r I r ç.¡ t I c s )
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Act¡vite¡t 3.2.3. Vogelboulevards

Bezockers op cen ver¡rrtwoorde nr.errier van de vogelrrlkdom v¡rl het Eemlarrd laten gertietcn e¡t dc

belevi ngswa,: rd e velgroten.

GEN

. Orrtwikketing van fysieke en digitate middelen gericht op

bewustwording, beleving en herkenning van vogels, conforr¡ het

concept Vogelboulev ard.

Natuu rmorru rnenten. gerneenten Amersfoort, Eeln nes en Btt ¡r gc hoten

lokale n¡tuurorganisaties

¡ Verkenning activiteiten vitale vakantieparken Veluwe

r Minim¡¿l twee pilotproiecten op de Utrechtse Heuvelrug

Gerneenten in de Regio's Noord-Veluwe en FoodValley,

recreatieondernemers, provirrcie Gelderl¡nd; Natuur err ñlrlrer¡fecler¿tre

Utrecht, Recron, lnstituut voor Natur¡reducatie elr dt¡urzaarrlhercl,

terrei n beheerders

o
Activiteit 3.2.4, R€creatieve verbindingen Laagrav€n: sport verbindt

We gaan het gebied Laagraven recreatief aantrekkelilker makerr voor tangzaam recreatief verkeer en

als sportief landsclrap.

Dit gaan we doen . B¡i elkaar brengen partijen en ondernemers in het gebied, zoals

Do,¡rn Under, ltl ieur,vegei nse 6olfClub, t D3 10. Betrekken gertteenten

Utrecht en Nreuwegein.

r Uitvoeren van pilots gericht op landschap, promotie, fietsert en

s/ðndelen en innovatie en duurzaamheid.

r Realisatie van duurz¿rne, innovatieve verbindingen. Dit omv¡t een

rletwerk v¡n deelfietsen en duurzame, innovatieve fiets- erl enclere

recreåt¡eve verbindingen.

Recreatiesch¿p Stichtse Groenl¿den, Recreatie t"lidden-Nederla rrcl,

gemeenten Houten, l.lieuwegein en Utrecht, ondenlemet's,

5ta¿tsbosbeheer, samenwerkingsverband Linielartd

Dit gaan we ontwikkelen

Betrokken partiien

Activiteit 3.2.5, Vitale vakantieparken
De vele vakantieparke.n op de Veluwe en de rarrd¿ortras varì de Veluwe kenrten cerì stevrge

transformatie opgave. Onder de noemer'Vit¿leV¡kantieparken'werken gemeenten. provincie

Gelderland, de recreatiesector eo vele andere partiJen aan een kwaliteitsimpr¡ls voor de

vrkantìeparken. 0e komende jaren ¿ullen diverse nog te bepalen activiteiten plaatsvinden in cjit

transform¿tie proces, die mogelijkerwiis in coôperatief verband worden opgepakt.

Op de Utrechtse Heuvelrug zi¡rr veel recreatieparken eû er is behoefte aan een verbetering varr de

kwaliteit vån de¿e parkerr, orr¡ ¿odoende nieuwe doelgroepen aan te spreken. Da¿r worden minima.rl

twee p¡lotprojecten uitgevoerd waarbij kwaliteitsverbetering erÌ nttuurversterking hand in h¿nd

gaan.

Dit gaJn we ontwikkelen

Betrokken partijen

Dit gaan we ontwikkelen

Fetrokkerr partijen

o

a

I

Deelprojecten

Deelprojecten

Deelprojecten
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3.3 Verbinden met de Grebbelinie
Doel

!rrrr ltng!ûfi)ttêorrtr,rirkkcl¡'ìo'¡.lrtrJelrr-.i'riteiIrrt';t:rdLrrir'zJmÊrti]11 rÌrÈttl,:t.d':l¡r,'¡l '.ioorlictt(lrr

Activiteit 3.3.1. Beroekerscentrum Fort aan de Buurtsteeg

Op Êort.r¡n cle Buursteegwordt een l>e¡oc'ker5cerltru¡r geborr''vd qn rrtqerrr:ht. Bezr.¡+kcrs krij*en

dJ.r,rlr'rc op eerr centr¡¡l purrt infornratre o';cr Ce rjrebbelinie. en kuÌlnen v¡rtt¡it hu't

Lr'r¿o{lk!.rscLlrìtr!lÌdelirlitvcrkerrnerr Voor',rìJ',.¡iIliqerierlondLarncrnersisl'r"-tbczockcrscentlì.rrl]

str¡ks r.en centr¡l't thr¡isb¿sir v¡n w¡aruit ¿1. .'tJir de slag kunrren op de Grebbel¡rlie. Er wordt varlurt

hc.t cerltrunr o¡rder andere gewerkt aan educ¡tic1, behoud von erfgoed err o¡rder ¿oek.

Dit g.:rn rve doen r Bouw en ¡nnchting bezoekerscentrunr

¡ Bl¡sirlr'5sc¿se voor' explcitctie be¿LìekL'rsce nlrunÌ voor de eerst¿ dr re

!a al

Pravi¡tcit-'tJtrL'Cht. province Geltl.'rl¡nti. glanre-.t1ten Veg.nend¡¡1.

Renswor¡clt-. en Etlc, g{:bicdscoóperatie O-gr-'n. St¿¡tsbo;irehei.1¡. ov.rriqe

genleenten llrrgs dr. lrnie, n¿tuLrr'orgJrìrsJtrc-s. vrilwillrqersorg:trtrsatics.

oL,dileidk untl r gLr \itrcn' gi rì gen.

Betroi( ken pJrtijen

A{tiviteit 3,3.2. Kw¡titeitsverbetering Grebbelinie Liniedijken
l,let ern irrvesleling in de kw¡litertsverbetering v¡rr de Liniedijkert wordt irrvr.rllrrrg gelgeverr .lJrl d!.

doelen voor natuur, cultuurhistorie en recreatieve beleving.

Dit gran rvu' doen

o

trt q,::n we ont¡vikkelen

B,:trokkerr pJftiien

r Herstel cultuurhistorisch bept.lntingsbeeld op cle bepl.rnte

Lin ied ijke n

r Afstellen begr:ziirgsbclreer op dr. n¿tl¡urdoelen

o t,itwc¡kc¡ vJrr voorgtelle¡r voor fin.rlrcierirrg v¡n toelc¡r:lig be h,-'er

ProvtnCie Ul¡echf, Staatsbosbeheer. lrl¡t'¡rlr¡¡otìurÌrLlnterr, ge rneent¿rl

Leu sden, Wor.id en berg, Utrec h tse HL'uvcl ri¡ g, en Veertend ¡ ¿ I o
Activiteit 3.3.3. Verbonden netwerk Grebbelinie
hl*t de;c.rctiv¡teit ¡etts¡1 !ve irr o¡r de borgrng v¡n cle continurtcit ';¡n d* lot-qrrrkçlrjIf1ç1¡j,

bclccfb¡.¡rheid. behce¡ elr onder'houd r¡¡n de Gr'ebbelinie. We rverkcrr <lJ¡rent JJn ecrl gtcrk nt-'ir¡rrk

!tIr vrij,,vtiliqer s err orldernenle¡: rondom de 6rc.bbeiinie, d¡t cont¡rrtiite it i/J¡ì de belee fb.l¡rhcrd r.rt

tot.g:nheli¡kheid van de linie borgt.

Dit g.lrrr ¡.1E dggn r Behoud en verdere onturikkelinq v¡rl een sterk netwerk vurn

vri jiniilliqers en onder'ne¡rreri rondon: d* 6rebLrelinie

¿l Een. St r c h t r rt g (ì re bbrel r rr ie, e rl d e t n r'tl u' r t, be hee¡ d e ¡s { 
l¡i ¡ tí-' r'5Ç h J t)

V¡ll':i en Vell¡!,!e. !t¡¿tsbosl¡eheer. Utrechts La:rcischap,

N.r t r¡ u r nr o n t¡ rl e n l -: n ), p r e\/ r'ì c r L's. g[ rTì eLì n l ù r r, v r i jw r l l i ge rs

íGi.ebbelrnresttchtrrrgerr, Or,¡jlr.:idkr":i¡Ciqe vr'rt?rtigtrtgert. lrì!trtrìut voûf

rìJtutl red!.rc Jlte err di-¡uIz¡ Lr¡ hetd

Betf {)k kr-r1 p¿¡tiJÊ11

ì.1

Deelprojecten

Deelprojecten

Deelprojecten

@ oa ,o..,,. rruvÉLru6 €t{ x0OMH¿ {rJ{5;R€É{
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Activiteit 3.3.4. Pubtieksbereik Grebbelinie

0r:or verst,-'rkirrg van het publieksbereik retter) we rn op een groe¡ van be¿oekers uit birtnen- en

buitenl¿nd err uit verschillende doetgroepen.

GEN

l¡

a

a

'ç

a

Deelprojecten

o

Dit gaan we doen e Versterken van de pronrotie en marketing v¡rl de Grebbetinie

r Faciliteren nieuwe initr¿tieven die bijdragen a.tn promotie en

marketing Grebbelin¡e

¡ Drr¡ersedeelprojecten, ¿oals: restat¡råtie historische

waterbeheerwerkerr, digitate garnes, folderserie, Grebbelinie nreond

en buitensport i.s.rn. recreatieondernertler!

Stichting Grebbelinie.ondLrrneûrers, vrijwilligers. geme€-nten, Waterschap

Vallei en Veluwe

Betrokkerr p¿rtijen

3.4 Verbinden met NationaalPark Utrechtse Heuvetrug

Doel

!!e versterken de prornotie en marketing van het Nationoal Park Utrechtse Heuvelrug en zetten i11 gp

herstel van cultuurhrstorische elementen, met als doel de aantrekkingsaantrekkingskrecht voor de

bezoeker uit de regio en van verder weg te vergroten.

Activiteit 3.¡1.1. Communicatie en educatie Nationaal Park Utrecht3e Heuvelrug

Door stevig in te ¿etten op conrmunic¿tie en educatie realiseren we meer bekendheid en

eichtbaarheid van Nat¡onaål Park Utrechtse Heuvelrug.

Deelprojecten

o

Dit gaan we doen r Uitbouwen van de bekendheid en zichtb¿arheíd van Nationaat P.rrk

Utrechtse Heuvelrug door onder andere online en offline

conlmunicatiemiddelen en versterken samenwerking met het

Regionaal Bureau voor Ïoerisme Heuvelrug

r Educ.rtreve mateliålen en act¡vtteiten ontwikkelen

Provtt'¡cie Utrecht, tnstitLtut voot rtotuLtreducQtte en duurzaomheic! ttvt'l: Ìn
Regionaal Bureou voor Toerisme Heu,ielrug, alle partners irr de

deelgebiedscommissie Nationa¡l Park Utrechtse Heuvelrug zolls

genreerìten, terre¡neigen.rren, landgoedeigen¡ren en

belangenorgan isaties.

Betrokkerr partijen

Activiteit 3.4.2. Behoud en her¡tel cultuurhistorische elementen Heuvelrug

We maken de cultuurhrstorie van Nationaal Park Utrechtse Heuvetrug beter ¿ichtba¿r err beleefba.¡lrr

het landschap door cultuurhistorische elementen te herstellen.

Dit gaan we ontwikkelerr r Herstel doolhof Ewijckshoeve

¡ Herstet tempel van Pan op Eykenstein

r Restauratie duiventil op lanclgoed Den Treek

¡ Herstel schietb¿an Kaapse Bossen

r Herstel diverse elementen Zeisterbos

ùë f^Lrt,. HÍn ÊLruri €¡. xFoÀr¡l€ Rr l{sfR6 €x

Deelprojecten

o l't
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Af trokkd'r p.ìt trjctl

. Hcr;til bt:rtc'tpl,lJtir.'rt P.r',i¡ t:n l'lol*ilo5
o Frerstel rii'.rlrse e,lerìrertterì De Vuursche

r Her':tel ¿inkslotert Eykcnstein

. llerst¿l vJngJrmerl Er:ndr.rrLooi l.'rndgoed Kor.rlbos

Utrr.chts P¿rtrcr.rlier Groncli¡ezit. landgoeclcrgl. Utr.'chts Lalrclsch.:p.

lrlatu u rnro rrl¡ m e rlterì erl St¡¡ tsbosbeheer

Activiteit 3.4.3. Lanenherstel op de Heuvelrug

De cultr-rr¡rhrstor ische en l¿ndschàppc{ijke vraarderr varì Nl¿tionail Pork Utrechtse Hetrvelrug

versterken we door lanen en lanenstructuren te behouden en herstellen.

a

Deelprojecten

Dit ge¡n we ontwikkelen

Betrckkerr pJrtijen

o Herstel lanen{structuur} op diverse landgoederen (o.a. l.:ndgoed 't

Heihr¡ is. I a nd goed Evryckslroeve, L,l nd goed f'loord - Ho ud ri n ge,

landgoed Roverenstein,'Eyckenstein. land goed Lanrbalqen )

r Opstellen tanenplan door Staatsbosbehee¡

Utrechts Fartrculier 6ronclbe¿it. landgoederen, Utrechts Larrdsch,:p.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

o

Activiteit 3.4.4. Actualisatie zonering Heuvelrug

Ëv¡luere.n van het huidige aonelingsbeleid en actr¡aliseÍen vJn de zoneringsafspraken mct clc

getcrr.dsparti¡en, Naar aanleid¡ng daarvan wordt zo nod¡g de zonelingskaart aangepJst.

Deelprojecten

Dit gaan r¡¡e doen

Eetrokicen plrtijcn

o Evaluatiezoneringsbeleid
¡ Actr.;aliseren afsprakerr ¿grrering rnet qebiedsp.rnijr--n

. Evt.tanp¡ssenzoner!rtgskaårt

Provincie Utrecht, alle gebiedsplrtijen op dr' l-ret¡'¡eIrug lcrretneiqr't¡¡rerl

genreenterl, olrde¡nemers

o

@ o, r^,..r, HËuvÊLRrrb tlt rBoMfi.t Rljt¡sr{t!Í l.¡
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4 Trans¡t¡e van de landbouw

I

o
IeMi Kaveln¡il sti

i.'Ë,:

mulerèn
l

ßuimtelijke kwaliteit
- Sarisctre bedrijven

Verduur¿arning ,s*,fruitte¡h '*

- RegionaaÍvesvoer

Ener$eneutrale
melþeuhouderij

POP-rn*kelaar

- slârtersboerderij

&team

O

W(- tÌrt:'Vl't.ì Iì,,Jr'r'']tta()r'ìlirr[¡a't'n (lrlt¡r1'ttrlt'lt,trr!rti¡'.',1¡ì{1,.,'l,lrtrlllt't¡r,l
.W,l¿ìtrììr,iÌ ,J/r. (1f'¡r. ,,r:,! tOr Vtl(t¿i hilr.itit'¡t irlr V('r\lt'l kr,lr

@ o, u...,,. ,ar*rRUG t¡¡ xRotdMf RrJNsrR€ÉÁ 1)
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,¡4,,,:iL¡'.r;:,J',ir!¡Ì.¡ct!¡artir t!i,i.)rì{.,tliltrilr;rq:.,,,:,"ltqlt'i:J,"1 'ì¡rlr:;'lt'1 .rilrlr r,i1r'rr't); ',,1 'rl ,111¡il

tj.:J.tr,¿l ,ir¡¡'iir¡tilrir..,rrllia¡ll'jliiJ¡O.!i Èi¡fâ;,i;;.,,.',.rri.rli.-'.,41 :r-,t:'rl{¡ tli\j ,;l!r.rr,ir:,,,1\:Tirl, llilr ,ì!1rj

j :.ii r¡ l;:.: ; J!jr,:¡li)il li¡ t,-l

.i-jt riì{jc:
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!f /!¡,iì:.li¡.r,iJt,t?;ìlilJ.r 
';.j.i(J 

ir,¡1 ¡1;-rtr.:rl:.liS¡j¡l'r¡;ÞC'LL; 1;r¡¡..õ;:'t5,i,r_.ii.: ir. lt',.,LrtLt,LiI

.,r,tt:,lliil:):,Ji.,^t,i Jt,!1ìttjirJ^,,tì{l{lptjfl r(}Ç}¡IftJ;ti't'l¡q!rll;rll¡lL,/!¡,jJi¡¡(-^.¡,r1il,t¡.r,:,;).!i;illar(!::Lriìj

;¡!:ÌJ!r,f ¡l !:rl.i,l-¡ i:-inc
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alst^

o
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4 1 lnnovatie en cluurzäamheicl stimuteren

Doel

¡..¡ .r.r,l.-r ,Ì r: ì,ì!r . trt i ),!rJir,r¡j.',br:,:l¡rj'¡r,l i)ìj r:'r'ìa)','.liìf i)il J'rL.r.:¡,trlllrei(j

Activiteit 4.1.1. LaMi

,,¡1.',"1 ;f ¡¡1:1¡1,'r,':1. ir'l ir,:ri,tr g,tv.tl lcrtfl iiC ti,:jCCt,:rr ErrCrEr':rtr,.rilr.ìla l,l('lk'lr-elìOtrrlar¡1.

i'.r'rngIci;p| ì¡ì!'Jb()il',"r trl lilå3r;3en,:tÌìi5iIs. Jrrne II(iittecIt,

l)it q.l.r.r r/i\ ''J(),lrr

iì,,.tr r,ri.. 1..:n ¡; li f r1.:r i

. Verqrotrln ilcvvustr,ioriirrìg

. Ond.ríZO!-rk ¡a¡r h¡¡ii¡at.l arì OCtJJibJrð rr.tilt¡{tg. l,lrl

o Op¿cttert valr kcrrnrsnirtwc'rk,:ll È!ì S.trnenwer king lrl dc ki'!¡rrr

ilr 1li, Jgr .lrif rs c¡l d¡Ji t,¡rt g.-'reTJtrle r(ic'otEJ,li3¡tie5 trl btldt rjrr':r':

,,../ltûrsih,lppc¡1, pr'.j,r¡i1rjr:r Ul¡rr.ht, rlrJJtsch.lllp-lijl.e org:ni;-rtii:s
o

Activiteit 4.1..2. Verd uurraming fruitteelt
t/..r iít t'ILl r !, ì)| 4 u r¡ r'I J rìl i n g v a iì d,j lrr¡ itt,:e{tlector

Deelprojectcn

Deelprojecten

D,t g.r:tl uv,,' tli:,r¡l

:,:l':t¡.tl k'r¡i i.i.li ! iI it r

Ûr¡ {.1 lrl r!ù {-Jr)'lll

Èl.ttr,)h,.,. rì i:,.1r trj,:'ì1

. Vcrschitl..nile proJ'3ctitnq1.'nchl op verrnind,3!ing rrrrIii:ubclt';tirtq

{J0i)r :

l\irrt: rra' rtl'.i itt*r.h rliek en

i\l ¡ e i;,¡r e tl r e t i.1r¡d e n il rl m ifi d,3l t ;1 v o.-l I r-:L: : I

¡¡ìrlìr"'t¡Vri,liì,.laTr;k e C¡ i,.r ! ì/l -. :,.iìtit' tì ì ; i rti t

Pllagllc:;tr'i¡d;r:¡
l¡rnlr, ir:iJìvrdL;,:i.'f¡uil:::ieti, l¡it, LiO Þloorii,l-roogill*rr:r,l;'il:,:lr¡f: l':
1ir¡,1:is,t Rrlr:i::rtdr:rr. f¡b::1...1¡lt,::rr ùiì lcvel ìl1C|Cr3 ll¡'f li)gr5aì1e riltr.lii.:Ì':rl *lr

tlcirniekr:n.L¿¡iil;¿h¡ir;c,¡ûltlrÌ:ìlilr'Krûrl¡¡r:tlRr¡lt.'irr!"lrt;i-r(-)!.¡Ljaí1,

Ì\IJ gan¡ ¡ìqcn uR,'PP{1. t' Lr!Ìr-ûrìirrl¡, DLV P¡,lnt

. PtoiacterlJgfr-rd,, opSlL.ll¡ì d¡c uit'¡ocr¡nq, gûeft tan proerAiì\rì1J s

iZ0¡1" 0A'lTÌ 1rr ¿,)rgl v(]üf eeiÌ ;{,eqr¡ ll{l be:tccli,:g v3r1 ç1" ¿¡r¡',:r;1r;i ¡;;'

r--f '! !v llet 1{: h J F 5b rìil o'li l,j¡l

l I¡,1 :\',:ot/. l,V.l¡s¡ stll..:¿: l::.til,,,r :'¡r l,'r.ii;li,:'. rloçll,-',.'nt,;:,!.ltf j'rlíÌ .J11 !li{:llli -'

Frl¡. jlr¡jíl-'i', lJ, _r,,.t;r¿.¡!\:: l.,i' ,.rllt' t:ti .'r :talt:.lC!¡;-1. gr:i:rtCt:r,¡,;ijC' J!¡L-'.-i-g¡:¡t.

I'j¡1,i,tís!rrdJtlt-titP.trti,ti,-''ltil:. 1-r,-:tl¡ijvtnLr!ì¡¡lila'llilrqfrí-ì

o
Activiteit 4. 1.3, Kringtooplandbouw

l\111 ilijilf -t.'1!avf,,ttl ,rJ¡r li..t: re¡liserln v¡'.¡,l,t¡ çr.Ot1ç:ìr;;ah ;t,ìtl:'Õ{t d!"}1:r:l¡l',t l.¡,t,Jj-;¡r.,'.'¡ í1,1¡l¡ irr:i

Itr:ll¡ t:.. ¡ eliJ')úr erì

Declprojecten

@,,,, 
,^,.t'. *rr'r!rÈU! tft r{riuilá rl,s5ril:i¡
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Act¡v¡te¡t 4.1.4- Regionaal vecvoer

We ploberen een beeld te krijeen bi¡ de potentie. h¡albaarheid en plan van aanval orn rîeL1r regionaal

veevoer te produceren.

Dit gaan we ontwikkelen

Betrokken partijen

r ln beeld brengen potentie (theoretische maximale vrðag en aanbod)

regionaal veevoer.

r Op wa¡rde schatten potentie regionaal veevoer (wat is lraalba¡r,

re¡listisch en betaalbaar).

e Bep¿len waar, hoe en met wie we inzetterl op meer (hoever"l,

wanneer, welk) regiona¿l veevoer.

