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Voorwoord 

De Gebiedscommissie Utrecht-West sluit met de presentatie van deze eindrapportage de 

eerste 4 jaar van haar bestaan af. Er is in korte tijd veel werk verzet en veel gerealiseerd in 

het gebied. Dat ging niet altijd makkelijk, maar we met de juiste instelling van alle partijen en 

organisaties hebben we veel resultaten weten te bereiken. De Gebiedscommissie Utrecht-

West staat voor een bottom-up aanpak met lokale partijen met als resultaat vele concrete 

realisaties in het landelijk gebied.  

  

Voor iedereen zichtbaar in het gebied zijn de nieuwe recreatieve elementen: het nieuw 

aangelegde wandelroutenetwerk, de nieuwe Toeristische Overstappunten, het 

geoptimaliseerde fietsroutenetwerk en ook diverse meer lokale projecten. Hiermee is het 

recreatief aanbod en de ontsluiting in Utrecht-West aanzienlijk versterkt. Routes zijn veel 

beter zichtbaar en vindbaar en ook de beschikbare faciliteiten zijn meer zichtbaar gekoppeld 

aan deze routenetwerken  

Wellicht nu nog wat minder zichtbaar, maar zeker ook belangrijk, is de realisatie van nieuwe 

natuur. In Utrecht-West ligt een grote opgave voor het Nationaal Natuurnetwerk (NNN). Met 

dit netwerk worden grote natuurgebieden met elkaar verbonden. In Utrecht-West gaat het 

dan vooral om natuur kenmerkend voor het veenweidegebied met soorten als de 

purperreiger, de otter en nog vele andere bijzondere planten- en diersoorten. In de 

afgelopen periode zijn een aantal relevante gedeelten van dit netwerk verworven en zijn 

diverse kleinere gebieden ingericht. Ook is de inrichting in de Wilnisse Bovenlanden gestart. 

Voor een aantal grotere gebieden is de planvorming (grotendeels) afgerond en vindt 

inrichting plaats in de nieuwe periode 2016-2019. 

  

Ook is een belangrijke impuls gegeven aan de landbouwsector in het gebied. Middels 13 

gesubsidieerde kavelruilen is de landbouwstructuur versterkt en zijn huiskavels vergroot. 

Ook is er een groot aantal projecten op het gebied van energiebesparing, innovatie en 

multifunctionele landbouw uitgevoerd, mede ook onder de vlag van LaMi. Met het opstellen 

van het Programma Aanpak Veenweiden (2015) is intensief nagedacht over o.a. de aanpak 

van bodemdaling in het gebied, een belangrijk onderwerp waar de komende periode diverse 

projecten voor uitgevoerd zullen worden. 

  

Ik kan hier nog veel meer mooie resultaten gaan opsommen, maar leest u deze 

eindrapportage vooral zelf. De lange lijst met projecten spreekt voor zich. Ik ben trots als ik 

zie wat we gezamenlijk met alle betrokken partijen hebben bereikt. Laten we vooral ook 

komende 4 jaar weer verder gaan met onze bottom-up werkwijze en elkaar blijven opzoeken 

binnen de Gebiedscommissie en daarbuiten. Het motto: samenwerken en werken aan de 

toekomst van ons schitterend gebied zal ook mooie nieuwe resultaten in de toekomst laten 

zien. 

  

 

 

 

 

Jaap Verkroost 

Voorzitter Gebiedscommissie Utrecht-West  
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1 Inleiding en leeswijzer 

Deze eindrapportage verantwoordt de opgave uit het Gebiedsprogramma Utrecht-West 

2012-2015. In de periode 2012-2015 zijn binnen Utrecht-West veel subsidieprojecten tot 

uitvoering gekomen. Er zijn veel zichtbare resultaten in het gebied. Een deel van de projecten 

loopt door in de komende AVP-periode 2016-2019. Deze eindrapportage geeft een overzicht 

en stand van zaken van alle projecten die met medewerking van of vanuit Utrecht-West zijn 

uitgevoerd.  

 

In totaal was in de periode 2012-2015 €38,6 miljoen aan AVP-middelen beschikbaar. 