O.gen, agrarische onclernemers. LTO Noord, NW, De Heus, AgrLjniek,

Arla, Vreugdenhil, agrarische adviesbureaus, transporteurs, h¡rrdelaren

o
Activiteit 4.1.5. Energieneutrale Metkveehouderij

De provinciale stuurgroep Energie Neutrale trlelkveehouderij werkt een aanpak uit die bijdraagt aan

het realiseren van de doelen ten aan¿ren ven energie in de landbouw. De aanpak is gericht op

versnellen \ivat kan, verdiepen en vernieuwen waar mogelijk. Dat doen we door middel van

communicatie en innovatie.

Dit gaan we doen

Betrokken partijen

r Traject Energieneutrale þlelkveehoudgrli

Stu u rg r oep E n e rg ie Neut rol e l"lelkvee houderry, agrarische ondernemers

LTO Noord. Natuur en Mitieufederatie Utrecht, FrieslandCanrpirta,

Vreugdenhil, CAH Dronten

Activiteit 4.1.6. PoP-maketaar

Een POP-makelaar gaat POP3-aanvragen aanjagen en initiéren

Deelprojecten

Deelproiecten

Deelprojecten

o Dit gaan we doen

Betrokken partijen

r POP3 projecten uit het gebied 'ophalen' en indieningsgereed nraken

O -gen, Progro mmobureo u U trecht -West, provincie Utrecht, Ri,iksdienst

voor Ondernemend Nederland. Collectieven Agrarisch N,ltuurbehe-er.

LTO Noord, NW, watersch¡ppen, agrarische adviseurs

@ OÉ VAILE.. ETIJVÉLRIJú EN ÍßO^IiII RI]HSI REEÉ l9
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4.2 Moderne manieren van tandinrichting ondersteunen
Doel

l-r,ìl /.1r i:r:,k,-'n ',.ìrl cir- strUCtr,jUr v.]n drl rf ÍrO Op !r':t vl,rl lJrl lJrìdbou'.v ir ¡:l.ltie tol rì11cj,:rr- {Uncti'-"s

Actív¡te¡t 4.2.1. Kavelruil stimuleren
[-¡ctlil..¡cn v,:n k¡velruilerl. die niet birlnen éen van de grotere gebiedsprccesserl v.rllerr

¡
a

a

I
a

Deelprojecten

Dit ga¡rl r¡¡e doen

Be(roki¡en prrtijcrl

Drt girn we ont,/vrkkelen

3È- t r a k k¡ il p r r'ti ji-'n

4.3 Bedrijfsontwikkeling afstemmen met de omgeving
Doel

HL.t ,/Lì',qrOten v¡n de licr.nse to OpCr3te 'v,ti-1 Jgr':il!trs dr)or c'l¡r go.-.dc. ,rf;tr:r.lr¡nilìÊl v.r:r .rgrrriscite

bcdr r¡f:onlwikkeling op de onìgevi,lg ì/:ìn cleze bedrij';en

Activiteit 4.3.1. Ruimtelijke kwaliteit agrarische bedrijven
rJn ce n pr:ktische, ge'biedsgerichte en integrrle +rijzr rurrntelijke k'¡;aiite!t vJ'r. ol) en oill ¡gr ¡¡iicirc
be,1rij,,cn verbetr.rer'Ì. Hierbij helperl rve i¡ritiatrefrrenlers wa.lr nodig bredcr te kijken d:n sec l.lL,n

c!q¿r': bel¿rtg r:n eiger': e¡{. zowel !vðJt l'ìet g,lJt on} n¡eulv of verbor¡,¡¡ v¡n :t¿i{elr als orn de ,,ri1;r

vr/.lJro!ì crf, ptrceien en op':rrrbare ruinìte gebruikt vvorde'r, na.lr vilorbeeld van gelijknlÛtige projet:r

dat de afgeio¡re.n jaren in de Achterhoek gedraaid heeft.

o F¡ciliteren van ka'¡elrt¡ilerl

Gtbiedscoopt:rotie A gerÌ, Progremrrr.rbure¡r.r Utrecht-V1i est, l¿ncibot.;'¡.¡

or gr rr isa ties, p ro,r i nc ie tj trec h t, urote'rsch rppen, Terr e i n be herendr.

organisaties, agr.:rische cnder rrenre15, overi gc gr ondeigerr,:r'en

o Grootsch.rlige landbouw in kleinschalie t¡ndschap
¡ lrlieuwe st¡lle¡r nret kwaliteit {prog Pro',i'ìc¡e Utrecht j

l-atlr, of ir¡nkelilk v,rrr scope. doelen e'r pr cJectBebrcd bredc.

rn l,:tschappeiijkÈ vertegenwoor dig¡n g. qer'¡ìecl !tL'rì, pr o / i ncic;

Landschlp Erfgoed Utrecht, LfO NoarrJ, Flt¡V.

o

O

Activite¡t 4.3"2. Startersboerderij
Oe k¡n';i:¡¡ voor jonge ondernemt"rs vergroten oryr sg¡ eigen bedrijf op te st¿rter'ì:over te rlerrrcn

Deelprojecten

Deelprojecten

Drt g,ì.1{ì r¡¡r: ontv,¡ikkelerr

BçtrokL,:n partrjrrr

. Jonge boeren ¿onder eigen bedrijf koppelen .1.¡n op termijn

sioppertde boererr

o Â¡¡rtrekkelijk,-. fin.rncieii!lgsrJlr;t!r.,ctre5 Ðnt'¡rikkelcn voor d.J¿,:

longe onderrreniels

O gi:r'. LIO NoorrJ, lrlV\/, ilgr ;rri:e he {}d'rlSL.r.;i5. fr¡l¡'rcir..le dierlstrerle¡lil:q

i I'l j À Jh, agta ri';,: he Onderr r!c,Ììc|i

@ o, nn,..r,, 
"ruvÉr 

Êkr¡ €il ^{ccHt 
tlr ¡rsi cËrñ
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Activiteit 4.3.3. Q-team
0e ontwikkelplannen van agrarische ondernemers worden besproken in een kwaliteitsteam {Q-teaml.

best¿ande uit een nader te bepalen aantal deskundigen uit een groep van desl<undige leden, en

getoetst aan het begrip'ruimtelijke kwaliteit'.

Dit gran we ontwikkelen

Betrokken partijen
Q-team opzetten

O-gen, LTO Noord, NW, agrarische adviseurs. Wing, gemeenten

o

Deelproiecten

o D€ VltL¡t. HÊ(Jll¡LnUG !il lrFos$t qt.rl{5ll€Ei 4¡
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Onderndnrèrs- i

netwerken '

$i-ì-.-,---+,:Ljt'!'

Circuleire economie

fil Etektrisch
rècreatieverkeer

Utreclltse Hewelrug
?l\:

!-úaar een off-grid
Krornme Riinstreek

Energieagenda Regio
Arnersfoort

GEN

_ Fundingvan lokale
initiatiwen

Ahernatieve
financÍerings-
c0nstruct¡êc

I

a

5 Economie versterken

o
¡.ìr¡ -ll'-

_- l:'

Breedband
aanleggen

LEADER Utllecht-
Oost

Lokate initi¡tieven
leefbaarheid

Zorg in het
buitengebied

Veiligheid op de weg

Versterken
vriietiidsesonomíe

gebieden

_ n,' lnnoyä{îeve
tse¡esshgen :1,:'

marktþereed makeä'

Kenni¡werkpla¿tg

a

r¡

a a

a

+

ò

Een sterke, innovatieve en duurz;ìrne
plattela n dsecorr cirn ie
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5.1 Leefbaarheid in het landetijk gebied vergroten

Doel

lrì het burtengebiecl erl de ki':ine kerntn wonen en v¡erken nlensen met plezler, doord¡t ¿e toeg.ìnq

hcbben tot belangrijke voorzieningen en digitaal en fysiek goed bereikbaar zijn.

Activiteit 5.1.1. Breedband aanleggen

Het buiterrgebie.d is op plekken wa¿r de behoefte her grootst is, in 2020 voorzien van snelle

breed bandverbirrdingen.

a

Deelprojecten

o

Dit g¿an we doen o Breedb¡ndloket gericht op hulp aan lokale initiatieven en de

r.ritwisseling van kennis tussen de¿e lokale initiatievert

. Verkennende onderzoeken in Krornrne Rijnstreek, Regio Amersfoort

en Regio FoodValley n¿ar de kosten en businessmodellen voor

regionale breedbandnetwerken

Coo per a tie Br eed bo n d col lectief tJ.A., lokale initiatiefgroepen,

klankbordgroepen, marktpartiien, gemeenten ert provincres, cn

u itt-"indelijk de eindgebr uikers

Betrokken pJrt¡jen

Activiteit 5.1.2. TEADER Utrecht-Oost

Hct versterken van de leefbaarheid in de brede zin van het woord, ingegeven vanuit de urensen en

behoeftes v¡n de regio zoals verwoord in de LTADER Ontwikkelings Strategie (LOSi en begelerd door

de Loc¿le Actie 6roep {LAG). LEADER heeft raakvlak met divelse them¿'s uit dit gebiedspr.ogr,tmmaÌ

verste;'ken relatie stacl-platteland, voedse{, recreatie, educatie, innovatie, duurzame energie. sociate

ilrnov¡tre. ¿org en ¿lter'n¡tie'¡e financierirrg, Actlv¡teiten op dit gebied worden bekeken in samenhang

met het LEADER programma.

o
Oit gaan we doen

Betrokken partijen

Dit gaan we cloen

Drt gaân lve ontwikkelen

¡ Uitvoering LEADER Utrecht-Oost

Lokale Actie Groep (LAG) LEADER Utrecht'Oost, overheden. ondernemers

en maatschappelijke organisaties irr Utrecht-Oost

Verkiezin g TO P-dorp i. s. nr progra nrm abure¿u Utrech t r¡Vest

lnrichting foncls voor lokale initiatieven (sp b¿sis varl

rnicrofinarrcierirrg) in overlcg nret de LAG Le¡der Utrecht-Oost

Ondersteuning initiatiefnenrers bij het verder brengerr van goede

ideeerr

N¡der te bepalen, ¿arlvullend op LEADER Utrecht-Oost

Activiteit 5.1.3. Iokale initiatieven leelbaarheid
Het versterken v¡n de leefb¡arheicl irr de kleine kernen cloor het begeteiden en ondersteurlcn von

lokale initiatiefnerlers bi¡ het voorbereiderr en uilvoeren van activiteiten. Voor de provincre Utrecht

organisere.rr we, in samerrwerking rnet Progranrrnebureau Utrecht-West, d¡arn¿ast c'le verkie¿ing van

het rOP dorp met cle bedoeling hierrnee enthousìasme, genreenschapszin en v.ln daðruit vttaliteit los

te krijgen.

a

Deelprojecten

Deelprojecten
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Dit g.t rn !'ie orìt,¡¡ikk¡'lcrr

il':t¡¿Lklrl írJItrjen

l-) il q:r .r i r .''.: c:r f .,i ì 1. 1"..::lr- ti

ilrtr r;ik .¡l i].11 lijiln

Û.....,'rit.-' ;./ r,i lìi.l iiilrt,lrìi.:lJr"l{,1 i'rr klrlìn,ll h,linar':. ìrr S.ìllt.::!ì,.,i Ir!.rrl;-; i)'1ll

lrlrl'f ,.jrliJri. f rì ,,ìr l,r':, {l?ílrJr'itìil¡lì,ltr'lt (,rltlr-1. Plt;!,,¡ ¡rr'¡¡:11;,,¡-.¡,

l.-ltr,.tr.ht !\1.:::,¡,;.ri .)rirrr j,.'l.i."r'tr-iìi i/trf iLllin,¿ TOfr dr:¡lì. t-Ai I F.AIi-iì

r_ltr'-'i irt i).).;r

¡ fi¡der tc. bep,rlen

ajeilr,renter'ì, t.TO irloorrJ, Cir¡11el¡,1r"ìr-ro\/¡t¡L.nlJ'tlq*r r\qr¡!¡g:5ti¿'la 1;ç

llf È'/rrìc 1c ul;ccht

r P!¡n / jr1 l¡i'ìp,rf vcrsterking vri¡r:tijclsecorror¡,tl Kr$rnmt Ri;'l

r Pi¡n rJrì ¡JrlpJì{ vcf itrr ki¡rÂ vrii¡:tiidscco¡ror¡.i,: V¡llti
r Fl;ll v.rrì ¡(ìiìpak rtlrst,tr kin{ 1irijirti¡diL'conrlr-r¡;{ Ë¡rlriJ!rrl

Ð!;)ttt.jtiii!)t 9tlr;tlrt¡f i, WV Krt¡rllnrc RrJrlstr¿:¡-'k, Q.l, Io*r i,m,:' i.ltrr:r ¡¡!

lìr'q r;:-r,1 ll 8!l: ri.¡ rrloÌ Jo*r'iiilr.l !te¡,,;tlrLrß e1l Vlll,ll, 3':1ll\'iarll,lrl,
trr.r,rltii,')fìd'l¡ iletÌii.rr.,. ;¡laihI Å,rtJ.:1,, i.j?iêiliqraq tj:li.:.r -r Srlr-'riir ' ¡r

1¡.¡gr ìg': pr ol¡oli* ,alrg¡i1¡:¡iriti

Activit€it 5.1.4. Zorg in het buitengebied
r/,:rri);.r¡f.rt,,i 1!l iì,:,t:1)rql,ìrìi)Od crì jJitlerì,,..rr.:f f..rrr¡ rn de rt-gir) nrct bctii..kking tr¡t ¿o|qi,:¡¡_rir,1.¡rri¡,-rr Lr I

ûroor v{iLirbi-rLrld |5 ook dr.} ¿oqÈnJ,.ìrlrcir'¿crgclouti rondonl nì.1¡rtËl¿crg drc'írl C}veri¡sscl is s¡1¡'¡likkili(!.

Dit*.,.,n¡¡¡'¡¡¡¡¡;,¡i!a1..ç[¡'¡¡ . Doi]rorrt'.vikkrlingv,lì¡C]tgboei detijcrtin:,Jmertwel kingrrrcf

far¡¡p¡lqrq;lr:¡ lic5 zo.qboef cleri;'rn

6rìti;rl\ii¡'!r ì).rrtiJ!-rl KrJ¿prlli¡¡g1¡¡i!¡tìe9 ¿orqboerdt.'ri,il.rr

Activiteit 5.1.5. Veitigheid op de weg

rflûr h.lt !ìtJf Ji),lrl ¡l!'¡Jf gLì,1,ì o!15 bai.Ìdûll iloe r'¡r- op viJk in r-c]opcr¡tlcf ,,¡e'rbJ¡lil klj¡:rlr-ir

S,ìrlìLrlì!1.,4I ken.

Activiteit 5. 1.6" v€rsterken vrijetiidseconomie gebieden

.;. q.trì¡i.!ii'ì': i:'j J..i,rr !rit,J':r': r>plirlr,l.ll *ìti elkJ¡r 5,lr:r,:nl¡Crkert rlr'l ':1k"ì,l!. vefstelkcrì, ijrï li:.Ì,19,t ';rj :r r:t

klr,rrrc kürnen.

o

o

.1,:,

Dealprojectcn

Declprojecten

Dcelprojecten
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5.2 Ondernemerschap en innovatie ondersteunen

Doel

Hct versterken v¿n dc' economischc onturikkeling van de reqio

Activiteit 5.2.1. Ondernemersnetwerken

Verbinden varr o¡rdernenrers doo¡ ondersteuning en/of oprichtirrg van ondernemersvererrigtngen'

platforms.

Dit gaan we ontwikkelen r Loket regionaal voedsel

¡ Platform vrijetijdsecononrie Kromme Rijnstreek

OndernenrersnetwerkenBetrokken partijen

Activiteit 5.2.2, lnnovatieve toepassingen marktgereed maken

We ¿orgen er voor dat we samen met de betrokken ondernenrers kansri.jke initiatieven nrarktgereed

m¿ken. Voorbeelderr nu zijn het biologische staldaksysteerx voor stallucht¿uivering in de

pluirnveesector en het opzetten van een regionate mout€ri¡.

GEN

¡ Air Root Purifier

r Regionale rnouterij

. Op ver¿oek verder brengen van innovatieve projecten waarbij

meerdere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf elkaar nodig

hebben

¡ Voorbeeld/pitotproiectr.nop¿etten

Ondernemerls, financiers en accor¡ntants, lokale overheid,

ken nisinstellingen

Dit gaan we doen

Dit g:an we ontwikkelerr

Betrokken part¡j€n

a
Activiteit 5,2.3. Kenniswerkplaats
De toekomst van ons gebied ligt nrede in h¡nden van nieuwe generatres. Aan hen willen we karrsen

geven om ervaring op te doen in onder meer de agrarische en recreatieve sector. D¿t doen we

bilvoorbeeld door het sarnerrbrengen van I'l8O'ers en stagebedrijven. Daarna¿st hebben HBO en WO

instellingen veel kenrris in huis die zij via studenten graag willen delen nret partijen in de prakti¡k. tn

de kenrriswerkplaats m¿tchen we vragen uit het gebied a¿n studenten uit de regio, creêren zo een
'lerende regio'. lvlet een groen leerwerkbedrijf geven we werktoze jongeren de kans om ervaring op te

doen in het groene werkveld.

Dit gaan we doen Doorontwikkeling v.ln de kenniswerkplaats als regionale

ontmoeting:pl¿ðts'¡ool kennis en innovatie in het landeli¡k gebied:

ln 20lB verdubbeting v¡n inzet door orrderzoekers, docenten en

studenten van kenn¡s¡nstellingen ten opzichte van 2014 irr

ken niswerkplaatsprojecten

Kenniswerkplaats SJater: irrtegrale gebiedsontwikkehng v¿n het

Heelsu rns Beekd al, een sðmenlverki n gstraiect tusse n W,ttersclt op

Vallei en Veluwe en Hogeschool Van Hall Larenstein

a

.t;

a

ta a

Deelprojecten

Deelprojecten

Deelprojecten
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8,. t¡.,¡i)..t;t p..1, tilùn

Ð¡t gJan vi e ontwikkelen

B.:trok k e¡t p.:ìrtiien

5"3 Energietransitie en circutaire economie
Doel

t)p brirs vJn eerì nog te víJrnrtln .rqenil.r r^r'lrk,tn we s¡¡ri: rì ¿¡rl de verdrruf¿årÌÌntg vtrì de ecorlonlir-,

met rr!'rrì'ìe gericht op een circr.Jl¿ire econonrie en de enetg¡etransitie na¿r lrernrer¡wbare

energrtìbt onnen

Activiteit 5.3.1. Circulaire economie versterken

Ontwikke{ing v¡n acti'¡iteitcn op het,¡l¡k v¡n circul¡ire economie en enLrrgretr ¡rn5¡tre. l"lc.ce op b,r;r;
,, ¡rr c{e ro¡d map or culaire eco¡ronr ie regio FoodVal{ey {decentbet 20151, met n :drr-¡k op net'¡rer k,

verbirlden eo firrarrcierrng in de sectorerr food, feed, i¡rdi¡strie.

r l.lgt L.rrrcl:ch.:i: Er'fgc¡d lltrechr L¡itrùl v¡¡r de pilct Gro:rr

l-c'er,,.rer k b,:d r i¡f

¡1.'¡1¡1¡.;rrr5!¡lliíì:cir llcqcschool V¡rr h¡li L¡rcrlllr.ilr, Ui rg+nrrrglrr tJR,

Acres tl¡or:[r, Clrr;stelr1k,.- Hogeschool tcle. ROCAi2, 1/,lll¡n¡ .

kenrtisrr.rq,r.rs ionclernenrers. ûlà¡tsch¡ppL.l¡Jkc org.ì11r5.lt!ei cin 9,oei,,*n.
gerlreent¿ln cn !vttf r 5chJppen)

'vV.ìter sr h,l p t/ ¡ lle r err t/elu','¡ e. Landsc h.r p Êr f goecl U trec h t

o Progremmavootstel voorenerg¡etrðnsitie Utrecht-Oost

. Uitwerking act¡vrteitert vilrr roådm¿p / inrrovatieproqrârrrîJ

Circui¡ire econom¡e rn FoodValley

r Vr.rbrcding van lOkalc. eflergiecoOflerstrgS ' -inili¡r-rc.ie¡r

l,lKB breed. o,¡erl¡eclen

o

Act¡viteit 5.3.2. Êlektrisch recreatieverkeer Utrechtse Heuvelrug

Rrcrc,:tieve¡kLrtr nr,lr en ovcr dc Her,,vr-,lrug dr"::gt bii a¿rì tuchtvervrrilirrg en gelrialso'ilrlJ;t D't

proiect ¿et in op een toerlðrne v¿n elektrisch recre¿tieverkeer.

Dit qr.rrr sre ontwiLkelen o Tien oplaadpalen pl¿atsen bij Groene EntreesiTOP's voor elektrische

Jt¡to's, scooters en f ietserl

r C¡rnp.¡gne richtirrg rcc: c.ttleorrcler.lc!'lìer s, voor eiekrr j:clìû si:01)tLrrs

rlolürri arr lvltl¡euiedctctte tJlt€cli(. recte,¡treondernenrer 5. lrehrterdcr>

û roc. ¡l'"' E r¡t rec-S¡ TO P' S

e...lrok ii.rn prr tilcn

Activiteit 5.3.3. Naar een off grid Kromme Rijnstreek

8rj cle eerrreerìten rî de Krornnrr. Rrjrrstleek is drl,rgvlah otn te onder'¿oekerì of het moc"elilk rs "off

grrd' te gaJn. dat wrlzu.ggen komen tot ee¡r volledrg gesloten, duur¿¡am elektricrteitssysteenl

Dit g;an we doen Verkennend onder¿oek naar de mogelijkheid om te komen tot een

off-grid Kromnre Rijngetried. De resuitaten v¡n dit onder¿oek ',verde¡r

vi)rlr gr?steld ¡"trr Cjr. Coilc.ges v¡'ì Cte dfie getneerìteit vûor

o

a

?t
a-ìl a

Deelprojecten

Deelprojecten

Deelprojecten
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besli¡itvorming over ill d.¡n niet eerr verdere uitwerking

o 0e resultaten vôn hrlt verkennertd onder¿oek verder brengt'n,Jo<¡r

het uitlverkc-n ven eerr plan orr de realisatie daadwerkelijk in

beweging te krilgen

6eneenten Bunn¡k, Houten en Wijk bij Duurstede, provincie Utrecht,

Hoogheemraadschap De Stichtse Riinlanden, gemeente Utrechtse

Heuvelrug, Natuur en lvlilreufederatie Utrecht, INO

¡ Ënergie¿genda Regio Amersfoort

Gemeenten in Regio Amersfoort

r Funding van lok¿le initiatieven

Coöperatie Boerenhart. Cooperatie Local2Local, Landwinket, LTO Noord,

gemeenten, Kennisinstellingen, Landschap Erfgoed Utrecht, Stichting

Landschapsbeheer Gelderla rrd, Natuurrnonumenten, FoodValteyNL,

C rowdfundi n gsplatforrn

¡ BeheerStreekfondsNationaalLandschapArkemheen-Eemlarld

r frlieuweverdienmodellen UtrechtseHeuvelrug

Streekfonds N o ti onool Lo n dscho ¡s At ke mhcen' Eemlo nd, ilotionaa I Po r k

a

Dit gJan ',ve ontwikkelen

Betrokken p¡rlijen

Dit ga,3n we ontwikkelen

Betrokken partijen

Activiteit 5.3.4. Energieag€nda Regio Amer:foort
De gerneerrten in de Regio Amersfoort beraden ¿ich over een energieagenda voor de regio. Dat doen

ze op basis van een project van gemeente Amersfoort over ¿onnev/eides, beleid ten aar'ìzien ven

u¡indmolens etc.

o

o

5.4 Financiering geb¡edsopgaven

Doel

Het goed functioneren van bestaande en ontwikkelen van nieuwe manieren om gebiedsopgaven te

fir.rancieren,

Activiteit 5.4.1. Funding van lokale initiatieven
Ontwikkelen van fin¿ncienngsconstructies om lokate initiatieven voor regionaal voedsel mogelilk te

make¡r.

Dit gaan we ontwikkelen

Betrokken partijen

Dit gaan we doen

Dit gaan we ontwikkelen

Betrokken partijen

Act¡v¡te¡t 5.4.2. Beheer en ontwikkeling alternatieve linancieringsconstruct¡€3

We beheren en de ontwikkelen alternatieve financieringsconstructies voor het beheer van natuur en

landschap. De partijen op de Utrechtse Het¡velrug zien kansen om tot een economisch model te

komen waardoor middeten die voortvloeien uit de bijzondere kw¡liteit van het gebied (toeristen,

r,voonklimaat) ten goede kor'¡ren ¿an hc.t behoud err verster'ken varl de¿e kwaliteit. Daardoor komen

de lasten en lusten tussen recreanten en andere gebruikers, vJn (recre¿tieiondernemers en van

terreineigenaren beter in balans.

a a

i
f.

I

a

Deelprojecten

Deelprojecten

Deelproiecten
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Uitvoer¡ng van het

gebiedsprogramma

GEN

6

o

6.1 Uitvoering van het gebiedsprogramma

Zoals dit gebiedsprogramma het resulta¿t is van een intensieve samenwerking van partiien in en

buiten de coöperatie, is ook de uitvoering een kwestie van intensief samenwerken en partnerschap

Het coöperätíef werken binnen O-gen is als volgt georganiseerd.

De Gebiedsraad is het centrale orgaan van de coöperatie waarin de leden zijn vertegenwoordigd. De

Gebiedsraad heeft een bestuur (bestur¡rder/directeur) aangesteld dat contracten afsluit met partijen

over de uitvoering. Het bestuur slt¡it contracten af op projectniveau dan wel op programmaniveau

met partners zoals de provincies Utrecht en Gelderland, waterbeheerders, gemeenten,

grondeigenaren, terreinbeheerders, intermediaire organisaties, kennisinstellingen, lokale

organisaties, orrdernemers en particu Iieren.

De Gebiedsraad heeft bovendien de status van adviescommissie (art. 82 provinciewet) en de titel van

'Gebiedscommissie Utrecht-Oost'. De provincie Utrecht vraagt de Gebiedscommissie Utrecht-Oost de

uitvoering van het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Plðtteland (AVP) ter hand te nemen. De

Gebiedscommissie Utrecht-Oost draagt de¿e taak via haar rol als Gebiedsraad over aan het bestuur-

De werkorganisatie van de coôperatie coördineert de uitvoering van projecten door middel van het

programm¿tmanagement, heeft een rol in het doorgeleiden van subsidies en voert het secretåriaat

van de Gebiedsraad, regiocommissies en verschillende ledengroepen. Het (inhoudelijk) trekkerschap

van de projecten l¡gt daarentegen in het merendeel van de gevallen niet bij de werkorganisatie, maar

bij de leden van de coôperatie. Daarn,!ðst betrekt de werkorganisatie in de uitvoering van projecten

actief gebiedspartijen via bijvoorbeeld ledengroepen.

6.2 Jaarschijven
Dit gebiedsprogramma heeft betrekking op de periode 20i6 * 2020. Vanuit de ervaring dat we de

wereld voor de komende vijf jaar nu niet compleet kunnen voorzien, werken we voor de uitvoering

met jaarprogramma's die jaartijks in december worden voorgelegd aan de gebiedsraad. Op basis van

dit gebiedprogramma worden afspraken gemaakt over de projecten die in het desbetreffende iaar

worden uitgevoerd. wie deze uitvoert en hoe de financiering is geregeld. Met deze systematiek sluiten

we aan op de systematiek van jaarschijven die is afgesproken met de provincie Utrecht voor de

uitvoering. Overigens biedt het jaarprogramma voldoende flexibilíteit om gedurende het jaar

projecten toe te voegen, wanneer daar behoefte aan is. Daarmee ontstaat een rollende

uiwoeringsagenda die we in íeder gevaljaarlijks herijken en voor 2016 ten aanzien van projecten in

Gelderland medio volgend jaar.

o
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6.3 Deelgebiedscommissies
l-i.r! !./,,.r !-1rbrcr.l v;n O-ge n bei!.r:t Lrr! dc. viJf dcelge bieden Krortrne Rrjnstreck, l-rtrc,:ht'1,-' l-itti /,tlrLg

!1,:gro Årrrersfocrl, RL.gio l.loord.r/clt;',"-e cn Re;3io FoodV.:llcy. Daarbij verschilt de focLrs irr cir'

dctrvitirtcrì fior tiù{llgebii':'d i¿rc or¡k cic gi-.br,,.dsk.rlL.rnen - onderdeel C varl dit gebiecl:proer¡nrm¡ì

OrÌ, (jrr Lìn?rgre cjje hier¡en qtko¡:pc{d is m¡:(¡rììJJl te benr¡tte'r willen wij, rrJ.tstd!- Gebie<J;r¡¡d. p"'r

'{¡br:'cl tje inforrrrete bestui,rli¡ke. Jrnbteiijke er-r particuliere krachterr gebruiken vool dc r¡rt'i cerrtìg

Over ¡1,: vorm hrervan zijn wij noq met de deelgcbieden in overltg Hierop vooruitlopcrrci dc'rrkerr r,'ri¡

J¡rì e!.rr info¡nlt:el orgJJrl, rìrei ccn v¿ste kern en ecn flcxibele sch¡re varr nleedcnkers.

| 1 ¡ /.¿l''t ¿¡1.,¿ 1,Ìr)cr otrÈ (). gÈn

6.4 Financiering van het geb¡edsprogramma
Voor cie fin,:rrcier ing v¡n dit gtbtedsproglarnrn¿ st¡Jt het gebied zelf ¡.rn dt' I¡t. D¿¡rbr¡ ortclcrsteurrt

dt wrrkorgJrris.rtie O'gen bij het - op basis '¡ln de uiensen '¡¿n de leden en hct gebred br:r¡r,len v¡n
p!$Jccte!ì en ht't vinden,'/Jn dr. geschrkte filranciering:bronrìen. We ¿ien do.rrbi¡ de p¡o,,lncttr Utrccht

ir'ì'rr.! rliìrìÌe vri: clr- Agend,: Vit¿¡l Pl¿tteland; als belangri¡ke p.rr.tner Qm pto'rtr.tct"rlù doclL'n en

tgg!orr.lle doclilr uit te voeren. D.r¡rn¿..rst,¡rerkerr we tret orr¿e leden, .lndarc pLrbi!eke {ptovincie

Geldc¡l¡nd. v¡¡tr.rbeheerders. gemerlnt*rrì en private prrtijen ¡n het gebred igroûdeiger¡¡rtrr.

ter¡c¡nbch¿..'rdL.rs, oncl!:ailler¡crs, fin¡nCrer:. lok¡lc. p"rrtijrnì ¡.in l¡et ¡t:Jlr5c'rerr v.rtr g,:z;trttertlilke

cloeic,l Defin¡rrciering¡/¡nhetproqr¡mm.lisopltoofdlijrìe11 genornenrnt,rbel l.Opb.:st:v.¡rrde
inforrr.¡lie acirte¡ de¿e cilfers nrlken ¡y9 ¡f5prrkr.n r¡et o¡rder ¡rrdere provtrtcre Utre{ht ovcr cle

proqr.rr'rrn:€ri¡-rq ven cle AVP
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I ntegrale gebieclsopgaven € 4.321.000

Natuurrealiseren 
- "€9.427.000

Stad en land dichter bij elkaar € 11.89S.000

Transitie v¡n de landbouw € 1.764.000

Ecorromie versterken € 2.906.000

Toiaal ' 
e io.¡to.ooo

I t!r+t | ),.ô,1t(l\t ;',iúr.ttl. t\) :îth,edt;r s¿ì l¡:t n.¡

6.5 Planning en control
f egelijk met de nieuwe jaarprograrnma's legt het bestr"rur jaarlijks verantwoording af over de

inspanning en rest¡ltaten. Het halfjaarverslag (peitdatum I april] en jaarverslag (peildatum I

september) worden a¿n de gebiedsraad voorgelegd. Bovendien rapponeert het bestuur ieder

kwartaa{ aan de auditcomrnissie {statiltaire commissie met vertegenwoordigers trit de gebiedsraadì

de voortgang van de uitvoering en in¿et van middelen. Met de contractpartijen worden binnen de

projectcontracten afspraken gemaðkt over de periodieke verantwoording van inzet van middelen en

doelbereik.

6.6 Afspraken met provincie Utrecht over Agenda Vitaal Platteland
6ezien de retatief grote onlvang van het contract rond het Meerjarenprograrnms AVP met de

provincie Utrecht op progrðmmaniveau, werken we momenteel aan de gezamenlijke uitwerking van

procesafspraken over deze samenwerking in een 'procesdocument'. Hieronder geven we voor een

ðant¿l ¿specten aan op welke manier wij de komende programmaperiode met de provincie willen

werken aan een efficiente uitvoering varr de projecten en programnìa's.

Financiering
De AvP gaat uit van een lumpsr.rm fìnarrcierirrg, waarbij naar alle waatschijnlijkheid gewerkt gaat

worden rnet subsidie op basis van jaarschijven. Daarin nemen we alle projecten op die in het

betreffende j¿ar starten, een over¿icht van de lopende proiecten, en per project de verwachtte

resultaten voor dat jaar. Voor de projecten die dat jaar stårten vragen we in één keer het gehele

subsidiebedrag aan. We maken financieríngsafspraken op doelniveau. Gezien de complexiteit van het

contract nlet de provincie Utrecht richten we een stichtlng'AVP Oost' (werktitel) op, waardoor we

efficiènt de provinciale opdracht kunnen geleiden.

ln de jaarschijven maken we onderscheid tussen proiecten die we gaan 'doen' of 'ontwikkelen'. Voor

de eerste categorie {doen) projecten geldt d¿t ze uiWoeringsgereed zijn. Deze leggen we voor de hele

duur van het project vast. Voor de tweede categorie (ontwikkelen) projecten leggen we olleen de

initiatieff¡se vast. waarin we de haalbaarheid van het project onderzoeken. Daarna spreken we met

de provirrcie nader af of we met het project door gaan, hoe de financiering is georganiseerd en welke

partijen betrokken zijn bij de uitvoering.
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Dit projectenboek is opgesteld als onderdeel van de afspraken tussen de provincie Utrecht
en Gebiedscoöperatie rondom het Meerjarenprogramma (MJP) Agenda Vitaal Platteland
(AVP) zo16 - zor9. Op basis van het verzoek van de provincie Utrecht om aan de hand van

een gebiedsprogramma een bod te doen voor het uitvoeren van het MJP AVP voor
Utrecht-Oost is het Gebiedsprogramma van Gebiedscoöperatie O-gen herzien. ln het
document dat u nu leest wordt het overzicht gegeven van de activiteiten die we willen
programmeren in het kader van (co-financiering door) de Agenda Vitaal Platteland van de

provincie Utrecht in zo16. De vijf hoofdstukken van het Gebiedsprogramma en de daarbij
behorende activiteiten komen in dit projectenboek steeds terug. Alleen voor die

activiteiten waarbij een bijdrage van AVP gewenst is zijn in dit document de projectsheets

opgenomen.

Projectenboek
Het projectenboek is onderdeel van het gebiedsprogramma zo:.6-zozo van

Gebiedscoöperatie O-gen. ln het hoofddocument van het gebiedsprogramma worden
visie, ambitie, doelen en activiteiten op hoofdlijnen beschreven. ln dit document vindt u de

nadere uitwerking van die activiteiten. Per project is onderstaand overzicht ingevuld:

Dynamische agenda
Het projectenboek beschouwen we als een dynamische, rollende agenda die tussentijds
wordt bijgesteld. In ieder geval stellen we jaarlijks (laatste kwartaal) de jaarschijf vast met
de projecten die we in dat jaar uitvoeren. Daardoor ontstaat er ruimte om projecten die nu

niet haalbaar lijken en daarom niet opgenomen zijn, of die later naar boven komen, in de

loop van de programmaperiode alsnog te programmeren. We laten ons daarbijook
inspireren door initiatieven die elders in het land opkomen.

4

Proiecttitel Titelvan het project

Locatie De locatie waar het project wordt uitgevoerd

Doelstellinq Het doel/de doelen van het project

Gewenst resultaat Het resultaat dat we met het project wensen te behalen

Korte omschrijving
project/activiteit

Een korte projectomschrijving - het detailniveau van de

omschrijving verschilt per project, afhankeli.¡k van de mate
van concreetheid
De tre kke r (= opd rachtgeve r/i n itiatiefne mer) van het
project is in de meeste gevallen een lid van de coöperatie
De intensiteit van het trekkerschap verschilt.

Trekker

Betrokken orga nisaties Overige organisaties die bij dit project betrokken zijn

Randvoorwaarden Wat nodiq is voor realisatie van dit project

Budget (orde van grootte)
en kostendraqers

Het benodigde budget, en welke partijen welk deel van de

kosten draqen

Doorlooptiid proiect Wanneer eniof hoe lanq dit project loopt
Rol werkorganisatie O-gen De (eventuele) rolvan de werkorganisatie van

qebiedscoöperatie O-gen

Waarde voor het qebied De (meer)waarde die dit project voor het gebied oplevert

4l o, uorra,, ,-,auvELRUG EN KRoMME RTJN'TREEK
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Uitwerking naar projectplannen
Op basis van het gebiedsprogramma maken we projectplannen waarin de fasering,
fi nanciering, taakverdel i ng etc. verder worden uitgewerkt.
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L. lntegrale gebiedsopgaven

Gebiedsproces
Langbroekerweter¡ng

Kavelruil Kolland

Gebiedsproces E¡land _
van Schalkwijk

Kavelruil Einnenveld

Gebiedsproces
Langesteeg

Kavelruil Eemland

- Kavelruil Arkemheen

Grondverwerv¡ng

Kansen koppelen met
grondverwerving

Pilot menukaart
FoodValley

lmplementatie

- uitnodigingsplanologie
in de regiÒ Amersfoort

lmplemêntat¡e
Omgevingsvisie

Kromme R¡jnstreek

Nat¡onaal Park

- Heuvelrug Nieuwe Stijl

Professionele

_ uttvoeringsorganisat¡e
Nationaal Park

Utrechtse Heuvelrug

Gebiedsproces
Kenn¡stuin van Utrecht

Verkoop erven met
gebouwen

Pilots Vrükomende
Agrarische Bebouwing

- Grebbedijk Deltadijk

lnitiëren, faciliteren en uitvoeren van ¡ntegrale
gebiedsopgaven
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Projecttitel Kavelruil Binnenveld

Gemeenten Rhenen en VeenendaalLocatie
Doelstellinq Realiseren van een inteqrale kavelruil

Verbetering van de landbouwstructuur en vrijspelen
prioritaire natuur binnen enkele Natura zooo en PAS-
qebieden

Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

Het gebied kent twee hoofdopgaven: enerzijds behoeft de
verkaveling van de landbouw dringend verbetering.
Anderzijds is er een opgave om gronden vrij te spelen,
zodat in enkele natuurgebieden de noodzakelijke
inrichtingsmaatregelen genomen kunnen worden. De

sleutel voor de realisering van die opgaven ligt bij de

grondeigenaren en -gebruikers: boeren, gemeente Rhenen,

Staatsbosbeheer en overigen. Partijen zien dat met een

integrale aanpak van de verkaveling winst te behalen is voor
alle belangen. We kiezen daarvoor het instrument van

vrijwillige kavelruil, maar wel met een planmatige aanpak,
door de inzet van een stevige en onafhankelijke
kavelruilcommissie.

Trekker Gemeente Rhenen

Gemeente Veenendaal, provincies Utrecht en Gelderland,
Waterschap Vallei & Veluwe, ANV Het Binnenveld,
Staatsbosbeheer, LTO Noord en individuele betrokkenen
en overiqen

Betrokken organisaties

Randvoorwaarden Helder bestuurlijk kader voor de kavelru ilcommissie,
medewerkinq ind ividuele betrokkenen
e z36.ooo provincie Utrecht
€ 42.ooo gemeente Rhenen
€ 54.ooo eigen bijdrage deelnemers

€ ?12.ooo totaal

Budget (orde van grootte)
en kostendragers

Doorlooptiid proiect zo:.5-zor6
Rol werkorqanisatie O-qen Ondersteun inq kavelrui lcommissie, q rondverwervinq
Waarde voor het gebied Landbouwstructuurversterki ng, rea lisering natuuropgave

(¿6 ha), versterkinq economie landelijk gebied.
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L.L2. Gebiedsproces La ngesteeg

Projecttitel Verkenning mogelijke gebiedsontwi kkeli ng Langesteeg

Locatie Gemeente Leusden

Doelstelling Verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden voor een

gebíedsproces, als deeluitwerking van de convenanten De

Boom en Groene Aqenda Leusden

Gewenst resultaat Duidelijkheid over de kansen voor een op te starten
gebiedsproces, waarin de volgende gebiedsopgaven
worden meegenomen: realiseren nieuwe natuur (als

onderdeel convenant De Boom en afronding beschermd
natuu rmon u ment Schoolsteeg bosjes), d u u rzaa m
perspectief voor de landbouw en bevorderen recreatie
(wandelen).

Korte omschrijving
project/activiteit

De verkenning is er op gericht om te kijken hoe, met wie
en onder welke voorwaarden de gebiedsdoelen
(convenantsdoelen) hier gerealiseerd zouden kunnen
worden. Met de realisering van een duurzame
gebiedsontwi kkeling voor natuur, landbouw, en

extensieve recreatie kan het gebied als uitloopgebied van

Leusden belangrijk in waarde toenemen. Het is van belang

om alle relevante partijen in dit gebied te betrekken bij de

verkenninq.
Trekker O-qen
Betrokken organisaties Gemeente Leusden, provincie Utrecht, sticht¡ng De Boom,

Waterschap Vallei en Veluwe, Staatsbosbeheer, Natuur en

M i I ie ufederatie Utrecht, projectontwi kke laa rs, betrokke n

boeren en overige eigenaren
Randvoorwaarden Overeenstemminq ove r qebiedsopqave n

Budget (orde van grootte) en
kostendragers

c z3.6oo

Doorlooptiid proiect zor5-zor6
Rol werkorganisatie O-gen Verbinden belanqen en regie proces

Waarde voor het gebied Versterking natuur, versterking als recreatief
uitloopqebied en bieden duurzaam aqrarisch perspectief

@ o, uor,-.,, ,ruvELRUG EN KRoMME RTJNsTREEK
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L.L.3. Kavelruil Eemland

L.L.6. Gebiedsproces La ngbroekerwetering

9

Proiecttitel Kavelruil Eemland

Locatie Gemeenten Bunschoten en Eemnes

Doelstelling Realiseren van een kavelruil in Bunschoten (zo:.5) en een in

Eemnes (zo16)

Gewenst resultaat Verbetering van de landbouwstructuur en versterking
weidevoqelbeheer

Korte omschrijving
project/activiteit

Betreft een doorlopende activiteit, die in zor5 is opgestart.
Hoofdactiviteit is het verbeteren van de verkaveling van de

agrarische bedrijven, gekoppeld aan de verkoop van ca. 90
ha van provincie Utrecht (6o ha) en Rijk (go ha).

Het weidevogelreservaat in het deelgebied Eemnes is

reeds gerea liseerd (Natuurmonu menten). N iettemi n wordt
voor dit deelgebied de mogelijkheden verkend om het
weidevogelbeheer aansluitend aan dit reservaat verder te
versterken. Concreet wordt gekeken naar een
bed rijfsve rpla atsi n g va nu it ee n ag ra risch ove rvraa gd

gebied naar dit agrarisch ondervraagd gebied, waarbij het
te verplaatsen bedrijf zijn bedrijfsopzet richt op een

weidevogelbedrijf. Drt doen we in nauwe samenwerking
met Vogelbescherming Nederland, die claimt
investeerders bereid te vinden die willen investeren in
grond voor het op te zetten weidevogelbedrijf. Daarmee
zouden we het weidevogelbeheer een impuls kunnen
geven met niet-overheidsmiddelen, hetgeen nieuw is in

Utrecht. Door de bedrijfsverplaatsing kan ook de

aq rarische verkavel ing sterker verbeteren.
Trekker O-qen
Betrokken organisaties LTO Noord, AKoe, Vogelbescherming, betrokken boeren

en provincie Utrecht
Randvoorwaarden Medewerking individuele betrokkenen;

verplaatsinqssubsidie voor bed ri ifsverplaatser
e B7.ooo provincie Utrecht
e 67.ooo eigen bijdrage deelnemers

€ 154.ooo totaal (betreft Bunschoten plus Eemnes)

Het gaat hier om een doorlopende activiteit waarbij de

provinciale budgetten reeds in zor5 zijn toegekend. Geen

onderdeel van de aanvraaq zo16.