Hiervan is €17,9 miljoen (46%) uitgegeven. Dat niet alle middelen zijn uitgegeven is vooral te 

verklaren doordat een aantal grote projecten doorlopen in de komende AVP-periode terwijl al 

wel de middelen grotendeels zijn vastgelegd: Wilnisse Bovenlanden, Groot Wilnis-Vinkeveen, 

N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht en het Programma Aanpak Veenweiden. De 

resterende middelen worden meegenomen naar de periode 2016-2019. De thematische 

investeringsgelden zijn nagenoeg geheel besteed en hebben geleid tot een diversiteit aan 

projecten die bijdragen aan de doelstelling van Utrecht-West. De AVP-middelen hebben 

hierin gewerkt als multiplier voor projecten van diverse partijen in het gebied. Alle projecten 

zijn in dit rapport opgenomen. 

 

In deze rapportage komen achtereenvolgens de resultaten van de opgaven uit het 

gebiedsprogramma aan de orde. Per opgave volgt een korte omschrijving van de 

oorspronkelijke  doelstelling (D), het behaalde resultaat (R), de besteding van de beschikbare 

middelen (€) en de gerealiseerde AVP-doelen. Achter de projecten staat tussen haakjes de 

AVP-bijdrage voor dat specifieke project vermeld (indien van toepassing). In de groene 

kaders is een samenvatting per opgave opgenomen.  
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2 Integrale gebiedsprojecten 

2.1 Groot Wilnis-Vinkeveen 

In het Convenant (2010) en het Realisatieplan Groot Wilnis-Vinkeveen (2011) zijn 

maatregelen beschreven binnen de thema’s schoon water, beperken bodemdaling, 

veelzijdige natuur, vitale landbouw, weidse recreatie en grond als motor voor de ontwikkeling 

van het gebied. Eind 2020 moeten alle maatregelen zijn uitgevoerd. Onderstaand wordt een 

tussenstand gegeven per 31 december 2015. Het programmabureau is projectcoördinator 

van dit project en geeft samen met de convenantpartners uitvoering aan dit gebiedsproject. 

2.1.1 Schoon water 

 In 2020 is de waterkwaliteit in GWV geschikt voor het realiseren van de beoogde 

natuurdoelen in Groot Wilnis-Vinkeveen gebaseerd op randvoorwaarden voor 

krabbenscheer en voor watertoevoer naar Wilnisse Bovenlanden tijdens de 

zomerperiode”. Daarmee wordt de geplande aanleg van de schoonwaterverbinding 

tussen de Vinkeveense Plassen en de Wilnisse Bovenlanden overbodig en functioneert 

Groot Wilnis-Vinkeveen als een ‘schoonwatergebied’ 

 De volgende maatregelen zijn uitgevoerd / in uitvoering: 

 De inlaten vanuit de Ringvaart Mijdrecht-Vinkeveen langs de Wilnisse Bovenlanden 

zijn gesaneerd. Aan de zuid-oostkant van het gebied (bij de Dooijersluis en langs 

de Heijcop) zijn drie geautomatiseerde inlaatvoorzieningen aangelegd. Hiermee 

wordt nu de hoeveelheid inlaatwater (afkomstig uit het Amsterdam Rijnkanaal) 

beter afgestemd op de waterbehoefte (vraag gestuurd). 

 In het Convenant is als maatregel opgenomen dat alle watergangen eind 2016 

moeten zijn gebaggerd op 50 cm diepte (waterkwaliteitsbaggeren). Voor 77% van 

de watergangen is een contract afgesloten. Ruim 50% van de watergangen is reeds 

gebaggerd. Het gaat waarschijnlijk niet lukken om alle eigenaren te betrekken in 

de baggercontracten. Voornamelijk de kleinere eigenaren zullen niet deelnemen.  

 In het natuurreservaat Demmerik (Staatsbosbeheer) heeft het programmabureau 

ca. 80% van de watergangen laten baggeren in het najaar van 2015. Dit 

baggerwerk is uitgevoerd in het kader van het natuurplan Demmerik. Er is 

gebaggerd volgens de normen van waterkwaliteitsbaggeren. 