Budget (orde van grootte)
en kostendragers

Doorlooptiid proiect zot5-zo:6
Rol werkorganisatie O-gen Regie kavel rui l, verbinden versch il lende belangen
Waarde voor het gebied Landbouwstructuurversterki ng, versterken

weidevoqelbeheer, versterken economie landeliik qebied
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GEN

Projectt¡te¡ Ve rkenninq inteq raal gebiedsproces Langbroekerweteri ng

Locatie Gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede

Verkenning gebiedsproces gericht op versterking
landbouwstructuur, realiseren natuuropgave en recreatie
in samenhanq met qebiedsopqaven waterschap.

Doelstelling

Gewenst resultaat Duidelijkheid inzake kansen en belemmeringen; opstellen
proiectplan als uitwerkinq.

Korte omschrijving
project/activiteit

ln dit gebied is nog een restantopgave van ca. 4r ha

nieuwe natuur gelegen tussen Natura zooo-gebied
Overlangbroek (Staatsbosbeheer) en Darthuizen. ln dit
gebied heeft Staatsbosbeheer een sterk versnipperd
eigendom. Ook de percelen die als particulier
natuurbeheer zijn ingericht liggen verspreid. Dat beperkt
de mogelijkheid van een goede inrichting, afgestemd op

het waterbeheer. Daarnaast is de verkaveling van de

agrarische bedrijven versnipperd. Een aantal bedrijven
staan aan de vooravond van een investering in een nieuwe

stal. Het gebied heeft hoge waarde voor fietsers en

wandelaars. Het waterschap is bezig met de uitvoering
van het watergebiedsplan en heeft daarin nog een

op9ave.
De verkenning moet duidelijk maken op welke manier de

verschillende opgaven met elkaar verbonden kunnen

worden en welke meerwaarde dat heeft voor de

verschillende belangen. Eindresultaat is een opgesteld
projectplan, waarin verschillende partijen zich kunnen

vinden in aanpak en werkwijze.
Dit project vraagt in de uitvoering om een goede
afstemminq met Kavelruil Kolland.

Trekker Gemeenten Utrechtse Heuvelruq en Wiik bij Duurstede
Betrokken organisaties Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse

Rijnlanden, LTO Noord, Staatsbosbeheer, Utrechts
landschap, Utrechts Particu lier Grondbezit, la ndgoederen,
individuele betrokkenen

Randvoorwaarden Commitment van partijen om hier gezamenlijk aan te
qaan werken

Budget (orde van grootte) en
kostendragers

c z6.ooo
Bildraqe AVP zo:-6: c B.ooo (proceskosten)

Doorlooptiid proiect zot6
Rol werkorqanisatie O-qen Proiectleider, qebiedsregisseur, verbi nden va n bela n gen

Waarde voor het gebied Versterken natuur, landbouw en economie landelijk
qebied

fi o, uor.-r,, nuuv.LRUG EN KRoMME RTJN'TREEK
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L.L.7. Kavelruil Kolland

GEN-

Proiecttitel Kavelruil Kolland

Locatie Omqevinq landqoed Kolland

Doelstelling Productieverlies door vernatting compenseren als gevolg
van de inrichting van de Nzooo gebieden Kolland en Oud-
Kolland

Gewenst resultaat to - tz ha compensatiegrond op de juiste plek geruild
Meekoppelen van ve rbeteri nq aqrarische structuur

Korte omschrijving
project/activiteit

lnzet kavelruilcoördinator om kavelruil te organiseren met
inzet van ca. ro ha provinciaal eigendom in het gebied. Dit
project vraagt in de uitvoering om een goede afstemming
met qebiedsproces La nqbroekerwetering.

Trekker Landqoed Kolland

Betrokken organisaties Staatsbosbeheer, Hoogheemraadscha p De Stichtse
Ri jnlanden, provincie Utrecht

Randvoorwaarden Eniqe qrondmobiliteit
Budget (orde van grootte) en
kostendragers

Voor de kavelruil € S7.z4S ex BTW

Het gaat hier om een doorlopende activiteit waarbij de

provinciale budgetten reeds in zo:.5zijn toegekend. Geen
onderdeel van de aanvraag zo16.

Doorlooptiid proiect 2Ot5-2047

Rol werkorganisatie O-gen Projectleider
Waarde voor het qebied Verbeterinq aqrarische structuu r

fll o, uo,.ru,, nuuvELRUG EN KRoMME RTJNsTREEK
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GEN

I.L.8. Gebiedsproces E¡land van Schalkwijk

Proiectt¡tel Nieuwe economische balans voor het Eiland van Schalkwijk

Doelstelling Een nieuwe economische basis voor het Eiland van Schalkwijk door middel
van het versterken en verduurzamen van de landbouw en het ontwikkelen
van recreatie.

Gewenst resultaat Een sterke agrarische structuur met duurzame landbouw en een recreatief
aantrekkelijk buitengebied.
Het Eiland van Schalkwijk is in het verleden genoemd als mogelijke
stedelijke uitbreidingslocatie voor de regio Utrecht (bekend als

Schalkstad). Hierdoor is Boo van de 3ooo ha grond opgekocht door
projectontwikkelaars. De gemeente Houten, de provincie en het
waterschap zetten in hun toekomstplannen niet in op verstedelijking,
maar op een duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied met de

landbouw en recreatie als economische motoren.

Echter, de verstedelijkingsdruk blijft groot en de grondmarkt lijkt op slot.
Hierdoor kunnen zittende boeren niet investeren en/of uitbreiden en

wordt de haalbaarheid van recreatieve ontwikkelingen beperkt. Ook is het

aantal boerenbedrijven de afgelopen jaren flink afgenomen. Hierdoor ligt
verrommeling op de loer. Ontwikkelingen in of aanpalend aan de

landbouwsector bieden kansen in dit gebied voor meer duurzame vormen
van landbouw, door bijvoorbeeld extensivering, het nemen van

maatregelen om de COz uitstoot te beperken, en een duurzaam gebruik
van water en energie. Bovendien schemert er beweging in de grondmarkt
nu de woningcorporaties hun terreinen moeten gaan afstoten.

Om te voorkomen dat toekomstige woningbouw een schaduw blijft
werpen op het Eiland van Schalkwijk en om het eiland duurzaam te
ontwikkelen, is het van belang dat ondernemers en (lokale) overheden de

kennis en de mogelijkheden hebben om de (door)ontwikkeling van de

landbouw- en recreatiesector verder op te pakken. Daarom willen we de

komende jaren inzetten de op de volgende activiteiten:
o Versterking van de agrarische structuur door in zo16 de

landbouwontwikkeling op het eiland in kaart te brengen. Op basis

daarvan werken we, als vervolg op het voormalige RAP project vanuit
de provincie, een proces uit om te komen tot realisatie van een

(integraal) plan voor herverkaveling in samenspraak tussen agrariërs,

ontwikkelaars en gemeente.
o Duurzame ontwikkeling van de landbouw door het

duurzaamheidsaspect mee te nemen in de advisering en begeleiding
(procesmatig, planologisch, haalbaarheid) bij herverkaveling en

uitbreiding van agrarische bedrijven. Dit betreft:
1. lnzet op duurzaam gebruik van grondstoffen (water en

energie) en beperking van de COz uitstoot.
2. Boeren die met de natuur samenwerken.

. Vraag en aanbod van boeren op het eiland te matchen met de

reqionale afzetmarkt door dit actief te stimuleren.

Korte omschrijving
project/activiteit
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Gebiedsprogramma zo16- zozo - Projectenboek

GEN

. Waar mogelijk benutten we kansen om in samenhang met de

versterking van de agrarische structuur ontwikkelingen in de

recreat¡evoorzieningen en de Nieuwe Hollandse Waterlinie te
stimuleren.

Daartoe is een proces nodig waarbij de partijen uit de regio samen met
gemeente en waterbeheerder een agenda voor de toekomst bepalen.
Geen nieuwe visie, maar concrete stappen om een duurzaam Eiland van

Schalkwijk te bereiken. Dat betekent ook dat er vervolgens een

verbetering op kan treden van de kavelstructuren. ln de eerste fase wordt
het gesprek aan de 'stamtafel'geïnitieerd en gevoerd over de agenda.
Vanuit deze agenda wordt bekeken of, en zoja, hoe een andere
kavelstructuur (fase z) voor diverse partijen en belangen kan bijdragen aan

een duurzaam Eiland van Schalkwijk.
Trekker Gemeente Houten
Betrokken
organisaties

LTO Noord, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, ondernemers,
grondeigenaren, sa menwerkingsverba nd Lin iela nd, VVV Kromme
Riinstreek, provincie Utrecht, Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Randvoorwaarden Gezamenlijke visie op de ontwikkeling van het gebied, breed bestuurlijk
draaqvlak, initiatief vanuit het gebied

Planninq zot6-zozo
Budget (orde van
grootte)

Budget: € 2oo.ooo
Opstarten van het proces: AVP (e ro.ooo) en gemeente Houten

Vervolg:

5o% AVP (PoP)

5o0lo qemeente Houten, aqrariërs en andere gebiedspartijen

Rol werkorganisatie
O-gen

Opzetten en organiseren van dialoog aan stamtafel over de

toekomstagenda
Eventuele kavelruil organiseren
Adviseri ng, (organiseren van) in breng landbouwkennis
O-gen en gemeente Houten gaan nog nader in gesprek over mogelijke
verdere inzet vanuit O-qen.

lîl ou uo,-rr,, nruvÊLRUG EN KRoMME RTJNsTREEK
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L.2.1-. G rondve rwervi ng

GEN

Proiectt¡tel Verwervinq (ruil)q rond ter real isering gebiedsopgaven

Locatie Utrecht Oost
Aankoop, ruiling en verkoop van (ruil)grond ter realisatie
qebiedsopqaven, waaronder natuurrea lisatie.

Doelstelling

Gewenst resultaat Realiseren van gebiedsopgaven waaronder de met de

provincie Utrecht afgesproken realisatie van natuur (6o ha

per jaar) en realisatie van de verkoop van gronden en
gebouwen, ter financiering van nieuwe grondaankopen.

Grond is een belangrijk instrument voor de Agenda Vitaal
Platteland. Grond is vaak de motor voor doelrealisatie in

de gebieden met een integrale opgave: aankoop, ruil,

ve rkoop of fu nctieve ra nde ri n g door pa rticu I ie re n.

Specifiek voor de natuuropgave is met de provincie
afgesproken om per jaar 6o ha te realiseren door
ve rwervi ng of fu nctieve ra nde ri n g. N aast ve rwe rvi n g

binnen de natuurbegrenzing (aankoop ter plekke) is
verwerving van ruilgrond van groot belang om
verschillende belangen in samenhang te kunnen

faciliteren, bijv. natuur realiseren tezamen met
verbetering agrarische verkaveling.
Naast aankoop is met de provincie een

verkoopdoelstelling (grond en gebouwen) afgesproken om
middelen te genereren voor nieuwe aankopen. Deze

verkoopdoelstelling bedraagt voor Oost € 3.ooo.ooo per
jaar.
Wanneer ruilgrond beschikbaar is, dan komt dat de

realisering van de provinciale doelen ten goede. De

afgelopen jaren was er nauwelijks ruimte om ruilgrond te
verwerven. We stellen voor om voor een beperkt aantal
gebieden een grondstrategieplan (of
GrondUitvoeringsPlan - GUP) op te stellen, waarin we

aangegeven hoeveel(ruil)grond nodig is om de

gebiedsopgaven te realiseren (verwerving of particulier
natuurbeheer) en op welke manier we dat willen
aanpakken. Op basis van zo'n grondstrategieplan/GUP
willen we met de provincie afspreken om het benodigde
budget in één keer ter beschikking te stellen. De

vaststelling van zo'n GUP vindt plaats binnen de normale
qoedkeurinqsprocedure voor start onderhandelinqen.

Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker O-qen
Alle gebiedspartijen binnen de verschillende integrale
qe biedsaanpakken.

Betrokken organisaties

Randvoorwaarden lnstemminq provincie Utrecht
Budget (orde van grootte) en
kostendraqers

e 4B9.ooo personeels- / proceskosten (AVP)

zot6 - zo:.gDoorlooptijd project
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UitvoerinqRol werkorganisat¡e O-gen
Waarde voor het qebied Realiserinq qebiedsopgaven
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t.2.3. Verkoop erven met gebouwen

Proiecttitel Verkoop erven met gebouwen

Locatie Utrecht Oost
Doelstelling Verkoop van alle eerder aangekochte erven met

qebouwen.

Gewenst resultaat Geen erven met gebouwen meer in eigendom en beheer
bij provincie. De verkoop genereert middelen voor nieuwe
qrondaankoop.

Thans zijn nog tien erven in Utrecht-Oost in eigendom en

beheer bij de provincie. Veelal staan op die erven

vrijgekomen agrarische gebouwen. Met de provincie is

ambtelijk overeenstemming over de te volgen strategie
per ert: verkopen 'zoals het er staat', dan wel gebouwen

slopen en ruimte voor ruimte toepassen. Dat kan op de

locatie zelf, óf de bouwrechten verkopen en verslepen

naar een eigendomslocatie van derden. Voor één erf is

sprake van de mogelijke ontwikkeling als een locatie voor
mestverwerking.
Het 'ontwikkelen'van de erven brengt veel kosten met
zich mee, maar vooralsnog wordt een hogere opbrengst
verkregen dan verkopen 'zoals het er staat'. Hierbij
houden we wel de vinger aan de pols. Daarnaast is het zo

dat'ontwikkeling'van de erven bijdraagt aan een hogere
ruimtelijke kwaliteit, door ontstening van het landelijk
gebied. Daarmee levert de ontwikkeling van deze tien
erven niet alleen een financiële bijdrage maar draagt die

ook bii aan overiqe qebiedskwaliteiten.

Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker O-qen
Provincie Utrecht, gemeenten, kopers van erven of
bouwrechten

Betrokken organisaties

Randvoorwaarden lnstemming provincie en gemeenten inzake

ontwikkellocaties
e 69.938 proces - / personeelskosten (AVP)Budget (orde van grootte) en

kostendragers
Doorlooptiid proiect zor6

UitvoerinqRol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het qebied Doelreal isatie qebiedsopqaven
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L.4.2. Professio ne le u itvoe ri ngso rga n isatie

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Projecttitel Professionele uitvoeri ngsorganisatie Nationaal Park

Utrechtse Heuvelruq

Locatie Huidig en nieuw Nationaal Park (Utrechtse) Heuvelrug

De continujteit en professionaliteit van het huidige en uit
te breiden Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt
qeborqd door een professionele uitvoeri ngsorgan isatie

Doelstelling

Gewenst resultaat Een professionele organisatie passend bij Nationaal Park

Heuvelrug Nieuwe Stijl
o Faciliteren (nieuwe) voorzitter huidig nationaal park
o Verzorgensecretariaatdeelgebiedscommissieen

dagelijks bestuur
. Beheer van het Gebruikersloket
o Ondersteunen van de nieuwe (beheers)Stichting en

beheren van een nieuw Fonds

¡ Begeleiden van het MTB-projectteam
. BegeleidenvanAVP-subsidieaanvragen
De voorzitter van het (huidige) Nationaal Park is daarbij de

verbindende schakeltussen Nationaal Park Nieuwe Stijl en

de ontwikkelingen in het huidige Nationaal Park zoals

beschreven in het Lonkend Perspectief en in dit
qebiedsproqramma.

Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Provincie Utrecht, alle partners in de

deelgebiedscommissie Utrechtse Heuvelrug, particuliere
qrondeiqenaren, provincie Utrecht

Betrokken organisaties

Randvoorwaarden Alle partijen vertegenwoordigd door de deelnemers van

de deelgebiedcommissie (terreinbeherende organisaties,
pa rticu I ie re g ronde i ge na ren, ge mee nten, recreatiesector,

bewoners e.a.) gaan voor samenwerking in Nationaal Park

Utrechtse Heuvelrug

€ 40.ooo (AVP) qua personele inzet voor voortzetting
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (ondersteuning

stichti ng, gebru i kersloket, beheer fonds, begeleiden
MTB-projectgroep).
Secretaris voor het Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug en deelgebiedscommissie wordt geleverd

door de provincie (o,+ fte)

a

a

Budget (orde van grootte) en
kostendragers

Doorlooptiid proiect zot6-zotg
Rol werkorganisatie O-gen Faciliteren nieuwe voorzitter huidig Nationaal Park,

verzorgen secreta riaat deelgebiedscommissie,
gebruikersloket, beheer Fonds, begele iden MTB-

pro jectgroep

Versterkte samenwerkinq en profilering van NationaalWaarde voor het gebied

@ o, uorr.,, r.uvELRUG EN KR.MME RTJN'TREEK
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Park Utrechtse Heuvelrug als geheel
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2 Natuur realiserena

Uiterwaarden
Neder-Rijn

Convenant landgoed De
Boom - 

Vs¡d¡6gi¡gsbestrijding
Heideherstel 2.0

- Utrechtse Heuvelrug

Restantopgave natuur _
Utrecht-Oost

Opstellen

- u¡tvoeringsprogramma
Groene Valleilint

Voortzetten
beekherstel

Pleegakkers

Convenant Groene
Agenda Centraal

Buitengebied

Natuurcompensatie
Eem-randmeren

Coördinatie PAS

- ¡¡¿¿[¡sgslen in Natura
2000-gebieden

Bestrijden exoten

Kansen benutten
Groene Contour

Verbeterde kwaliteit
oppervlaktewater

Borging natuurdoelen
Rijkswaterstaat in

uiterwaarden

Uiwoer¡ng convenant _
Den Treek Henschoten

Natuurinr¡chting
Voorveldsepolder

Herstelplan
Soesterveen

lnrichting EVZ

Vogelenzang - Kavelruil Moddrerbeek
Pilot natuur &

- d¡i¡ft¡¡¡¿ter Utrechtse
Heuvelrug

Poldermaten
Natuurinrichting

Synergieproject
Kromme Rijn

Ontwikkelen
samenhangend stelsel

natuurgebieden

Verbeteren
milieucondities van
natuurgebieden en

beken

Verbeteren kwaliteit
van natuurgebieden

We werken aan een robuust netwerk van
natuur dat ook in de toekomst functioneert als

groene drager van ons gebied

@ o, uo,-,-r,, ,,ruvELRUG EN KRoMME RTJN'TREEK
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z.L.L. U ite rwaa rden-Nederrij n

GEN

Projectt¡tel U ite rwaa rde n- N ede rrij n

Uiterwaard Rhenen en Rijnbrug, Palmerswaard,
Elsterbuitenwaard, Lunenburgerwaa rd
(Gemeenten Rhenen en Wiik bii Duurstede)

Locatie

Doelstelling Realisatie van grootscha lige, aaneengesloten riviernatuur
vanuit o.a. Nzooo-Vogelrichtlijn met hdt streven naar een

zo qroot moqelijke biodiversiteit.
Gewenst resultaat Ca. 3oo ha nieuwe dan wel opnieuw ingerichte natuur

lnvulling van internationale doelen: Natura 2ooo en

Kaderrichtlijn Water.

Korte omschrijving
project/activiteit

. Grondverwerving (m.n. in Lunenburgerwaard, stukje
Elsterbu itenwaard)

¡ lnitiëren noodzakelijke onderzoeken: bodem,
explosieven, a rcheolog ie, flora/fa una

o Doen opstellen inrichtingsplannen: vergunbaar,
betaalbaa r, beheerbaar

o Verzorgen vergunningentraject
r Aanbesteden uitvoering lnrichtingsmaatregelen
o Communicatie en afstemming

Uitvoering vindt plaats in deelprojecten per uiterwaard
Betreft lopend prolect.

Provincie UtrechtTrekker
Betrokken organisaties Provincie Utrecht, Utrecht Landschap, gemeenten Rhenen

en Wijk bij Duurstede, Rijkswaterstaat,
Hooqheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Proiect woldt al qerealiseerdRandvoorwaarden

Budget (orde van grootte) en
kostendragers

c 7 - 8 miljoe n. e 2.787.zgz vanuit AVP zo16 - zotg
middelen miljoen uit huidig AVP, voorts cofinanciering
van met name Rijkswaterstaat en vanuit eerdere
verp I ichti n gen AVP zotz-2o:.;.
Betreft kosten voor onderzoek, planvorming en inrichting
Kosten voor grondverwerving zijn hierbij niet inbegrepen.

Doorlooptiid proiect T/m zorS
Rol werkorqanisatie Prolectleidinq
Waarde voor het gebied Toename internationale natuur met recreatief

medeqebruik
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2.L.2. Convenant landgoed De Boom

GEN

Proiectt¡tel Convenant landgoed De Boom

De BoomLocatie
Doelstellinq Uitvoerinqsproqramma bij convenant ten uitvoer brengen

lnvullinq aan afspraken uit convenantGewenst resultaat
- inrichten natuurpercelen;
- opstellen programma i.r.t. opheffen varkenstakken;
- evt. verplaatsing pachtbedrijf realiseren;
- omvorming varkensbedrijf naar recreatieve functie;
- recreatieve ontsluiting landgoed verder vorm geven;
- heri nrichti ng stukje Moorsterbeek.

Betreft een bestaand proiect.

Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker Stichtinq de Boom

Gemeente Leusden, Provincie Utrecht, Waterschap Vallei
en Veluwe

Betrokken organisaties

Randvoorwaarden Proiect wordt al qerealiseerd

c 463.686 Dit betreft AVP-middelen: beperkte
cofinanciering door gemeente en Stichting de Boom

Verder SKNL middelen voor natuurrealisatie

Budget (orde van grootte) en
kostendragers

Doorlooptiid proiect t/m zozo
Dee ls p rojectleid i n g, dee ls aa njaa gfu nctie (afhan ke I ijk va n

deelproject). De bijdrage voor meeste projecten zal via

door Stichting de Boom aan te vragen subsidies worden
qeclaimd.