 In het Convenant is als maatregel is opgenomen dat 10% van alle oevers in het 

schoonwatergebied Groot Wilnis-Vinkeveen natuurvriendelijk worden ingericht (35 

km). Er is 6,7 kilometer NVO aangelegd binnen de aanvraag ‘Natuurvriendelijke 

oevers en vismigratie GWV’. Bij inrichting van de deelgebieden Grote Sniep en 

Armenland Ruwiel is 3,6 km gerealiseerd. In 2012 door Waternet voor 26,6 km 

subsidie aangevraagd. Hiervan is 9 km aangelegd of in voorbereiding. 

 In het Convenant is als maatregel opgenomen om 35 km brede mestvrije zones te 

realiseren. In 2006/2010/2011 zijn door 27 agrariërs op in totaal 230 percelen 

pakketten afgesloten voor botanische weiderand. De meeste contracten vallen 

onder het collectief beheerplan en zullen dus aflopen per 31-12-2015. In totaal is 

46 hectare in Groot Wilnis-Vinkeveen bedekt met dit pakket. Uitgaande van een 

gemiddelde breedte van 3,5 meter botanische weiderand, ligt er in Groot Wilnis-

Vinkeveen geschat dus 133 km aan brede mestvrije zone. In het kader van het 

nieuwe agrarisch natuurbeheer vanaf 2016 kunnen er weer nieuwe SNL-pakketten 

A02.01.03 (botanische weiderand of hooilandrand) worden afgesloten of aflopende 
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worden voorgezet.  

 In totaal is €5.100.597,75 begroot voor het thema Schoon Water binnen Groot Wilnis-

Vinkeveen, waarvan €2.532.250 AVP-middelen (Nota Ruimte). Van de AVP-middelen is 

€1.142.893,89 verplicht / uitgegeven in AVP-periode 2007-2011. Er is €100.000 aan 

openstaande verplichtingen meegenomen naar AVP-periode 2016-2019. In de AVP-

periode 2012-2015 zijn geen nieuwe middelen verplicht. 

  1.3.3.0: Verbeteren milieucondities natuurgebieden overig (geen eenheid) 

 1.3.2.1:  Aanleg natuurvriendelijke oevers (15,3 km van 35 km gerealiseerd, 

doelstelling 2020) 

Middels de subsidieregelingen waterkwaliteitsbaggeren (voor 77% van de watergangen is een 

contract afgesloten) en natuurvriendelijke oevers in Groot Wilnis-Vinkeveen (19,3 van 35 km 

gerealiseerd) worden belangrijke maatregelen genomen voor Groot Wilnis-Vinkeveen als 

schoonwatergebied. Daarnaast zijn maatregelen genomen om de hoeveelheid inlaatwater te 

beperken. Verder ligt in Groot Wilnis-Vinkeveen >100 km aan botanische weiderand, 

waarmee afspoeling van meststoffen naar het slootwater wordt beperkt. In totaal is €1,1 

miljoen aan AVP-middelen geïnvesteerd in deze AVP-periode.  

2.1.2 Beperken bodemdaling 

 Doelstelling is een substantiële vermindering van de bodemdaling naar maximaal 6 

mm per jaar, met behoud van het cultuurhistorische referentiebeeld van een open 

veenweidelandschap waarin de melkveehouderij zich kan blijven ontwikkelen 

 De volgende maatregelen zijn uitgevoerd / in uitvoering: 

 In juni 2014 is in Peilvak 9 het onderzoek afgerond naar de werking van 

onderwaterdrainage als maatregel om bodemdaling af te remmen. Geconcludeerd 

is dat onderwaterdrainage hier een effectieve maatregel is om de bodemdaling te 

remmen. Voor agrariërs in Peilvak 9 is via ANV de Utrechtse Venen subsidie 

beschikbaar voor aanleg van onderwaterdrainage. De regeling loopt tot 31 

december 2016. 

 In 2011 is het gemaal aan de Veldhuisweg aangelegd en in gebruik genomen ten 

behoeve van een stabiel waterpeil in het midden van Groot Wilnis-Vinkeveen. In 

2014 is gemaal Dooijersluis in gebruik genomen en is de noord-zuid 

hoofdwatergang vanaf de Veldwetering tot aan gemaal Dooijersluis verbreed. Door 

ingebruikname van gemaal Dooijersluis is het watersysteem in de Veldwetering 

omgekeerd ten behoeve van het zuiden van Groot Wilnis-Vinkeveen. Het water 

stroomt nu van west naar oost, met de dominante windrichting mee. 

 In Peilvak 9 liggen 4 onderbemalingen waarvan ervoor 2, conform het huidige 

peilbesluit, een opheffingstraject is gestart in 2015. De overige twee 

onderbemalingen liggen buiten een natuurontwikkelingsgebied en blijven in stand.  

 In december 2014 is de kavelruil Verkavelen voor Groei Peilvak 9 en Oukoop-

Noord afgerond. Hiermee wordt 59,73 hectare natuur gerealiseerd in Peilvak 9 en 

Oukoop-Noord. Deze natuurpercelen zijn zoveel als mogelijk in de laagste delen 

van het gebied neergelegd. Daarnaast wordt onderwaterdrainage ingezet. Een 

vergoedingsregeling blijkt niet voldoende om boeren te stimuleren een 

verminderde drooglegging te accepteren. De maatregel verminderde drooglegging 

Peilvak 9 is om deze reden niet verder doorgezet. 

 In totaal is €9.700.000 begroot voor het thema Schoon Water binnen Groot Wilnis-
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Vinkeveen, waarvan €5.875.000 AVP-middelen (Nota Ruimte en AVP). Van de AVP-

middelen is €759.544,63 verplicht / uitgegeven, met name aan onderwaterdrainage 

(pilot en grootschalige praktijkproef). Er is €38.000 aan openstaande verplichtingen 

meegenomen naar AVP-periode 2016-2019. 

  1.2.1p: Hogere grondwaterstanden realiseren in het veenweidegebied (gepland 

270 hectare, doelstelling 2020) 

 1.2.1.1:  Onderwaterdrainage benut (5 hectare (pilot) van 162 hectare gerealiseerd, 

doelstelling 2020) 

 1.2.2.0: Bodemdaling overig (geen doelstelling) 

 

De regeling onderwaterdrainage wordt t/m 2016 ingezet als maatregel om de bodemdaling 

in Peilvak 9 af te remmen naar maximaal 6 mm/jaar. Ook zijn 2 van de 4 onderbemalingen in 

het gebied opgeheven. Een vergoedingsregeling verminderde drooglegging blijkt niet 

haalbaar. Middels Verkavelen voor Groei Peilvak 9 en Oukoop-Noord is een natuurverbinding 

gerealiseerd, zoveel als mogelijk in de laagste delen binnen Peilvak 9. Er is €0,7 miljoen aan 

AVP-middelen besteed aan het beperken van de bodemdaling.  

2.1.3 Veelzijdige natuur 

 Doelstelling is het realiseren van 150 hectare nieuwe natuur en inrichten van 406 

hectare bestaande en nieuwe natuur. 

 De volgende maatregelen zijn uitgevoerd / in uitvoering: 

 Op 15 oktober 2014 is de faunapassage onder de N212 tussen Groot Wilnis-

Vinkeveen en de Wilnisse Bovenlanden geopend. Tegelijk met het bouwen van de 

faunapassage is 1 hectare natuur gerealiseerd aan de westzijde als rustgebied. 

 De kavelruil Veldwetering is op 9 december 2015 afgerond. Hiermee is 8,5 hectare 

beschikbaar gekomen voor natuur: 5,53 hectare middels particulier natuurbeheer 

in Groot Wilnis-Vinkeveen en 3,00 hectare middels verwerving (Kamerik-

Teylingens) 

 Oktober 2015 is de inrichting van Armenland Ruwiel afgerond. Hiermee is 3,7 

hectare nieuwe natuur gerealiseerd als buffer rondom het NB-wetgebied 

Armenland Ruwiel. Eveneens is er 0,44 km natuurvriendelijke oever aangelegd.  