Rol werkorganisatie O-gen

Waarde voor het gebied Toename natuur met recreatief medegebruik. Versterking
landbouw op landgoed. Versterking recreatiefunctie op
landqoed.

@ o, uorrr,, ,uuvElRUG EN KRoMME RTJNsTREEK 2a



Gebiedsprogramma zo16-zozo - Projectenboek

GEN

2.L.3. Resta ntopgave natu u r Utrecht-Oost

Resta ntopqave natuu r Utrecht-OostProjecttitel
Diverse, o.m. BoetzelaarsveldLocatie
Realiseren van restant EHS-gebieden buiten de grote
natuurprojecten dan wel integ rale gebiedsopgave n

Doelstelling

Akkoord van Utrecht vollediq qerealiseerd in Utrecht-OostGewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit

Op dit moment speelt dit bij het Boetzelaarsveld. Het gaat

om het benutten van kansen als die zich voordoen.
Ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit: adviseren bij
qrondruil, adviseren bij een inrichtingsvisie.
Provincie UtrechtTrekker

Betrokken orqanisaties Pa rticu I ie re g rondeigena ren

Verschillend per eventueel deelprojectRandvoorwaarden
Budget (orde van grootte) en
kostendragers

30 uur per jaar (zo16-zor9: rzo uur) en middelen voor
inrichtingsplannen e.d

e 3o.ooo, AVP

Gehele AVP-periodeDoorlooptijd project
Rol werkorqanisatie O-qen Advisering, kansen signaleren

Realisatie van natuurWaarde voor het gebied
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2.1..5. Convenvant Groene agenda - Centraal

Bu itengebied

Convenant Groene agenda - onderdeel Centraal
Buitenqebied

Projecttitel

Centraal buitengebied LeusdenLocaties
Doelstelling Aanleg van diverse groen-blauwe natuur- en

landschapselementen in het Centraal buitengebied en

herstelmaatregelen aan de Ecologische verbindingszone
PON lijn

Gewenst resultaat Totaal 3,8573 ha natuur- en landschapselementen
B,r ha ecoloqische verbindingszone Pon lijn

Aanleg van diverse houtachtige landschapselementen in

de vorm van bosjes, singels, boomgaarden en hagen op de

landgoederen de Boom en Lokhorst. Daarnaast nog de

aanleg van natuurvriendelijke oevers en poelen op

dezelfde landgoederen.
Herstelmaatregelen op de droge verbindingszone PON lijn
op het eigendom van De Boom en Prorail.

Betreft lopend proiect.

Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker Landqoed de Boom
Landgoed Lokhorst, gemeente Leusden, provincie

Utrecht, ProRail
Betrokken organisaties

Randvoorwaarden Su bsid iebeschikking
Overeenkomst en notariële acte voor grondwaardedaling

€ 42o.ooo (AVP)Budget (orde van grootte) en
kostendragers
Doorlooptiid proiect zot5-zo:.6

Gebiedstrekker convenant, subsidiebehandelaar en

inhoudeliik adviseur
Rol werkorganisatie O-gen

Waarde voor het qebied Aantrekkel iik stedelijk u itloopgebied

fl o. uor,-r,, 
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2.1.6. Natuurcompensatie Eem-randmeren

GEN

Proiecttitel Natuurrealisatie Ee m-rand meren

Gehele lengte van de Eem vanaf Amersfoort tot de

randmeren en de oevers van de randmeren westelijk van

Bunschoten

Locaties

Doelstelling Herinrichting bestaande natuur in de uiterwaarden
KRW maatregelen in de vorm van twee nevengeulen en

aanleq van rietoevers langs de Eem en randmeren
¡ lnrichten van twee uiterwaarden Bruggematen en

Wolke n berg (gerea liseerd)
. Eiland de Melm (gerealiseerd)
. 20 ha ecologisch beheer nieuwe dijken
o Bos- en extra rietcompensatie van de dijkverzwaring

Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

De primaire dijken worden verbeterd in het kader van het
Dijkverbeteringsplan (DVP). Hiervoor is een EHS toetsing
gedaan en zijn compensatie- en mitigerende maatregelen

afgesproken. I n een samenwerkingsovereenkomst van

februari zor5, tussen Waterschap en Provincie, zijn de

inrichtingsmaatregelen en fi na ncië le afspraken
vastgelegd.
Veel cofinanciering vanuit de dijkverzwaring en

compensatie.
Provincie stelt extra KRW budget beschikbaar voor extra

locaties rietoevers.
Betreft lopend project.

Waterschap Vallei en VeluweTrekker
Betrokken orqanisaties Natuu rmonumenten, provincie Utrecht

Betere procesbewaking voortgang en indiening
subsidieaanvragen door waterschap voor bijd rage
provincie.

Randvoorwaarden

€ 1.OOO.OOO eUrO

Waterschap DVP, kleiwinning, depotvormi ng, gemeente

Amersfoort compensatie en KRW budget Provincie (e

z8z.r5o huidiq AVP).

Budget (orde van grootte)
en kostendragers

Doorlooptiid proiect Februari zor5-december zo16

lnhoudeliik adviesRol werkorqanisatie O-qen
Waarde voor het gebied Herinrichting gebieden met natuurdoelstelling en

klompenpaden en fietspaden over zomerkades en

winterdiik.
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2.I.7. Kansen benutten Groene Contour

GEN

Proiecttitel Kansen benutten Groene Contour

Locatie Geheel Utrecht-Oost

Doelstelling Realisatie natuur en landschap in Groene contourvia Rood

voor Groen constructies en natuurcompensatie.

Ondersteuning tien deelgebiedsprocessen(jes), waar zich

concrete kansen voordoen.
Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

Communicatie met gebiedspartijen over de

mogelijkheden. Ondersteuning in de vorm van advisering
en evt. opstellen van een plan.

Voorbeelden zijn : Raaphof, Heigraaf (potentieel), Kromme
Rijnstreek (voor een groenblauwe dooradering van het
landschap), Eem (inmiddels in uitvoering)

Trekker Natuur en Milieufederatie Utrecht
Betrokken organisaties Provinciale afdelingen ruimte en natuur, gemeenten, LTO

Noord, Natuu rmonumenten
Randvoorwaarden Duidelijk plan van aanpak en goede afbakening kader per

casus

€ roo.6oo (AVP)Budget (orde van grootte) en
kostendragers
Doorlooptiid proiect zot6-zo:'9

Signaleren van kansen, advisering,
ln qeval van natuurcompensatie: trekker

Rol werkorganisatie O-gen

Waarde voor het qebied Ruimteliike ontwikkeling met kwaliteit
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2.I.8. Verbeterde kwa liteit oppervlaktewater

Proiecttitel Verbeterde kwa liteit oppervla ktewater
EemLocatie

Doelstellinq Ontwi kkelinq riet proiecten

NtbGewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit

Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Utrecht en

Natuurmonumenten hebben nauw samengewerkt bij de

dijkverbetering langs de Eem en randmeren. Met name

om de natuurcompensatie en extra natuurontwikkeling in

de uiterwaarden te kunnen realiseren. Dit heeft
geresulteerd in de ondertekening van een

Samenwerkingsovereen komst door de betreffende
bestuurders in februari zor5. Als uitvloeisel van deze

Samenwerkingsovereenkomst is de kleiwin ni ng en

natuurontwikkeling in de uiterwaarden in het voorjaar
zor5 gestart en afgerond in de zomer van 2015.

Er moet nog een aantal zaken uit de Samenwerkings-
overeenkomst worden geregeld. Een daarvan krijgt in het
afsluitende project zijn beslag: de aanleg van nieuwe

rietoevers langs de Eem en randmeren Waterschap,
Provincie en Natuurmonumenten hebben samen gekeken

naar locaties langs de Eem en randmeren voor versterking
van de rietoevers voor de verbetering van de ecologische

kwaliteit van de Eem. De geschikte locaties zijn, in

opdracht van de provincie, uitgewerkt door bureau

Onqame.

Dit project is een voottzetting het project uit de Agenda
Vitaa I P latte la nd 2oLz- 2ot5i Verbete rde kwa I iteit
oppe rvla ktewate r ( z5o3.oo3). U it het oorspron ke I ij ke

bud get zij n' natte'natu u rprojecte n gefi na ncie rd : syne rg ie

project Kromme Rijn, bekenprogramma en

dijkverbetering Eem. Het restant budget wordt ingezet
voor het project'Ontwi kke I i n g natu u rvrie nde I ij ke

rietoevers langs de Eem'.

Waterschap Vallei en VeluweTrekker
Betrokken orqanisaties WVV, Natuurmonumenten, O-gen en provincle Utrecht

Randvoorwaarden Project moet passen in SOK en natuurbeheerplan

Provinciaal restbudget: € 34o.959
Als na uitvoering van alle maatregelen geld overblijft,dan
kan dat worden ingezet in het bekenprogramma als daar

een tekort optreedt.

Budget (orde van grootte) en
kostendragers

Doorlooptiid prolect 2 laar
Coördinatie van de uitvoerinq i.s.m. WVVRol werkorganisatie O-gen

Waarde voor het qebied Versterkinq natuu rwaa rden
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2.1-.9. Uitvoering convenant Den Treek
Henschoten

Projecttitel Uitvoering convenant Den Treek Henschoten

Locatie Landgoed Den Treek

Doelstelling Versterking recreatie + cultuurhistorische waarden Den

Treek
Gewenst resultaat Ontwikkeling pleisterplaats + herstel lanen of restauratie

historisch erfqoed
Korte omschrijving
project/activiteit

Dit project is een voortzetting het volgende project uit de

Agenda Vitaal Platteland zorz-zor5: Uitvoering
convenant Den Treek Henschoten (z5o3.oo4)

ln januari zorr ondertekenden Provincie Utrecht,
Gemeente Leusden en Landgoed Den Treek-Henschoten
het Convenant Den Treek-Henschoten. lnmiddels is het
merendeel van de afspraken uitgevoerd. De nadruk ligt tot
dusver op de realisatie van de Ecologische hoofdstructuur
en ecologische verbindingszones. Daarnaast zijn
heidecorridors ontwikkeld, is overbodige en

landschapsontsierende bebouwing aan de Heetvelderweg

4 en 6 en aan de Treekerweg 5 gesaneerd en is er een

omschakeling bewerkstelligd van intensieve naar
grondgebonden veehouderij.
Er resteert nog één belangrijk project: de ontwikkeling van

een infocentrum/recreatieve voorziening. ln het project
moet een besluit vallen over de gewenste locatie en aard

van de voorzieningen. De kosten bedragen naar schatting
€ 120.OOO.

Niet geprogrammeerd in het convenant, maar wel van

belang is het herstel van de lanenstructuur of het herstel
van een historische schuur. Dergelijke projecten sporen

met het provinciale cultuurhistorische beleid. Alvorens
een definitieve keuze te kunnen maken, ís een

verkennende fase nodig waarbij Den Treek, O-gen en

provincie de mogelijkheden verkennen. Daarna zal een

besluit vallen of het resterende projectgeld voor dit doel
zalworden inqezet.
O-qenTrekker

Betrokken organisaties Landgoed Den Treek, gemeente Leusden, provincie

Utrecht, O-qen
Plannen moeten sporen met het bestemmingsplan en het
cultuurhistorisch beleid van de provincie.

Randvoorwaarden

Budget (orde van grootte) en
kostendraqers

Provinciaal restbudget: c 5rr.364

Doorlooptiid project zot6-zo:.g
Coördinatie van de uitvoerinqRol werkorganisatie O-gen

Waarde voor het qebied Versterkinq van de recreatieve en cultuurhistorische
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waarde van het qebied
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2.L l-0. Natuu r¡nrichting Voorveldsepolder

Projectt¡tel Natuu rinrichti ng Voorveldsepolder

Voorveldsche polderLocatie

Doelstellinq Versterkinq natuu rwaarden
lnqerichte Voorveldsche polderGewenst resultaat
Dit project is een voortzetting van het volgende project uit
de Agenda Vitaal Platteland zorz-zor5: Natuurinrichting
Voorveldsepolder (z5o3.o6z).

ln de tijd van de ruilverkaveling Groenraven Oost is

besloten om de Voorveldsche polder in te richten als

natuurgebied. Daarvoor is e 6oo.ooo gereserveerd. De

Dienst Landelijk Gebied heeft indertijd een inrichtingsplan
gemaakt op besteksniveau. De laatste stap, het
aanbesteden van de inrichting, is niet gezet doordat de

ruilverkaveling werd stopgezet en overging in de periode

van lLG. Daarna is de inrichting niet meerter hand

genomen, maar de natuurdoelstelling en het
inrichtingsplan zijn nog steeds actueel. Daarom is het
streven om dit project alsnog tot uitvoering te brengen.
Het Utrechts Landschap kan hiervoor een AVP

subsidieverzoek indienen via O-qen.

Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker Utrechts Landschap

Provi ncie Utrecht, O-qenBetrokken organisaties
Randvoorwaarden Project moet sporen met het natuurbeheerplan.

Project moet passen binnen beschikbaar budget
Verqunninqverlening.
Provinciaal restbudget: e 6oo.oooBudget (orde van grootte) en

kostendragers
Doorlooptiid proiect Ntb

Meehelpen bij het maken van en bij het doorgeleiden van

de subsidieaanvraaq.
Rol werkorganisatie O-gen

Waarde voor het gebied Versterking natuurwaarden en wellicht op termijn
aansluitinq bii het nog te ontwikkelen ecoduct bij De Bilt
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2.I.1 1-. I n r¡chti ng EVZVogelenza ng

Proiecttitel lnrichting EVZ Vogelenzang

Gemeente RhenenLocatie

Doelstelling Ontwikke ling ecologische verbindi ngszone + versterki ng

wa ndelroutestructuur
Ecoloqische verbindinqszone en wandelroutesGewenst resultaat
Dit project is een voortzetting van het volgende project uit
de Agenda Vitaal Platteland zorz-zor5: lnrichtingEVZ
Vogelenzang (z5o3.o3B)

De plas Vogelenzang en aanliggende terreinen zijn
inmiddels verworven en grotendeels ingericht. De

natuurdoelstelling is daarmee vrijwel gerealiseerd. Wat
nog ontbreekt is het versterken van de wandelstructuur.
Daarover is de afgelopen jaren overleg gevoerd. Het
streven is nu om een wandelroute om de plas te realiseren

via de aanleg van een nieuwe trap en de vervanging van

een bestaande. Deze wandelroute moet aansluiten op de

regionale wandelroute die over de Grebbeberg voert.
Hiertoe zal het restbudqet worden ingezet.

Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker O-qen in samenwerking met provincie Utrecht
Bouwfonds, gemeente Rhenen, Utrechts Landschap,O-
qen, Provincie

Betrokken organisaties

Randvoorwaarden Project moet passen in het ontwikkelingsplan
Vogelenzang, het bestemmingsplan en het
natuurbeheerplan. Ook moeten de vergunningen worden

verleend
Budget (orde van grootte) en
kostendraqers

Provinciaa I restbudget
. €8t.492
r iaar, mits verqunninqverleninq voorspoediq verlooptDoorlooptiid project

Rol werkorqanisatie O-qen Coördinatie van de uitvoering
Versterkinq recreatieve moqelilkhedenWaarde voor het gebied
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Proiecttitel Kavelruil Modderbeek

Locatie

Doelstellinq Ntb
Afhandelinq Kavelruil ModderbeekGewenst resultaat
Dit project is een voortzetting het volgende project uit de

Agenda Vitaal Plattela nd 2oa2-2o1,Si

. Kavelruil Modderbeek (z5o3.o4o)

Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Betrokken organisaties
Randvoorwaarden

Budget (orde van grootte) en
kostendragers

Provinciaal budget
. c a6.978
NtbDoorlooptijd project

Rol werkorqanisatie O-gen Coördinatie van de uitvoering
Waarde voor het gebied
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2.t.13. Poldermaten Natuu rinrichting

GEN-

Poldermaten natuurin richtingProjecttitel
Locatie Poldermaten

Relaiseren Groene contour via compensatieDoelstellinq
Gewenst resultaat I nqericht natuu rqebied
Korte omschrijving
project/activiteit

Dit project is een voortzetting van het volgende project uit
de Agenda Vitaal Platteland zoLz-2oLsi Poldermaten
Natuuri nrichting (z5o3.o9o)

Eind zorz heeft Rijkswaterstaat (RWS) de provincie

Utrecht verzocht om 5 ha compensatielocaties te leveren

binnen Eemland voor de verbreding van snelwegen
A:..lAzT. Daar is een perceel van 5,1 ha uit voortgekomen in
de Poldermaten, een buitendijks gebied langs de Eem en

Randmeren. Dit terrein is in handen van een particulier.

Rijkswaterstaat had met Dienst Landelijk Gebied (DLG)

een raamcontract voor het regelen van de compensatie. ln

zor3 is het traject gestart - Provincie/O-9en was

betrokken. Het inrichtings-beheerplan is inmiddels klaar
met als natuurdoelen Vochtig weidevogelgrasland,
Kruiden-faunarijk grasland en een aantal poelen en

natuurvriendelijke oevers.
De bedoeling was dat DLG in opdracht van RWS een

overeenkomst zou sluiten met de particulier en een

kwalitatieve verplichting zou vestigen, maar dit is

vertraagd door ontwikkelingen in het grondbeleid (VGG-

discussie). Uiteindelijk heeft de provincie de uitvoering
van de compensatieverplichting van RWS overgenomen.
Want:
o Het past in het provinciale beleid om compensatie te

laten landen in de Groene contour.
o RWS betaalt volledig Waardedaling, inrichting en

beheer volgens SNL systematiek
o Natuurdoelen passen in Eemland en locatie
Dit project is gestart en bijna volledig uitgevoerd.

Trekker Provincie i.s.m. O-qen
Betrokken organisaties RWS, provincie, O-gen, particulier
Randvoorwaarden Plan moet passen in natuurbeheerplan en

bestemminqsplan
Provinciaal restbudget:

. €34T.zSovoorvergoedingwaardedaling, aanleg

en 3 jaar beheer

Budget (orde van grootte) en
kostendragers

Doorlooptiid proiect 1. laar
Coördinatie van de uitvoerinq i.s.m. provincieRol werkorqanisatie O-gen
Verstekinq natuurwaa rdenWaarde voor het gebied
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2.2.L. Verd rogi ngsbestrijd i ng

Pro¡ecttitel Verdroqinqsbestrildinq
Locatie TOP en sub TOP-qebieden voor zover geen Natura 2ooo

Doelstelling De opgave voor verdrogingsbestrijding (buiten Natura-
zooo) afmaken.
Herstelmaatregelen u itgevoerd in Schoolsteeg bosjes,
Meeuwenkampje, de Boom - west, Geerestein,

Soesterveen, La nq broe ke rwete ri nq, G roe nraven-oost.

Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

Uitvoeren van maatregelen zoals afgesproken in

Wate rove reen komst, onderdee I verd rog i n gsbestrijd i ng

tussen provincie Utrecht en de Waterschappen (Vallei &

Veluwe en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden).

Uitvoering in deelprojecten, zoals hierboven omschreven
Betreft lopend project.

Trekker Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap De

Stichtse Riinlanden

Betrokken organisaties Staatsbosbehee r, Natu urmonumenten,
Iandgoedeigenaren

Randvoorwaarden Proiect wordt al qerealiseerd

Budget (orde van grootte)en
kostendraqers

€ 1.079.195 aanpak verdroging (= bijdrage AVP zorz-zor5;
p rovi ncia le bijd ra ge; p. z5o3.o5r), wate rscha p pen (5o-5o)

Doorlooptiid proiect 201-5-2017

RolO-gen Advies
Waarde voor het qebied Verdroqinq wordt aanqepakt
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2.2.2. Voortzetten beekherstel

GEN

Projecttitel Voortzetten bee khe rste I

Locatie Beken in de Gelderse Vallei en de Kromme Rijn

Doelstellinq De opqave voor beekherstel afmaken

Gewenst resultaat Afronden opgave beekherstel diverse beken waaronder
Barneveldse beek, Lunterse beek

Korte omschrijving
project/activiteit

Uitvoeren van KRW-maatregelen zoals afgesproken in de

Wate rovereen komst voor bee khe rste I met Wate rscha p

Vallei en Veluwe/Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden.
Het betreft een lopend project. Waterschap, provincie en

O-gen hebben driemaandelijks contact over de voortgang
Momenteel is de uitvoering van de Modderbeek in volle
gang. De resterende trajecten zoals Valleipark Leusden,

Stuw Rutgers, en Lunterse beek verkeren in verschillende
stadia van ontwikkeling. Voor alle projecten geldt dat er
een inrichtingsbeeld is gemaakt dat de basis vormt van de

uitvoering. Het gehele programma staat vast. De

voortgangsgesprekken leiden soms wel tot verschuiving
van budgetten tussen projecten onderling en

aanpassingen in het ontwerp.
Trekker Waterschap Vallei en Veluwe
Betrokken orqanisaties P rovi ncie Utrecht/O-qe n/WVV/ ge mee nte n/ la nd goede ren

Randvoorwaarden Project wordt al gerealiseerd, vergunningen moeten tijdig
worden aangevraagd

Budget (orde van grootte) en
kostendraqers

AV P-restbudget e z.o 57 .633. B ij fi na ncie ri n g prog ra mma
is zs,/o co-fi na ncie ri nq door wate rscha p i n beg re pe n.

Doorlooptiid project Eind zorT

Rol werkorqanisatie O-qen lnhoudeliike adviserinq
Waarde voor het qebied Beken worden hersteld, KRW doelstelling wordt behaald
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2"2.3. Coördinatie PAS-maatregelen Natura
2000-gebieden

36

Proiectt¡tel Coördinatie PAS-maatregelen in Natura zooo-gebieden

Natura zooo-gebieden Kolland, Overlangbroek,
Binnenveld

Locatie

Doelstelling Binnen zes jaar uitvoeren van Programma Aanpak
Stikstof (PAS)-maatregelen (betreft m.n.
hyd rolog ische maatregelen);
Maatregelen t.b.v. betere beheerbaarheid gebieden
uitvoeren, waar mogelijk werk met werk maken.

a

a

PAS-maatreqelen uitqevoerdGewenst resultaat
Korte omschrijving
proiect/activiteit

Coördineren en aanjagen van de uitvoering van PAS-

maatreqelen in Kolland, Overlangbroek en het Binnenveld

Trekker O-qen
Betrokken organisaties Provi ncie Utrecht, landgoedeigenaa r, Staatsbosbeheer,

Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap De

Stichtse Rijnlanden

Randvoorwaarden Grond tiidiq beschikbaar
Budget (orde van grootte) en
kostendraqers

€ 59.4oo (betreft bijdrage AVP)

PAS-maatregelen worden gefinancierd uit PAS-budget.

Doorlooptiid proiect t/m zorS
Rol werkorqanisatie O-qen Coördinatie en aanjaagfunctie
Waarde voor het qebied Gebieden worden beter beheerbaar
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2.2.7. Synerg¡eproject Krom me Rij n

Projecttitel Synergieproject Kromme Rijn

Gehele Kromme Rijn-gebiedLocatie

Doelstelling K RW-doe lste I I i n g, verste rke n ecolog isch e kwa I ite it
waterlichaam Kromme Rijn

Kwa liteit voldoet aan KRW-criteriaGewenst resultaat
Dit project is een voortzetting van het volgende project uit
de Agenda Vitaal Platteland zorz-zor5: Synergieproject
Kromme Rijn (z5o3.o4z)

Het synergieproject Kromme Rijn is in feite een
programma dat uit een reeks van projecten bestaat. Elk

afzonderlijk project draagt bij aan het behalen van de

overall KRW-doelstelling. De meeste projecten zijn

inmiddels uitgevoerd, of verkeren in een afrondende fase,

ln de loop van de tijd heeft de aanleg van

natuurvriendelijke oevers een steeds groter gewicht
gekregen, omdat gebleken is dat dit het grootste effect
heeft op de ecologische kwaliteiten van het waterlichaam.
ln het laatste deel van het programma ligt hier dan ook de

nadruk op.

Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker HDSR

HDSR, provincie Utrecht en O-qenBetrokken organisaties
Randvoorwaarden Budqet van het totale programma en KRW-doelstelling

Budget (orde van grootte) en
kostendragers

Provinciaa I restbudget
. c7zz.65:.

Doorlooptijd project 2laar
Rol werkorqanisatie O-qen Coördinatie van de uitvoerinq
Waarde voor het gebied Versterking van de natuurwaarden en beleving van de

Kromme Rijn
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2.3.L. Heideherstel 2.0 Utrechtse Heuvelrug

Heideherstel z.o Utrechtse HeuvelruqProjecttitel
Locatie Diverse locaties op de Utrechtse Heuvelrug

De doelstellingen van de heideherstelprojecten z.o zijn
gelijk aan die van de Notitie Heideherstel: het waarborgen
van het duurzaam voortbestaan van kenmerkende
soorten van open ruimte op de Heuvelruq.

Doelstelling

Gewenst resultaat Real isatie van circa twintig heideherstelprojecten,
waarmee de aanwezige heideterreinen op de Heuvelrug
worden versterkt, zonder dat het beboste karakter van de
Heuvelrug grootschalig wordt aangetast of
bosverbind inqen worden doorbroken.

Korte omschrijving
project/activiteit

Met behulp van de Notitie Heideherstel (zoog) is bijna 35o
hectare bos succesvol omgevormd. Daardoor zijn
heideterreinen vergroot en met elkaar verbonden,
waardoor het risico op (lokaal) uitsterven van soorten
verkleind is en de kans op duurzame populaties is

vergroot. Verspreid over de Heuvelrug zijn nog grote
kansen om het heidesysteem verder te versterken.

Dit kan door:
L. Verbeteren van de kwaliteit van de leefgebieden (door

het nemen van inrichting- en beheermaatregelen).
2. Vergroten van de leefgebieden (tot een

minimumareaal van 5-5o ha, afhankelijk van de

gewenste soorten).

3. Verbinden van de leefgebieden en opheffen van de

barrières (door aanleg van corridors, open bermen en

stapstenen).

Heideherstel z.o omvat de volgende projecten van noord
naar zuid (worden nog aangevuld met projecten van

landgoederen):
. Verbinden Goois Natuurreservaat - De Stulp (GNR,

SBB, UL, Landgoed Eykenstein?)
¡ Herstellen voormalige heideberm Maartensdijkse bos

(ut-¡
¡ Uitbreiden heideveld Pleinesbos (UL)
. Verbinden 4 heideterreinen Willem Arntzhoeve met

Vliegbasis (UL)
o Verbinden waterwinlocatie Soestduinen met

Vliegbasis (Vitens, UL, Defensie, TenneT, ProRail, gem

Soest, Hilton)
o Verbeteren bosranden Austerlitz (SBB)

. Verbinden Ronde hei- Leusderheide (SBB)

. Verbinden bestaande heideveldjes Kozakkenput (UL)

o Open ruimte Harlan verbinden met Krakeling (UL)

@ ou uoraa', ,auvELRUG EN KRoMME RrJNsrRÊÈK
38



Gebiedsprogramma zo16-zouo - Projectenboek GEB¡ÊDSCOòPÊEÂTIF

GEN

¡ Uitbreiding stuifzandlandschap Bornia & Heidestein
(UL)

r Verbinden heide en stuifzand Bornia met
gasleidingtracé Noordhout (UL)

. Verbinden heide Stameren met Zanderij Maarn (UL)

. Verbinden heide Huis te Maarn - landgoed
Maarsbergen (NM, Huis te Maarn, landgoed
Maarsbergen)

. Verbinden heideterreinen Kaapse bossen - Doornse
gat (NM, eigenaar Doornse gat)

. Verbinden Slaperdijk - Egelmeer - landgoed Het Hek
(SBB,landgoed)

o Versterken verbinding Amerongse bos -
salamanderweide (SBB)

. Uitbreiding bestaande heide Hoge Ginkel (UL)
o Vergroten heideterrein Plantage Willem lll (UL)

r Verbinding Kwintelooijen (UL, landgoed)

Trekker Per proiect ziln de trekkers benoemd
Provincie Utrecht, Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer,
Natuu rmonumenten, Utrechts Pa rticulier G rondbezit

Betrokken orga nisaties

Randvoorwaarden Randvoorwaarden verschillen per project, in het
algemeen:
¡ Ruimte binnen provinciale implementatie van nieuwe

Natu u rwet voor ontheffi ng he rpla ntpl icht Boswet
. Medewerking gemeenten en draagvlak bewoners
o Financierinquitvoering

Budget (orde van grootte) en
kostendragers

Het gaat qua oppervlakte verspreid over de hele

Heuvelrug ruwweg om maximaal r5o ha. Uitgaande van e

10.ooo per hectare: € 1.5oo.ooo.

Beschikbaarvanuít AVP: € g4.Bol (lopend project
verbeteren leefgebieden beschermde soorten
(p.zsol.oor)

Doorlooptijd project Het voorstel betreft een kwaliteitsimpuls voor bestaande

natuur. Op dit moment zijn hiervoor geen middelen
beschikbaar in het AVP. Er is echter wel bereidheid om
hiervoor middelen in te zetten als er meevallers zijn
binnen het programma.
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Regiona¡e
voedselketens 2.0 - 

Opt¡malisat¡e recreatief
rout€n€twerk

6EBt€oscoöPERÂT¡Ê

Zichtbare en
beleefbare

voedselproduct¡e

Ontwikkelagenda
voedsel

- Groen aan de buurt

VogelboulevarQs

Recreat¡eve
verbindingen

LaagÍeven - sport
iÞrbindt

- Vitale vakantieparken

Eemsnoer

Stad en land

- (waaronder Recreatie
om de stad - RODS)

culÍùuih¡stor¡sche
elèmeñten herstèllen

Bezoekerscentrum Fort
aan de Buursteeg

Kwaliteitsverbetéring

- Grebbelinie liniedijken

VerborTden netwerk
Grebbelinie

". Publieksbereik' €rebbelinie

Communicat¡e en

- educatie Nat¡onaal Park
Utrechtse Heuvelrug

_ Actualisat¡ezonering
Heuvelrug

Lanen herstellen

GEN

We verbinden stad en land

Verb¡nden met
Grebbelinie
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Korte omschrijving
project/activiteit

concreet, gaan we doen

I GEN

De afgelopen jaren is in de FoodValley regio en de

omliggende gebieden door veel verschillende initiatieven
gewerkt aan het verkoden van de voedselketen. Denk aan

PROEVtuin FoodValley met als onderdeel Coöperatie
Boerenhart, Coöperatie LocalzLocal in Kromme Rijnstreek
en Markthal in Amersfoort.
Bovenop deze genoemde initiatieven hebben regionale
partijen veel ambitie om verder te gaan met het verkorten
van de keten. Vooral in de FoodValley regio heeft een

aantal ondernemers en overheden een uitdagende ambitie
zij wil de beschikbaarheid en bereikbaarheid van regionaal
voedsel veel verder opschalen. Regionale producten
zouden verkrijgbaa r moeten zijn'voor iedereen'.
Betrokkenen bij PROEVtuin FoodValley en andere
ondernemers willen zonder meer aan de slag om regionaal
voedsel massaal verder te versterken, onder andere door
de meerwaarde van een gezamenlijk regionaal label te
verkennen.

Het project'regionale voedselketens 2.o' kent een

programmatische aanpak, met daarin versch illende
deelprojecten en investeringen:

a

Proiecttitel Reqionale voedselketens 2.o

Locatie FoodValley regio
(uit te breiden naar andere Gelderse en Utrechtse regio's
zoals Kromme Rijnstreek; Regio Amersfoort; Noord-
Veluwe)

Doelstelling Voedsel uit de regio:
o is meer zichtbaar, transparant en beschikbaar en

bereikbaar voor inwoners en bezoekers;
¡ levert een serieuze alternatieve inkomstenbron voor

producenten en andere ketenondernemers.
Gewenst resultaat Een succesvol regionaal programma met als resultaten:

. een sterkere regionale economie met meer inkomsten
in de regio (toerisme, afzet, verwerking);

o regionale producten zijn beter bereikbaar en

verkrijgbaar; meer inwoners en bezoekers kunnen het
kopen en beleven;

¡ twee rendabele kleinschalige
verwerkin gsmogelijkheden ;

r betere herkenbaarheid en traceerbaarheid van

regionale producten, zowel biologisch als gangbaar;
r diversificatie van productaanbod en teelt

landbouwqewassen.
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concree, gaan we doen:

concree\ gaan we doen

concree, gaan we doen:

concree\ gaan we doen

gq.an we ontwikkelen

GEN

A. Verkenning meerwaarde van een regionaal label

B. Verkenning amb¡ties reg¡onale partners
Deze verkenning wordt getrokken door gemeente Ede

. Praktük-labs(programma)
Onder voorbehoud van de resultaten van de

verkenningsfase, zien we voor ons dat de uitvoering van het
project bestaat uit enkele praktijklabs rondom
ketenvraagstukken.
De praktijklabs bieden inspiratie, kennisuitwisseling,
ondersteuning en verbinding marktpartijen bij het
ontwikkelen va n businesscases en product-ma rkt-
combinaties. Met name: Dit zijn deelnetwerken I
deelprojecten rondom ketenvraagstukken.
o Aanbod-lab (voor een groter, meer onderscheidend en

meer divers aanbod)
o Verwerkings-lab (verwerking van graan, groente, kip,

melk). Er is nu al een vergevorderde businesscase voor
de realisatie van een mouterij in de regio.

r Logistiek-lab(i.s.m. Boerenhart): maximale
samenwerking ketenpa rtije n, maximaa I bereik va n

doelgroepen
o Markt-kansen-lab
o Instap-'loket'; platform voor'starters' op de regionale

markt

r (Nieuwe vormen van) financiering voor investeringen
Ondernemersinitiatieven ondersteunen bij ontwikkelen
nieuwe financieringen bijvoorbeeld door middel van inzet
fondsen.

. Verbindingen leggen
¡ Tussen de labs en kennis & onderzoek
o Tussen regio's en provincies
o Tussen ondernemers en initiatieven (o.a. LEADER)
r Met marktpartijen zoals supermarkten
o Met ketenorganisaties zoals Bionext

r Marketing en campagne
r Exploitatie van FoodMap: dit is een bestaande app en

digitaal overzicht van lekkere voedselactiviteiten en

gelegenheden in de regio. Deze moeten worden
doorontwikkeld en ve rzelfsta ndigd.

a Ontwikkeli van ionaalmerk/label

GFBIEOSCOõÞÊRAIIE

Gemeente Ede is trekker van de verkenning/initiatie-fase.
Onderdeel van de verkenningsfase is het ontwikkelen van

een brede regionale projectaanpak met o.a. deelnetwerken
(prakti¡kla bs).

Trekker

Betrokken organisaties Reqio FoodValleya
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. Diverseondernemers:CoöperatieBoerenhart,
Coöperatie Streekproducte n Doesburger Engr

Boerenstee Woudenberg, Farm Visit Leusden, Mouterij
i.o.,

¡ Rabobank
. Hogeschool Van Hall Larenstein
. Wageningen UR

o Gemeenten
o Visit Veluwe
. GebiedscoöperatieO-gen

Randvoorwaarden Gedeelde notie van belang van samenwerking in de keten
Commitment van ondernemers in de keten, overheden,
kennisinstellinqen, etc.
. Verkenning
. Praktijk-labs
r lnvesteringen
o Verbindingen
o Marketing en campagne
TOTAAL

€ 30.ooo
€ zSo.ooo
c 78o.ooo
€ 20.ooo
€ 14O.OOO

€ 1.25O.OOO

Budget (orde van grootte)

en kostendragers o Provincie Gelderland (POP¡)
o Provincie Utrecht AVP
o Provincie AVP - Localzlocal Foodhubs
¡ Provincie Utrecht POP3
¡ LEADER (verzoek)
o Gemeenten
. Ondernemers,Rabobank
. Horizonzozo(Europees

subsidieprogramma)
¡ Derden(onderwijs,toerisme)Overig

(onderwijs, bu reau toerisme, etc.)
TOTAAL

€ 4OO.OoO
€ 30.ooo
€ 25.OoO

€ 20.ooo
€ 10.ooo
€ 1O2.5OO

€ 455.ooo
€ 200.ooo

€ 7.5oo
€ 1.25O.OOO

Doorlooptiid proiect zo16 t/m (minimaal) zozo
Rol werkorganisatie O-gen . Projectleiding en aanjagen van (deel)projecten.

¡ lnzet (leden)netwerk voor gezamenlijke deelprojecten
en ontwikkelen business cases.

. Verbinden van separate onderdelen in het werkgebied
Regio FoodValley met Regio Amersfoort en LEADER-

gebieden
o lnitiëren en mede ondernemen rond praktijkkansen

(met name verwerking)
o Aantrekkenfinanciering
o Ondersteuning ontwikkeling betereverdiencapaciteit

voor primaire landbouw
Waarde voor het gebied ln de FoodValley regio, Regio Amersfoort, Noord-

Veluwe en Kromme Rijnstreek verdienen ondernemers
in duurzame productieketens een goed inkomen

Duurzamere voedselketen met eerlijke prijs en

gezondere producten en minder afhankelijk van

o

a
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a

a

buitenland
lnwoners zijn zich bewust van duurzaam en gezond
eten
Samenwerking in de keten wordt gestimuleerd
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3.1.2. Zichtbare en beleefbare
voedselproductie

Proiectt¡tel Zichtba re en beleefba re voedselproductie

Utrecht-Oost, met daarnaast uitbreidingen en

meekoppelen aan initiatieven in Gelderland
Locatie

Doelstelling De relatie tussen stad en platteland, met name de

landbouw, versterken door:
e vergroten van bekendheid en zichtbaarheid van

la nd bouw- en voedselbed rijven
. vergroten en verbreden mogelijkheden voor de

consument/bu rger om (stadsgerichte) agrarische

bedrijven te bezoeken, producten te kopen, actief te
participeren en het agrarische buitengebied te beleven

Gewenst resultaat Meer boeren, zowel biologisch als gangbaar, werken
aan transparantie, zichtbaarheid en openstelling naar
publiek.
De stedeling en boer weten elkaar beter te vinden,
zowel fysiek als digitaal. Er zijn ro0lo meer
boerderijbezoeken en 50 - 75 extra deelnemers Boert
Bewust
lnzicht in de haalbaarheid van ontwikkeling van een

educatie-boerderij: beleefboerderij waar bezoekers de

hele keten kunnen zien en beleven, van primaire
productie tot verwerking en bereiding.

a

a

a

r. De belangrijkste activiteit in dit project is Boert Bewust
verbreden vanuit de Vallei naar andere deelgebieden in

Utrecht-Oost met drie onderdelen:
o Certificeren, als middel om te laten zien dat bedrijven

al veel doen aan maatschappelijk verantwoord boeren

Het gaat hierbij om bovenwettelijke maatregelen die

op het bedrijf worden uitgevoerd of aanwezigzijn.
o Communiceren met o.a. een informatiebord bij de

boerderij en een website met deelnemers, toelichting
over het bedrijf en over de behaalde punten uit het
certificeringsschema. Ook zijn deelnemers aanwezig

op regionale activiteiten om bezoekers te informeren.
o Organiseren van activiteiten, zoals debatten en een

speciale week met het motto "laarzen en overall aan

en meehelpen op de boerderij".

o Boerderij-educatie
o Verdere professionalisering van boerderij-educatie

projecten
o Verbindingen leggen tussen nieuwe initiatieven en

bestaande orqanisaties zoals biiv. Boerderij in de

Korte omschrijving
project/activiteit
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Kijker

r Educatie-boerderij
A. Verkennen haalbaarheid en financiering (verzamelen

van nieuwe manieren van voedselproductie op een

boerderij, bijvoorbeeld als tijdelijke invulling van een

Vri ikomend Aqrarisch Bedri ifsqebouw)
Trekker Deelproject r: Stuurgroep Vallei Boert Bewust
Betrokken organisaties Stuurgroep Vallei Boert Bewust, LEADER, Regio

Amersfoort, provincies Utrecht en Gelderland, Projecten
LTO Noord, LTO Noord, NVV, NFO, gemeenten,
(la nd bouw) bed rijfsleve n, Boe rderij i n de K ij ke r,

Waqeninqen UR, diverse HBO-instellingen,
Financiële toezeqqinqen (potentiële nieuwe deelnemers)Randvoorwaarden

€ z6o.ooo
€ 40.OOO
€ 50.ooo
€ 35O.OOO

Budget (orde van grootte) 1. Utrecht-Oost Boert Bewust
z. Boerderij-educatie

3. Educatie-boerderij
TOTAAL

Dekking 1. Provincie Utrecht (AVP)

2. LEADER (verzoek)

3. Gemeenten / LTO Noord / bedrijfsleven

4. Deelnemende agrarisch ondernemers
TOTAAL
Voor boerderij-educatie en

educatieboerderij is nog geen dekking van

de financierinq.

€ go.ooo

€ r8.ooo
€ 52.ooo
€ 100.ooo
€z6o.ooo

Doorlooptijd project zot6-zozo
Rol werkorqanisatie O-qen Verbinden, transacties, kenn is delen, meewerken
Waarde voor het gebied Toename ledentransacties, toename werkgelegenheid,

betrokken leden, maatschappelijke groei, aa ntrekke lijk
landelijk gebied toename toeristisch potentieel,
economisch rendabele landbouw continuering en vorming
nieuwe netwerken.
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3. L.3. Ontwikkelagenda voedsel

Proiecttitel Ontwikkelaqenda voedsel

Locatie Regio FoodValley, Regio Amersfoort en andere Gelderse

en Utrechtse regio's
Doelstelling Het thema voedsel staat op de agenda van regionale

overheden, ondernemers en andere regionale initiatieven
en er is een gedeelde en gedragen activiteitenagenda voor
een duurzame en toekomstqerichte voedselvoorzien ing.

Gewenst resultaat Regio FoodValley
ln de FoodValley regio is een dynamische
uitvoeringsagenda voor de voedselvisie ontwikkeld en

hebben minimaal honderd partijen en ondernemers de

voedselvisie ondertekend en daarmee de uitvoering van de

ambities gezamenlijk opgepakt.

Regio Amersfoort
ln de Regio Amersfoort hebben gemeenten gezamenlijk

een uitvoeringsagenda voor'Verbinding stad en land'
ontwikkeld en is de uitvoering in de praktijk gebracht door
koppelingen met LEADER, Regio FoodValley en andere

lopende trajecten.

Kromme Rijnstreek
Er is bundeling van ambitie, krachten, energie, financiële
middelen op het thema voedsel.

Binnen en tussen de regio's
Meer regionale samenwerking op het gebied van voedsel

tussen ondernemers, overheden, burgerinitiatieven en

andere partiien.

Dit project gaat vooral over gezamenlijke ambities,
waarmee regionale partijen en overheden gezamenlijke

focus en richting bepalen. ln de FoodValley regio is de

focus en visie al bepaald en gaat het vooral nog om
uitvoering. Ook in Regio Amersfoort zijn al flinke stappen
gezet voor een globale uitvoeringsagenda.
Gebiedscoöperatie O-gen is bij beide betrokken.
Deze agenda's hebben nauwe relatie met het project

'regionale voedselketens 2.o'. De agenda's zijn
overkoepelend aan de regionale ketens. Een groot deelvan
de agenda's worden bepaald door het versterken van

regionale ketens.

Concreet, alleen nog onzeker wie trekker wordt:
¡ Voedselvisie FoodValley regio in de praktijk brengen

Op 3 december zor5 ondertekenen partijen een
qezamenliike voedselvisie. ln zo16 en verder qaan partijen

Korte omschrijving
project/activiteit
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gezamenlijk over tot uitvoering:
o Ontwikkeling van een dynamische agenda

o lnstellen en ondersteuning van een regionale
voedselraad

o Organiseren van een netwerkaanpak voor alle
zeven ambities

o Organisatievantweejaarlijksevoedselbiënnale
o Diverse deelprojecten op de zeven ambities

Concreet, uitvoering vooral via LEADER en gemeenten zelf:
o Uitvoeringsagenda'verbinding stad-land' regio

Amersfoort in de praktijk brengen. Afronding
dynamische (uitvoerings)agenda, organiseren van
netwerkactiviteiten met regionale spelers om ambities
ter uitvoering te brengen, leggen verbinding met
andere regio's en initiatiefnemers.