 Eind 2014 is de inrichting van de Grote Sniep (fase 1) afgerond. Hiermee is 17 

hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Ook is er 3,16 km natuurvriendelijke oever 

aangelegd als onderdeel van de inrichting. Het opstellen van een Voorlopig 

Ontwerp voor Grote Sniep (fase 2) wordt in 2016 opgepakt. Er is gewacht op 

afronding van de Kavelruil Veldwetering. 

 In Peilvak 9 is 15 december 2014 de kavelruil Verkavelen voor Groei Peilvak 9 en 

Oukoop-Noord afgerond. Met deze kavelruil realiseren 11 boeren en 

Staatsbosbeheer gezamenlijk 59,73 hectare natuur. Uiterlijk 1 januari 2018 

moeten de natuurpercelen werkelijk zijn ingericht. Met een kleinere vervolg 

kavelruil is op 9 december 2015 2,95 hectare particulier natuurbeheer 

gerealiseerd. 

 In Reservaat Demmerik is voorjaar 2015 een Natuurplan opgesteld als uitwerking 

van de in maart 2014 vastgestelde inrichtingsschets. De benodigde vergunningen 

voor inrichting zijn aangevraagd. Najaar 2015 zijn er baggerwerkzaamheden in het 

gebied gestart vooruitlopend op de natuurinrichting die in 2016 / 2017 

plaatsvindt. 



 

 
10 Eindrapportage Gebiedsprogramma Utrecht-West 2012-2015  

 In 2012 zijn door Waternet een ecosluis en een ecoduiker als pilot gebouwd nabij 

de Korenmolenweg. Beide zijn begin 2013 volledig in werking genomen. Bij de 

Gagelweg is ook een ecosluis gekomen. Er is inmiddels een plan van aanpak 

opgesteld voor vier ecosluizen. De verdere uitwerking wordt gecombineerd met de 

voorbereidingen van Waternet/AGV voor het nieuw op te stellen Watergebiedsplan 

voor Groot Wilnis-Vinkeveen en omgeving. 

 

 
Natuurinrichting de Grote Sniep in volle gang (oktober 2013) 

 
Oplevering Armenland Ruwiel op 5 november 2015 
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 In totaal is €3.584.323,51 begroot voor het thema Veelzijdige Natuur binnen Groot 

Wilnis-Vinkeveen, waarvan €3.410.192 AVP-middelen (exclusief middelen voor 

verwerving). Van de AVP-middelen is €1.063.903,14 verplicht / uitgegeven aan 

inrichting van de ecopassage onder de N212 (€300.000,00), de Grote Sniep fase 1 

(€421.003,14), inrichting van Armenland Ruwiel (€113.000,00) en aan het baggeren 

van Demmerik (€229.900,00). Er is €201.439 aan openstaande verplichtingen 

meegenomen naar AVP-periode 2016-2019. 

  1.1.2.2p: Inrichten nieuwe natuur t.b.v. provinciale verplichtingen (51 hectare  

gerealiseerd van 406 ha gerealiseerd)  

 1.1.4.1: Realiseren ecopassages overig (1 stuks) 

 

Met de inrichting van de Grote Sniep (fase 1), Armenland Ruwiel en de faunapassage N212 is 

21,7 hectare natuur gerealiseerd. Daarnaast was een gedeelte van de gronden al ingericht 

(o.a. Bosdijk). In totaal is 51 ingericht in Groot Wilnis-Vinkeveen, de restantopgave voor 

inrichting bedraagt 355 hectare. Met Verkavelen voor Groei Peilvak 9 en Oukoop-Noord, de 

kavelruil Veldwetering en de vervolgruil in Peilvak 9 is reeds voor 43,91 hectare een 

kwalitatieve verplichting opgesteld.  

 

2.1.4 Vitale landbouw 

 Doelstelling is het handhaven en ontwikkelen van een vitale landbouw die erop is 

gericht dat het gebied ook in 2020 economisch gezonde bedrijven kent die: 

 kunnen concurreren met de rest van het Westelijk Veenweidegebied 

 in inkomensontwikkeling gelijke tred kunnen houden met vergelijkbare bedrijven 

in de rest van Nederland. 