Gaan we verkennen / ontwíkkelen
o Kromme Rijnstreekverkennen van ambities en

behoefte overheden en andere partijen in de regio en

waar mogelijk aanhaken bij bestaande processen
(LEADER, andere regio's) of een eigen beknopte
uitvoeringsaqenda.

Deelproject r: Regio FoodValley

Dee I project z : Stuu rg roep Re g io Ame rsfoort'stad - la nd'
Deelproiect ¡: n.t.b.

Trekker

Betrokken organisaties Regio FoodValley, Regio Amersfoort, provincies Utrecht en

Ge lderland, LEADER, gemeenten, ketenondernemers
De ontwikkeling van de visies in de FoodValley regio en

Regio Amersfoort is afgerond en worden gedragen /
ondertekend.

Randvoorwaarden

c 78.ooo
ex BTW

€ 40.ooo

€ 30.ooo

e B.ooo

Budget (orde van grootte) (Voor de activiteiten die we direct kunnen
overzien):
. Voedselvisie FoodValley regio in de

praktijk brengen
o Uitvoeringsagenda'verbinding stad-

land'regio Amersfoort in de praktijk
brengen

r Meekoppelkansen in Kromme
Rijnstreek

TOTAAL

€ 25.OOO

€ 20.ooo
€ 25.ooo
e B.ooo

e 78.ooo
ex BTW

en kostendragers 1. Gemeenten
2. Provincie Utrecht (AVP)

3. LEADER (verzoek)

4. Gebiedscoöperatie O-gen (eigen

bijdrage)
TOTAAL

Doorlooptiid proiect zo:.6-zozo
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Rol werkorqan¡sat¡e O-qen Verbinden, transacties, kennis delen, meewerken

Waarde voor het gebied Toename werkgelegenheid, betrokken leden,

ledentra nsacties, maatscha ppelijke groei, aantrekkel ¡k
la ndelijk gebied, toename toeristisch potentieel,
economisch rendabele landbouw, continuering en vorming
nieuwe netwerken, gezonde i duurzame /
toekomstqerichte voedse lvoorziening.
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3.2.1-. Opti maliseren recreat¡ef routenetwerk

Projectt¡te¡ Opti mal iseren recreatief routenetwerk
Locatie Gehele werkqebied
Doelstelling Optimalisatie van het recreatief routenetwerk bestaande uit wandel- en

fietsroutes, Toeristische Overstap Punten (TOP's) en mogelijke andere
routenetwerken en het beheer en beheer en onderhoud hiervan borgen

Gewenst resultaat a

a

a

Een aantrekkelijk, goed toegankelijk en vindbaar
wandelknooppuntennetwerk in ieder geval in de deelgebieden Kromme
Rijn, Vallei en Eemland waarvan het beheer en onderhoud geborgd is.

Een compleet netwerk van TOP's met een goede bekendheid bij de

recreant.
Een aantrekkelijk, goed toegankelijk en vindbaar
fietsknooppuntennetwerk waarvan het beheer en onderhoud geborgd
is.

Waar mogelijk en gewenst nieuwe of verbeterde recreatieve
routevoorzie n i n ge n bijvoorbee ld voor va re n, paa rd rijde n e n

mountainbiken.
Korte omschrijving
project/activiteit

Een belangrijke doelstelling van het provinciale recreatiebeleid is om in
zozo te beschikken over een recreatief hoofdnetwerk (RHN). Dit bestaat uit
een samenhangend geheel van (boven)regionale routes voor wandelen,
fietsen en varen, met als toegangspunten poorten en zogenaamde
toeristische overstappunten (TOP's). De beoogde structuur loopt door de

afwisselende landschappen van de provincie en sluit aan bij horeca,

attracties, e rtgoed, cu ltu u rh istorie e n bezie nswaa rd ig heden. Het
recreatieve netwerk verbindt bovendien de stedelijke gebieden met de

recreatieve landschappen. De ambities vanuit de gebieden sluiten aan bij de

provinciale doelstelling, vanuit de wens om de toeristisch-recreatieve
potenties te vergroten en de economie te versterken.

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken worden vier deelprojecten
uitgevoerd.

r. Wandelen
Speerpunt van dit deelproject is het uitrollen van het in Utrecht-West al

gerealiseerde wandelknooppuntennetwerk naar in ieder geval de

deelgebieden Kromme Rijn, Valleien Eemland. Hiertoe pakken we het
onderstaande op.
A. Haalbaarheidsonderzoek inclusief ontwerp van het

wa nde I knooppu ntennetwerk Krom me R ijnstree k.

B. Haa lbaarheidsonderzoek en ontwerpfase wa ndelknooppuntensysteem
in Valleien Eemland.

C. Uitvoeren van Pilot knooppuntensysteem gemeente Renswoude (i.s.m

Scherpenzeel en Woudenberg) als u itwerking van het
haalbaarheidsonderzoek en dat tevens dient voor verkrijgen draagvlak
voor verdere uitol in de Vallei.

D, Real isatie wandelknooppuntennetwerk Kromme Rijnstreek, inclusíef
diqitale ontsluiting en promotie.
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E. Realisatie wandelknooppuntennetwerk in Vallei en Eemland, inclusief
digitale ontsluiting en promotie.

F. lnvulling van witte vlekken in het wandelknooppuntennetwerk door
aanleg van nieuwe (klompen)paden wordt opgepakt gelijktijdig met de
planvormi ng en realisatie van de wandel knooppuntennetwerken.

G. Opzetten beheer met vrijwilligers voor wandelknooppuntennetwerk in

het gehele werkgebied in samenwerking met Landschap Erfgoed
Utrecht.

H. Aansluiting van het provinciaalroutenetwerk in hoofdlijnen op het
bestaande routenetwerk op de Heuvelrug, met op termijn opname van
het wandelnetwerk op de Heuvelrug in het RNN.

z. TOP's
l. Uitwerken van een plan voor het fusiek optimaliseren en regionaal

inbedden van het gerealiseerde TOP-netwerk en de uitvoering hiervan.
Hierbij gaat het in ieder geval over promotie en vindbaarheid van de

TOP's.
J. Onderdeel van dit deelproject is ook een inventarisatie van "witte

vlekken" in het TOP-netwerk en de locaties die kansrijk zijn om op korte
termijn (uiterlijk zotT) in te vullen. Kansrijke locaties die al zijn genoemd
zijn bijv. bij de Uithof, Wapen van Schalkwijk, Henschotermeer,
Jagershuys Zeist, Landgoed Beerschoten, Down Under Laagraven, Lage

Vuursche.
K. Realisatie van ca. zes tot acht TOP's in het gebied.

3. Fietsen
L. Optimalisatieslag fietsroutenetwerk, waarbij in ieder geval nieuwe,

recreatief aantrekkelijke fietspaden worden opgenomen. Er komt extra
aandacht voor de promotie van het netwerk, met name richting de
g rotere steden, inclusief Amsterdam.

M. Realisatie fietsverbinding Veenendaal- Ede, Bekaaide Maat

4. Overig
N. Realiseren van kansrijke routes en/of voorzieningen voor andere

vormen van recreatie, zoals mountainbiken, paardrijden en varen in
samenhang met bestaande netwerken en het netwerk aan TOP's.

O. Aandachtvoorduurzaam beheer, onderhoud en toezichtvan
routenetwerken. Onder andere inzet van BOA's op de Utrechtse
Heuvelruq.

Trekker r. Wandelknooppuntensysteem en fietsknooppunten: Recreatie Midden-
Nederland/Routebureau i.o.. Afstemming van taken met het Routebureau
(in oprichting) moet ter zijner tijd plaatsvinden.
z. Realisatie nieuwe (klompen)paden: Landschap Erfgoed Utrecht

3. TOP's: provincie Utrecht, uitvoering door O-gen

4. Overiq: Recreatie Midden Nederland/Routebureau i.o.

Betrokken
organisaties

Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Recreatie Midden-
Nederland/Routebureau i.o, O-gen, gemeenten, Landschap Erfgoed
Utrecht, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, overige terreinbeherende
orqan isaties, (aqrarische) ondernemers, loka le vrijwil liqersqroepen,
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promotieorganisat¡es, H DS R

Randvoorwaarden Bestuurl ijk draagvlak, budget voor cofi na nciering, medewerking
grondeigenaren, medewerking ondernemers, duidelijkheid over rol op te
richten Routebureau.

Begroting DekkingDeelproject

C r.3oo.ooo: AVP
Overig: gemeenten/recreatieschap SGL

Gezien de omvang van het project en

beperkte budgetten bij gemeenten is 250/o

maximaal haalbare bijdrage om dit project tot
succes te brenqen.

r. Wandelen € 1.9OO.OOO

z. TOP's € 16o.ooo c r3B.r95 AVP (deels AVP zorz-zor5, deels
AVP zo16-zor9))
Overiq: gemeenten/ondernemers

€ 5OO.OOO

€ 13O.OOO

PM

€ 12o.ooo AVP (fietsverbinding Veenendaal-
Ede, Bekaaide Maat)

Budget (orde van
grootte) en dekking

3. Fietsen en

overig
BOA's

Planning Zwaartepuntvan de uitvoering ligt in de periode zot6-zozo, uitloop in zo:-9-

2020

Rol werkorganisatie
O-gen

Wandel knooppuntensysteem: Verkrijgen d raagvla k, meeden ken, verbi nden

partijen, kansen signaleren
Opti mal isatieslag fietsknooppuntensysteem : meeden ken

Realisatie TOP's: coördinatie, aanjagen, uitvoering
Andere recretaievormen : meeden ken, facil iteren

Waarde voor het
qebied

Vergroting en verbreding toeristisch potentieel, versterking economie en

leefbaarheid
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3.2.4. Recreatieve verbindingen Laagraven:

sport verbindt

Recreatieve verbind inqen Laaq raven : sport verbindtProjecttitel
Locatie Kromme Ri jnstreek, deelqebied Laagraven

Doelstelling Het gebied Laagraven recreatief aantrekkelijkerte maken

voor langzaam recreatief verkeer en als sportief landschap

en daarmee de bezoekersaantallen uit de stadsregio
Utrecht aanzienli jk verhogen..
A. Samenhang in en een versterk sportief, recreatief

aanbod met beter vindbare en prettige, veilige
recreatieve fiets-, wa nde l- e n sportmoge I ij khede n.

B. Een recreatiegebied met een innovatieve en duurzame
uitstralinq.

Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

Laagraven ligt binnen de gemeenten Houten en

Nieuwegein en is onderdeelvan de Kromme Rijnstreek. De

Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt dwars door het gebied.
Dit gebied omvat twee Recreatie om de stad gebieden
(RodS) en heeft veel potentie als recreatief uitloopgebied
voor de inwoners van Utrecht, Houten en Nieuwegein. De

Laagravense Plas is ontwikkeld met een recreatief concept
dat zich richt op water, sportiviteit en horeca. Voor het
gebied Heemstede-Noord heeft het recreatieschap
Stichtse Groenlanden al in zorr een ondernemer
geselecteerd die op het te ontwikkelen gebied een sportief
concept wil realiseren met kleinschalige horeca. De

golfclub in het gebied draait aljaren succesvol en

onde rzoe kt u itbre id i n gsmoge I ij kheden voor het
golfconcept. Voor het fortterrein Overeindseweg is in zor5
een ondernemer gevonden die het terrein in eigendom
overneemt en overdag openstelt voor recreatie. Daarnaast
is er met de fietsverbinding over de Nieuwe
Heemsteedsbrug sinds augustus 2015 een nieuwe
recreatieve toegang bij gekomen tot het gebied via het
Amsterdam Rijnkanaal.

Hoewel er veel te doen is op het gebied van spoftieve
recreatie in het gebied en dit in de toekomst ook nog meer
wordt, ontbreekt de samen hang. Aa ntrekkel ijke

verbindingen voor
wandelen, fietsen en andere vormen van sportieve
activiteiten (zoals paardrijden, hard lopen, steppen etc.)
ontbreken en ook een verbinding tussen de verschillende
recreatieconcepten/onde rnemers. Het tot sta nd brengen
van dergelijke verbindingen past ook binnen bijv. Arz
Centraal. Knelpunt voor het gehele gebied is de

bereikbaarheid. Stimulerinq van fietsen en wandelen biedt
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kansen voor recreatieve ontsluiting van het gebied. Een

kans ligt in het opzetten van een 'witte elektrische fietsen-
plan', innovatieve en duurzame inrichting van (fiets)paden,

aansluiten bij nieuwe initiatieven.

Fase r
Onderdeel r Proces

Bij elkaar brengen partijen en ondernemers in het gebied,
zoals Down Under, Nieuwegeinse GolfClub, :-D3ro.

Betrekken gemeenten Utrecht en Nieuwegein.
O nde rdee I z : U itvoeri n g pi lots
C. Landschap: vergroten beleving van het gebied door

ontwikkelen van een route langs hoogtepunten
D. Promotie: gezamenlijk op de kaart zetten van het

gebied door realisatie van één sportief
evenement/open dag in het gebied

E. Stimuleren fietsen en wandelen:
A. vergroten van bereikbaarheid van het gebied door

betere ontsluiting voor wandelen/fietsen en andere
sportieve activiteiten o.a. door bewegwijzering,
overstapjes etc.

B. verkenning haalbaarheid netwerk met deelfietsen
waarbij elektrische deelfietsen (E-bikes) in een

netwerk worden ingezet om het gebied in en

rondom de stad duurzaam te verbinden.
C. Waar mogelijk wordt de (recreatieve)verbinding

gelegd met de aangrenzende gebieden r) Eiland
van Schalkwijk en z) Oudwulverbroek met daarin
het RodS-gebied Nieuw Wulven en Fort't Hemeltje

F. lnnovativiteiten duurzaamheid: verkenning
haalbaarheid van een (fiets)pad gericht op de thema's
duurzaamheid, veiligheid en beleving. lnnovatie met
duurzame materiaaltoepassingen, zoals lage

temperatuurasfa lt, de werki ng va n luchtzuive rende
verf en zelfherstellend asfalt.

Fase z
Na afronding van fase r zal een plan voor fase z worden
uitgewerkt gericht op realisatie van duurzame,
innovatieve verbindingen. Dit omvat bijvoorbeeld een

netwerk van deelfietsen en duurzame, innovatieve fiets- en

andere recreatieve verbindingen. Waar mogelijk wordt
(recreatieve) verbinding gelegd met de aangrenzende
gebieden r) Eiland van Schalkwijk en z) Oudwulverbroek
met daarin het RodS-gebied Nieuw Wulven en Fort 't
Hemeltie.

Trekker Recreatieschap Stichtse Groen landen

Betrokken organisaties Recreatie Midden-Nederland, gemeenten Houten,
Nieuweqein en Utrecht, ondernemers, Staatsbosbeheer,
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samenwerkinqsverband Linieland
Randvoorwaarden Bestuurlijk draagvlak en same nwerking, betrokkenheid

ondernemers
Budget (orde van grootte)
en kostendragers

Fase r
e 66.ooo,-
Dekking
€z6.ooo, AVP oud
€25.ooo, gemeente Houten
€i.5.ooo, Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Fase z
€250.OOO

Dekking
€125.ooo, AVP/RodS
€125.ooo gemeenten, recreatieschap, ondernemers

Doorlooptijd project Fase r: uitvoering in zo16
Fase z: 2oa7-zo2o

Rol werkorqanisatie O-qen Faci literen, meeden ken

Waarde voor het gebied Vorming n ieuwe ondernemersnetwerken, versterking
recreatieve moqeliikheden en inkomsten
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Proiecttitel Eemsnoer
Locatie Eem en omgeving

Doelstelling De bekendheid van de kwaliteiten het gehele Eemgebied
vergroten en een positieve beleving van inwoners en

bezoekers van het Eemqebied realiseren en promoten

Gewenst resultaat a Eemsnoer en haar ambities moeten eind zo16 bekend
zijn bij alle wethouders en raadsleden van de plaatsen

Amersfoort, Soest, Baarn, Eemnes en

5 pakenbu rglBunschoten.
Eemsnoer wil eind zo16 bekend zijn bij alle

toeristische attracties in het Eemgebied

Eemsnoer wil eind zo16 bekend zijn bij alle
horecagelegenheden in het Eemgebied, waaronder:
Hilton Royal Parc Soestduinen, Van der Valk Eemnes,

Golden Tulip Amersfoort, Greenfields Baarn, Stayokay
Soest, Restaurant De Soester Duinen, Theetuin
Eemnes, etc.

Ambitie: Eemsnoerwil binnen drie jaren (zo16-zor8)
de bekendheid van het gehele Eemgebied vergroten
op zodanige wijze dat het in Nederland eenzelfde
vertrouwdheid heeft als andere bekende gebieden
(Biesbosch, Vechtda l).

a

a

a

Korte omschrijving
project/activiteit

ln het gebied rond de Eem zijn talloze landschappelijke en

culturele waarden te vinden die de aandacht van

bezoekers verdienen. Deze waarden bieden voldoende
aanknopingspunten voor mensen om voor kortere of
langere tijd in het gebied te verblijven.
Het probleem is echter, dat de activiteiten door
verschillende instellingen onder de aandacht worden
gebracht, zónder dwarsverbanden te leggen. Het aanbod

is daarom fragmentarisch en onoverzichtelijk. Dat is geen

gewenst uitgangspunt om bezoekers naar het gebied te
trekken en herha li ngsbezoek te bewerkstell igen.

Een reeks van instellingen en ondernemers heeft zich met
elkaar verbonden om een halt toe te roepen aan de

geconstateerde versnippering. Hiertoe is het Eemsnoer
opgericht. Door het delen van kennis en kunde over
afzonderlijke eiementen in het gebied (de'parels'in het
Eemsnoer), worden deze voor de bezoeker aan elkaar
gekoppeld.

Activiteiten in zo16
. Actualisatie en publicatie van de reeds bestaande

Overzichtskaart
¡ Publiceren van Eemsnoerkrant in mei zo16 (oplage

50.ooo, z4 pag ina's, i nclusief advertenties).
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O

a

a

Eemsnoerda g (zo:r7): Een dag waar d¡verse act¡viteiten
worden u itgevoerd op cultuurhistorisch,
la ndscha ppe I ijk e n sportief/recreatief ge bied.
Organisatie in handen van bestuur, de commissies en

coördinator.
Eve ne mente n (voorjaa r- najaa r) : Er wo rde n twee
evenementen georganiseerd, waarvan één betrekking
heeft op cultuurhistorische aspecten van het
Eemgebied en één betrekking heeft op een

sportief/recreatieve activiteit.
Actief betrekken van strategische partners in het
Eemgebied, waaronder de gemeenten, het
waterscha p, City M a rketin g Ame rsfoort, Toe ristisch

Platform Soest, Regionaal Bureau Toerisme
(Amersfoort), lnformatiepunt Vorstelijk Baarn, VVV

Spakenburg/Bunschoten, horecagelegenheden,
attracties en toeristische bezienswaardig heden,
Verenigingen in het gebied (sportverenigingen,

cultuurverenigingen), Rabobank.

Dit project is een voortzetting het volgende project uit de

Agenda Vitaal Platteland zorz-zor5:
o SAG NLAE (z5o3.oro)
. Dag van Nationaal.Landschap (25o3.o54)
o Promotie activiteiten NLAE (zso¡.oçS)

Trekker Eemsnoer

Diverse partiien uit de reqio: zie beschriivinq proiectBetrokken organisaties
Randvoorwaarden Deelname van voldoende partijen in de activiteiten, breed

lokaal commitment.
Budget (orde van grootte)en
kostendragers

Provinciaal restbudget: € 52.o3o

Doorlooptiid proiect zot6-zot7
Coördinatie van de uitvoerinqRol werkorganisatie O-gen

Waarde voor het gebied Brede betrokkenheid van partijen bij een regionaal
initiatief met uitstraling naar buiten, samenwerking tussen
ondernemers onderling en andere partijen in de regio,

impuls voor de recreatie en aandacht voor de groene en

cultuurhistorische kwaliteiten van de regio.
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3.2.7. Stad en land (waaronder Recreat¡e om
de stad - RODS)

Proiecttitel Stad en land (waaronder Recreatie om de stad - RODS)

Locatie Utrecht Oost, stadsranden

Doelstelling Versterking van de relatie tussen stad en land in (de

benutting van) recreatieve uitloopgebieden rondom de

steden, betere aansluitinq op de vraaq.

Gewenst resultaat Ntb
Korte omschrijving
project/activiteit

Dit project geeft onder meer invulling aan de Recreatie om
de stad agenda in Utrecht Oost, maar we zien dit in het
kader van een brede invulling van de relatie tussen 'stad'
en'land'. lnvulling op basis van kansen en bijdragen van
derden.
ln zo16 bevindt dit traject zich nog in een verkennende
fase. Ondertussen kunnen deeltrajecten een start maken.
lnvullinq op basis van deelproiectplannen.

Trekker
Betrokken orqanisaties
Randvoonraarden

Budget (orde van grootte) en
kostendraqers

Provinciaal budget: € 3oo.ooo (AVP zo16-zor9)

Doorlooptijd project Ntb
Rol werkorqanisatie O-qen Coördinatie van de uitvoerinq
Waarde voor het gebied
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3.3.1-. Bezoekerscentrum Fort aan de

Bu u rsteeg

Projecttitel Bezoekerscentrum Fort aan de Buursteeg

Fort aan de BuursteeqLocatie
Doelstelling Bezoekers krijgen vanuit een centraal punt informatie over

de Grebbelinie, en kunnen van daar uit de linie verkennen.
Vrljwilligers en ondernemers kunnen vanuit een centrale
thuisbasis aan de slag op de Grebbelinie, onder andere

met educatie, behoud van erfgoed en onderzoek.
Gewenst resultaat Een bezoekerscentrum op Fort aan de Buursteeg

Korte omschrijving
project/activiteit

Op Fort aan de Buursteeg wordt een bezoekerscentrum
gebouwd en ingericht. De bezoekersruimte krijgt vorm
aan de hand van het inmiddels ontwikkelde museale

concept. Hierbij wordt ook het omliggende gebied
betrokken.
Tevens wordt de toegang en de beleefbaarheid van het
zuidelijk deel verbeterd, onder andere door de aanleg van

wandelpaden.
Het bezoekerscentrum ontwikkelen we tot
ontmoetingsplek en u itvalsbasis voor vrijwi ll igers,

bezoekers en ondernemers. We creëren een netwerk van

vrijwilligers en ondernemers, zodat de Grebbelinie ook in
de toekomst breed gedragen wordt. En vanuit deze
verbindingen brengen we de linie nog beter onder de

aandacht van toeristen en recreanten.
Trekker ln eerste instantie is Provincie Utrecht trekker van dit

traject. Todra er een goede businesscase ligt voor de bouw
en inrichting van het bezoekerscentrum en de bouw is

aanbesteed, wordt het trekkerschap overgedragen aan

Gebiedscoöperatie O-qen.
Betrokken organisaties Provincie Gelderland, gemeenten Veenendaal,

Renswoude en Ede, gebiedscoöperatie O-gen,
Staatsbosbeheer, overige gemeenten langs de linie,

natuurorganisaties, vrijwilligersorgan isaties,

oudheidkundiqe vereniqinqen.
Randvoorwaarden De werkzaamheden en de aanbesteding kan starten als de

betrokkenen (provincies, Staatsbosbeheer en gemeenten)
hiermee instemmen en vergunningen verlenen.