 De volgende maatregelen zijn uitgevoerd / in uitvoering: 

 In 2012 is een regeling voor kavelpad en brede banden opengesteld. Hier hebben 

respectievelijk vier en vijf agrariërs gebruikt van gemaakt. In 2015 is een nieuwe 

regeling voor kavelpad opengesteld voor de periode 2015-2020.  

 In 2015 is een subsidieregeling opengesteld voor de aanschaf en plaatsing van 

streekeigen damhekken in Groot Wilnis-Vinkeveen. De uitvoering vindt plaats in 

2016. In 2012 zijn reeds damhekken geplaatst aan de Gagelweg in Wilnis op basis 

van een subsidie uit de voorgaande AVP-periode. 

 In 2011 zijn alle rechten voor uitstoot van stikstof gelegaliseerd in Groot Wilnis-

Vinkeveen op basis van het bestaande gebruik per 2009. In totaal betreft dit 36 

bedrijven. In 2012/2013 hebben vier bedrijven saldering van stikstofrechten 

ontvangen. Er zijn in Groot Wilnis-Vinkeveen geen bedrijven die voor uitbreiding 

wachten op stikstofrechten (saldering) als gevolg van de Natuurbeschermingswet. 

 In de zomer van 2012 (15 juli t/m 31 augustus) is de bouw van emissiearme 

stallen gestimuleerd voor agrariërs in Groot Wilnis-Vinkeveen, tegelijk met een 

rijksregeling voor emissiearme stallen rondom N2000-gebieden. Drie agrariërs 

hebben gebruik gemaakt van deze regeling. 

 Gedurende de convenant periode is een gebiedsmakelaar / vertrouwenspersoon 

ingezet voor boeren in Groot Wilnis-Vinkeveen. 

 Er is in de afgelopen AVP-periode subsidie verstrekt voor aanleg van 

kavelaanvaarding aan agrariërs die hebben deelgenomen aan een kavelruil.  
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 In totaal is €1.950.000 begroot voor het thema Vitale Landbouw binnen Groot Wilnis-

Vinkeveen, waarvan €1.207.500 AVP-middelen. Van de AVP-middelen is €494.967,00 

verplicht / uitgegeven. Er is €281.391,00 aan openstaande verplichtingen 

meegenomen naar AVP-periode 2016-2019. 

 4.1.6.0: Landbouw overig (geen eenheid) 

 

In Groot Wilnis-Vinkeveen zijn in 2012/2013 vier bedrijven gesaldeerd. Er zijn drie 

emissiearme stallen gebouwd. Gedurende de convenant periode is een 

gebiedsmakelaar/vertrouwenspersoon beschikbaar voor agrariërs. Er zijn in 2015 

subsidieregelingen opengesteld voor aanleg van kavelpad en voor streekeigen damhekken.  

2.1.5 Weidse recreatie 

 Ook in 2020 is het gebied op extensieve wijze door recreanten beleefd en bezocht. 

Daarbij heeft het gebied zijn authentieke uitstraling weten te behouden. 

 De volgende maatregelen zijn uitgevoerd / in uitvoering: 

 Agrariër Samsom heeft juni 2015 een uitkijktoren met restaurant gerealiseerd aan 

de Veenkade: Paviljoen Toren De Grote Sniep. 

 In augustus 2015 is in een bijeenkomst met betrokken partijen afgesproken om te 

inventariseren wat er aan recreatie is en welke kansen er liggen voor recreatie. 

De kansen en quick wins worden voorgelegd aan de Stuurgroep met de vraag de 

quick wins te benutten in lopende (deel)gebiedsprocessen.  

 In Utrecht-West (waaronder Groot Wilnis-Vinkeveen) is een wandelroutenetwerk 

gerealiseerd en zijn diverse knelpunten in het fietsknooppuntennetwerk opgelost. 

Door ANV de Utrechtse Venen zijn in het gebied picknickbanken geplaatst en 

rustpunten gerealiseerd. Deze projecten zijn niet gefinancierd vanuit Groot Wilnis-

Vinkeveen. 