Budget (orde van grootte)
en kostendragers

Voor de bouw van het bezoekerscentrum, inclusief de

inrichting ontwikkeld de provincie Utrecht een

businesscase. De kosten van de bouw en inrichting worden
gedragen door de provincies Utrecht (via AVP) en

Gelderland (via regiocontract FoodValley) en gemeente
Veenendaal.

Gebiedscoöperatie O-gen ontwikkelt een businesscase
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voor de exploitatie van het bezoekerscentrum voor de

komende drie jaar (zo16-zor8). Dit wordt gefinancierd
met € r.5o.ooo uit het huidiqe AVP budget.
Tot in zorTDoorlooptijd project

Rol werkorganisatie O-gen Participatie en begeleiding bouw bezoekerscentrum,
levering input museaal concept, opzetten en uitbreiden
netwerk rond het centrum, coördinatie vrijwilliqers.

Waarde voor het qebied Toename toeristisch pote ntieel, economische g roei
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3.3.2. Kwaliteitsverbetering Grebbelinie
Lin ied ij ke n

GEN

Projectt¡tel Kwa liteitsverbeteri ng Grebbeli n ie Li niedijken

Locaties Liniediiken in de Gelderse vallei

Doelstelling Met een investering in de natuurkwaliteit van de

Liniedijken wordt invulling gegeven aan de doelen van

natuur, cu ltuurhistorie en recreatieve beleving

Gewenst resultaat Herstelmaatregelen natuur op 650/o van de Liniedijken in

de Gelderse vallei.
Korte omschrijving
project/activiteit

Met de investering in de kwaliteitsverbetering Liniedijken
wordt de samenhang hersteld van de Grebbelinie met de
fortificaties en de Liniedijken. Op de beplantte Liniedijken
zal middels gerichte dunningen het cultuurhistorische
beplantingsbeeld van middenbos en hakhout worden
hersteld. Deze maatregelen geven ook invulling aan de

gewenste natuurdoelen en de recreatieve beleving vanaf
de wandelpaden wordt vergroot.
Het begrazingsbeheer op de meer open tracés wordt beter
afgesteld op de natuurdoelen.
Binnen de termijn van vier jaar wordt met
Staatsbosbeheer nagedacht over de financiering van het
toekomstiq beheer.

Trekker Provincie Utrecht
Betrokken organisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonu menten, Gemeenten

Leusden, Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug en

Veenendaal

Uitgangspunt voor het project is het Streefbeeld Natuur
Grebbelinie en de kostenraming van Eelerwoude van

september zor5. Het beschikbare budget is niet
toereikend voor alle herstelmaatregelen aan de

Liniedijken. Met Staatsbosbeheer zal een prioritering
moeten worden gemaakt. Staatsbosbeheer zorgt voor
cofinanciering door ureninzet voor het bleswerk en

voorlichting en de opbrengsten van hout en biomassa

komen ten qoede aan het proiect.

Randvoorwaarden

Budget (orde van grootte) en
kostendragers

€ 25o.ooo inzet AVP middelen
€ 7.ooo lnzet uren Staatsbosbeheer
€ 50.ooo opbrengst hout en biomassa

€ 3o7.ooo totaal
Doorlooptijd project r jan zo16 tot rjan zo:9
Rol werkorqanisatie O-qen Proiectleidinq en adviserinq
Waarde voor het gebied Met de kwaliteitsverbetering van de Liniedijken wordt de

Grebbelinie als geheel weer beter zichtbaar en stijgt in
waarde. Met name de recreatieve beleving via het gebruik

van de wandel-fietspaden neemt toe. Namens alle planten

en dieren spreken we onze dankbaarheid nu alvast uit.

Íi ou uor,-.,, 
".uvÊLRUG 

EN KRoMMÊ RTJNsTREEK 6r



Gebiedsprogramma zo16-zozo - Projectenboek

GEN

Ondernemers langs de Grebbelinie zullen profiteren van

de toeqenomen kwaliteit.
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3.3.3. Verbonden netwerk Grebbelinie

6EAIEOSCOòPÊRÂft¡

GEN

63

Verbonden netwerk GrebbelinieProjecttitel
Locatie Grebbelinie van noord naar zuid

Continu rte it van de toega nkelijkheid, beleefbaarheid,
beheer en onderhoud van de Grebbelinie borqen.

Doelstelling

Gewenst resultaat Een sterk netwerk van vrijwilligers en ondernemers
rondom de Grebbelinie, dat continuiteit van de

beleefbaarheid en toegankelijkheid van de linie borgt
Korte omschrijving
project/activiteit

Gebiedscoöperatie O-gen heeft met de provincie en vele
gebiedspartners in de afgelopen jaren kunnen werken aan

het netwerk dat de Grebbelinie in de komende periode
steeds meer moet dragen. Naast het meer project
georiënteerde overleg gebeurde d¡t in de vorm van

Grebbelinieplatforms waarbij werd geleerd van elkaars

ervaring en kennis, kansen werden verkend en nieuwe
initiatieven samen werden opgepakt. Het gebied spreekt
de wens uit dat deze netwerkfunctie voor de Grebbelinie
bij O-gen behouden blijft en streeft naar verduurzaming
hiervan.
Voor ondernemers biedt de linie grote kansen: de linie

trekt recreanten en toeristen naar het gebied. Daar

kunnen ze ook zelf aan bíjdragen door de Grebbelinie
actief te gebruiken in hun communicatie. Vrijwilligers
zetten zich enthousiast in voor het onderhoud van de linie

en het doorvertellen van verhalen aan scholieren en

andere bezoekers. Wij bieden een platform en de

middelen om deze netwerken te ondersteunen en uit te
breiden. Het bezoekerscentrum Fort aan de Buursteeg

wordt de thuishaven voor ondernemersnetwerken en

vrijwilligers. De rolvan de Gebiedscoöperatie is het
bundelen en afstemmen van gezamenlijke initiatieven.
Ook hierin kan de kracht van de linie worden benut door
het verbinden van de schakels.

Het gebied is volop in beweging en investeert via

tijdsinzet, aandacht en financiële middelen. Deze

ontwikkeling willen we vasthouden, bevorderen en

verduurzamen door:
o HetGrebbelinieplatform
¡ Websitewww.grebbelinie.nl
¡ Samenwerken met andere linies via Stichting

Liniebreed Ondernemen
¡ Koppeling kenniswerkplaats aan Grebbelinie
o Ontwikkelen van een kennispunt Grebbelinie
o Onderhoud en beheer door vrijwilligers en

ondernemers
¡ Oprichten van het GrebbelinieGilde
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¡ Lokalevrijwilligers-enondernemersorganisat¡es
ondersteunen

¡ Kleineinitiatievenondersteunen
. Verduurzam¡ng verbonden netwerk
r Promotie en marketinq centraalaansturen

Trekker O-qen
Betrokken organisaties Stichti ng Grebbelin ie, ondernemers, be heerders

(Waterschap Vallei en Veluwe, Staatsbosbeheer, Utrechts
Landscha p, Natuurmonumenten), provincies, gemeenten,
vrijwilligers (Grebbeliniestichtingen, Oudheidkundige
verenigingen, I nstituut voor natuu reducatie en

duurzaamheid)
Participatie vanuit het qebiedRandvoorwaarden

Budget (orde van grootte) en
kostendragers

Budget: €2oo.ooo
Dekking: € :"oo.ooo uit AVP (e 5o.ooo nieuw AVP, e 5o.ooo
vanuit lopend programma AVP zorz-zor5))en € :.oo.ooo

uit het qebied

Doorlooptiid proiect zot6-zozo
Rol werkorqanisatie O-qen Verbinden, tra nsacties, coördineren
Waarde voor het gebied Vorming nieuwe netwerken, toename ledentransacties,

economische groei, toename toeristisch potentieel
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Pu bl ieksbereik Grebbelin ieProjectt¡tel
Locatie Grebbelinie van noord naar zuid

Mensen uit binnen- en buitenland en uit verschillende
doelqroepen bezoeken en beleven de Grebbelinie.

Doelstelling

Gewenst resultaat De Grebbelinie wordt succesvol gepromoot en vermarkt
door ondernemers en vrijwilligers, informatie over de

Grebbelinie is via verschillende media toegankelijk, en er
worden iaa rl ijks diverse evenementen georgan iseerd.

Korte omschrijving
project/activiteit

ln de afgelopen jaren is de Grebbelinie beter beleefbaar
gemaakt. Het gebied is grotendeels klaar om recreanten
te verwelkomen. Ondernemers en vrijwi lligersorganisaties
werken samen met beheerders om deze investering een

duurzaam karakterte geven. Bezoekers worden
geïnformeerd over activiteiten in het gebied en de

achtergronden die het unieke karakter van de Grebbelinie
belichten.

ln het gebied groeit het vermogen om initiatieven zelf op

te pakken, maar leeft ook de wens om de promotie en

marketing centraal aan te sturen, zodat de initiatieven
elkaar versterken en de verschillende schakels van de linie

een geheel blijven vormen. Gebiedscoöperatie O-gen
heeft in de afgelopen jaren veel initiatieven in het gebied

mogen ontwikkelen en begeleiden. Dit project
'Publieksbereik Grebbelin ie' zorgt voor die gewenste

begeleiding en continuìteit in een proces waarin de

gebiedspartijen steeds meer zelf aan zet zijn.

Het centrale bezoekerscentrum en promotie door
betrokken ondernemers, beheerders en vrijwilligers-
organisaties spelen hierin een belangrijke rol. Via folders
en gidsen, digitale games en landschapskunst bereiken we

verschillende doelgroepen. Promotie en marketing sturen
we aan via het bezoekerscentrum, zodat alle partijen

hetzelfde verhaal vertellen en het publiek de diverse

infocentra en fortificaties goed weten te vinden.
Met goed aangegeven wandel- en fietsroutes en jaarlijks

terugkerende evenementen maken we met tal van

partijen van de Grebbelinie blijvend een aantrekkelijk
recreatiegebied.

De hieronder genoemde opsomming van deelprojecten
komt voort uit ingezette paden (Grebbelin ie-wande ltocht,
Grebbeliniemaand) en recente initiatieven die aanhaken

op de succesvolle projecten van de afgelopen jaren.
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Deelprojecten:
. Restauratie en zichtbaar maken historische

wate rbehee rwerke n (waa ronde r E mm i n kh u izersl u is,

Schele Duiker, stuw Asschat (financiering uitvoering
nog onzeker))

o Digitale games ontwikkelen
¡ Folderserie
. Landschapskunst
. Vredeseducatie
. Bevrijdingsroute
o Update Cultuurhistorische gids
o Buitensporti.s.m. recreatieondernemers
. Grebbeliniemaand
. Grebbeliniepad
. Fietsgidsen
o JaarlijkseGrebbelinieWandeltocht
o Fietstochten

Vanuit het lopende programma Grebbelinie Boven Water
lopen nog enkele activiteiten door in zo16. Deze

activiteten zijn gericht op het overall
programmamanagement, en de uitvoering van lopende
projecten. Dit zijn de volgende projecten:
r Militair erfgoed Grebbelinie (z5o3.oo5)
. Werken van Lambalgen - fase r (z5o3.or5)
r Van Coupure naar verbinding (z5o3.ozz)
¡ Vervanging Loopgraaf Grebbe (25o3.o37)

. Kleine lnitiatieven'Grebbelinie bovenwater
(z5o3.o4r)

. Realisatie Hoornwerk en De Bastions (25o3.o46)

. Liniedijk Leusden Noord (25o3.o58)
o Restauratie Rijksmonument(25o3.o59)
r Platform Grebbelinie 3l7lzot5 (z5o3.o68)

r Groen in de Grebbelinie (25o3.o69)
o lnpassingsplan Grebbelinie (zso3.ozX)
r Werken aan Lambalgen (25o3.o77)

o Fietsroute Veenendaal - Ede (25o3.o75)

Trekker Stichtinq Grebbelinie
Betrokken organisaties Ondernemers, vrijwilligers, gemeenten, Waterschap Va llei

en Veluwe
Randvoorwaarden Participatie van het qebied

Budget (orde van grootte) en
kostendragers

Beschikbare middelen AVP, waarmee in dit project diverse

deelprojecten uit de afgelopen AVP periode afgerond: e

L.057.o32, waarvan €734.71,2 verplicht en e 3zo.rro vrij
besteedbaar
€ 16o.ooo qebiedspartiien

Doorlooptijd project zot6-zozo
Rol werkorqan¡sat¡e O-qen Coördineren, verbinden, meewerken
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Toename toeristisch potentieel, econom¡sche qroeiWaarde voor het gebied
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3.4.1-. Communicatie en educat¡e Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug

Projectt¡tel Communicatie en educatie Nationaal Park Utrechtse
Heuvelruq

Locatie Gehele Utrechtse Heuvel rug

Doelstelling Meer bekendheid en zichtbaarheid van Nationaal Park

Utrechtse Heuvelruq

Meer bekendheid en zichtbaarheid van Nationaal Park

Utrechtse Heuvelruq
Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

Vanuit het plan van aanpak Communicatie structureel
werken aan het uitbouwen van de bekendheid en

zichtbaarheid van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
door onder andere online en offline
communicatiemiddelen te ontwikkelen en de

samenwerking met het Regionaal Bureau voor Toerisme
te versterken. Daarnaast de communicatie rondom de

uitbreiding van het nationaal park.

Educatieve materialen en activiteiten ontwikkelen:
¡ Jaarlijkse activiteitenweek voor bezoekers
. Natuurwijs
o Activiteitenkalender ontwikkelen en delen
. Educatieve materialen rondom het nationaal park

ontwikkelen (zoals ontdekkaarten, ontdekboek en

online)
Provincie Utrecht in samenspraak met lnstituut voor
natuureducatie en duurzaamheid (lVN) Utrecht en/of
Reqionaal Bureau voor Toerisme Heuvelruq

Trekker

Betrokken organisaties Alle partners in de deelgebiedscommissie Utrechtse
Heuvelrug zoals gemeenten, terreineigenaren,
landqoedeiqenaren en belangenorganisaties

Randvoorwaarden Samenwerking met partners in Nationaal Park

Utrechtse Heuvelrug en (materiële en personele) inzet
van hun communicatiemiddelen.
Ureninzet Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug
en Vallei/lnstituut voor natuureducatie en

duurzaamheid Utrecht voor coördinatie van branding,
communicatie en educatie.
Financierinq.

a

a

Budget (orde van grootte) en
kostendraqers

Voor zo1516 is een budget beschikbaar gesteld vanuit AVP

van € 50.ooo (25o3.o96)

zor6-zorgDoorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen Faciliteert (Nationaal Park) Utrechtse Heuvelrug,

agendeert communicatie en sti muleert samenwerking
tussen partners.
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Meer bezoekers en daarmee vergroting van inkomsten en

werkqeleqenheid.
Waarde voor het gebied
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4. Transitie van de landbouw

L Kavelruil stimuleren _ Ruimtelijke kwaliteit
ãgrarische bedrijvenLaM

Verduurzaming
'fruitteelt

- Kringlooplandbouw

- Regionaal veevoer

Energieneutrale
melkveehouderij

POP-makelaar

Duurzaam werken
aan bodem en water

Startersboerderij

Q-team

We streven naar een continue en duurzame transitie van de
landbouw, waarmee we deze sector vitaal houden en versterken
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4.1,.5. Energ¡eneutra le Mel kveehouderij

Proiecttitel Tra ject Energieneutra le Melkveehouderij

Locatie Provincie Utrecht
Voor het deel van het traject dat we tot nog toe concreet in

beeld hebben, zijn de volgende doelstellingen bepaald.

Door op een participatieve, programmatische manier te
werken, willen we nog veel meer initiatieven, met meer
doelstellingen en meer resultaten samenbrengen. Deze

zijn op dit moment nog niet concreet (genoeg) in beeld.
c zo'/ovan de melkveehouders in de provincie Utrecht

verbruikt in zozo niet meer elektriciteit dan op het
bed rijf wordt opgewekt.

o 5o0/o van de melkveehouders in de provincie Utrecht
verbruikt in zozo de helft van de elektriciteit op het
bedrijf t.o.v .2cl.4.

¡ ln de provincie Utrecht zijn in zor8 vier
mel kveebedrijven geheel energieneutraa I e n dienen

als voorbeeldbedrijf.
o De overige melkveehouders in Utrecht zijnzich bewust

dat zij (ook met bepaalde managementmaatregelen)
bijdragen aan energiebesparing.

. Op dertig bedrijven in de provincie is een

dieselbesparing van 3o% gerealiseerd.
. Gebiedsdoelstelling: ln de provincie Utrecht wordt in

zozo door de melkveesector nog maar een kwart van

de elektriciteit verbruikt t.o.v. in zor4. De rest is

bespaard of door de sector zelf duurzaam opgewekt.

Doelstelling

Gewenst resultaat Er zijn drie Energieneutrale Melkveehouderij bedrijven
in Utrecht gerealiseerd

Het concept energieneutrale melkveehouderij is verder
uitgewerkt (o.a. cijfermatig) en breed uitgedragen
binnen de provincie Utrecht
ln alle projecten van de provincie Utrecht met
melkveehouders wordt indien van toepassing, het
energ iebespa ringvoordeel meege nomen.

Ten minste één project uitgevoerd rond een technisch
knelpunt zoals energieopslag / energieopwekking
anders dan zonnepanelen.

a

a

a

a

Korte omschrijving
project/activiteit

De provinciale stuurgroep Energie Neutrale
Melkveehouderij werkt een aanpak uit die bijdraagt aan

het realiseren van de doelen ten aanzien van energie in de

landbouw. De aanpak is gericht op versnellen wat kan,

verdiepen en vernieuwen waar mogelijk. Dat doen we door
middel van communicatie en innovatie. Voor het
onderdeel communicatie wordt ingezet op

voorbeeldbedrijven (demonstratie) en voorl ichti ng en het
samenwerken met en binden van partijen aan het traject
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Energie Neutrale Melkveehouderij.
Wat betreft innovatie gaat het om nieuwe
energiebesparingsmaatregelen, energieProductie
(kleinschalige windenergie, monovergisting) en opslag van

energie.
Trekker Stuurgroep ENM, bestaande uit Joris Hoogenboom -

(Natuur en Milieufederatie Utrecht en voorz¡tter), Arnoud
Smit (Friesland Campina, programmaleider Energie en

Kl imaat), Marjolein de Kreij (Pa rtico, Vreugdenh il), Pieter
van der Grift (melkveehouder en voorzitter van de

stuurgroep Landbouw Utrecht West), Henk Jan Soede
(melkveehouder Utrecht-West, AN LV Vechtva llei), Richard

Vedder (mel kveehouder Utrecht-Oost, LTO-bestuurder
Eemland), Han van Kasteren (Lector Duurzame Energie en

Groene Grondstoffen CAH Dronten)

Betrokken organisaties Agrarische ondernemers, LTO-Noord, Natuur en

Milieufederatie Utrecht, FrieslandCampina, Vreugdenhil,
CAH Dronten

Randvoorwaarden I nvesteringsbereidheid melkvee houders, bru ikbare

openstellingsbesluiten, goede programmamanager

Budget (orde van grootte)
en kostendraqers

Totale omvang van het project: € 4oo.ooo
AVP zorz-zor5 e 167.5oo

Doorlooptiid project 20L5-2O2O

Rol werkorganisatie O-gen Samen met Programmabureau Utrecht-West leveren we

een Programmamanager. We zoeken verbinding tussen

partijen, zoeken naar cofinanciering, delen kennis, LaMi

werkt mee

Waarde voor het gebied Toename ledentransacties, betrokken leden en vorming
nieuwe netwerken, Energ ie neutrale Melkveehouderij als

licence to produce
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4.L.7. Duurzaam werken aan bodem en water

Proiecttitel Duurzaam werken aan bodem en water
Locatie

Doelstellinq Ntb
Gewenst resultaat Ntb
Korte omschrijving
project/activiteit

Dit project is een afronding van het volgende project uit
de Agenda Vitaal Platteland zorz-zor5:
¡ Duurzaam werken aan bodem en water (25o3.o63)

Trekker
Betrokken orqanisaties
Randvoorwaarden

Provinciaa I restbudget:
. € so.ooo (p.zsol.o6¡)

Budget (orde van grootte) en
kostendragers
Doorlooptiid proiect Ntb

Coördinatie van de uitvoerinqRol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het qebied
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5 Econom ie versterken

Breedband aanleggen

LEADER Utrecht-Oost

Lokale initiatieven
leefbaarheid

- 
Q¡ds¡¡srners-netwerken

lnnovatié¡e
toepa'ssingen

marktgereed maken

Kenniswerkplaats

Circulaire ecgnomie

. ,t.,,:i...'

, Elek;trisch ; :,' ,

, " recreatieverkeei
Utrechtse Heuvelrug

GEN

Funding van lokale
initiatieven

Beheer en ontwikkeling
alternatieve

financieringsconstructies

' Naar een off-grid
Rijnstreek

Energieagenda Regio
AmersfoortZorg in het buitengebied

Veiligheid op de weg

Versterken
vrijetijdseconomie

gebieden

Een sterke, innovatieve en
d u u rza me plattelandseconom¡e
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