 

 
Opening Paviljoen Toren De Grote Sniep op 24 juni 2015 
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 Van de beschikbare €300.000 zijn nog geen middelen besteed.  

  5.2.2.1: Gerealiseerde paden wandelen (buiten RodS) (2,35 km gepland) 

 5.2.5.0: Completeren recreatie overig (geen eenheid) 

 

Juni 2015 heeft agrariër Samsom Paviljoen Toren De Grote Sniep gerealiseerd. In Utrecht-

West (waaronder Groot Wilnis-Vinkeveen) is een wandelroutenetwerk gerealiseerd en zijn 

diverse knelpunten in het fietsknooppuntennetwerk opgelost. ANV de Utrechtse Venen heeft 

in het gebied picknickbanken geplaatst en rustpunten gerealiseerd. 

2.1.6 Grond als motor 

 Voor een groot aantal van de hierboven beschreven ontwikkelingsopgaven is grond 

nodig. In Groot Wilnis-Vinkeveen wordt een actief grondbeleid gevoerd dat erin 

voorziet om zowel hele bedrijven als losse kavels te verwerven en gronden door te 

leveren aan landbouw en natuur. 

 Met het sluiten van het Akkoord van Utrecht (2011) ligt er in Groot Wilnis-Vinkeveen 

om 150 hectare natuurgrond te verwerven. In Groot Wilnis-Vinkeveen is 99 hectare van 

deze opgave gerealiseerd middels verwerving (26 hectare) en functieverandering (73 

hectare). Daarnaast is 36 hectare ruilgrond verworven. Met de kavelruil Verkavelen 

voor Groei Peilvak 9 en Oukoop-Noord is 160 hectare provinciaal eigendom verkocht. 

 

Er zijn in Groot Wilnis-Vinkeveen twee bedrijfsverplaatsingen gesubsidieerd in 2010 en 

in 2012.  

 Er is sinds het Akkoord van Utrecht voor ca. €5,6 miljoen aangekocht en voor €10,4 

miljoen verkocht in Groot Wilnis-Vinkeveen. Er is €35.231 aan openstaande 

verplichtingen meegenomen naar AVP-periode 2016-2019. 

  1.1.1.2p: Verwerven/functieverandering nieuwe natuur t.b.v. provinciale doelen 

(99 hectare) 

 4.1.1p: Uitvoeren kavelruil (3 stuks gerealiseerd) 

 

Er is deze AVP-periode 99 hectare grond beschikbaar gekomen voor natuur. Er is 160 

hectare provinciaal eigendom verkocht. 

 

2.2 Wilnisse Bovenlanden 

 De natuurinrichting in de Wilnisse Bovenlanden heeft de volgende doelstellingen: 

 Verwerven / functieverandering van 100 hectare nieuwe natuur en inrichten van 

325 hectare nieuwe natuur. 

 Omzetten van het waterpeil naar een natuurlijk peilbeheer (’s winters een hogere 

waterstand) in het kader van verdrogingsbestrijding. 

 Realiseren van 6 kilometer natuurvriendelijke oever langs de Veldwetering en de 

daaraan verbonden watergangen (opgave KRW).  

 Ontsluiten van het gebeid voor extensieve recreatie. 

 Op 23 augustus 2011 heeft Gedeputeerde Staten het Voorlopig Ontwerp (VO) Wilnisse 

Bovenlanden vastgesteld. Nadien zijn o.a.:  

 de wandelpadenstructuur uitgewerkt 
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 diverse ondernemersplannen voor beide natuurondernemers opgesteld 

 de Verklaring Natuurondernemerschap Wilnisse Bovenlanden (juni 2013) 

ondertekend,  

 een beheerconvenant gesloten met Staatsbosbeheer (december 2011) 

 een effectenstudie uitgevoerd naar natuurlijk peilbeheer (augustus 2011)  

 de watergangen van Staatsbosbeheer in het gebied uitgebaggerd (2011 / 2012) 

 

Begin 2014 is het Definitief Ontwerp voor de Wilnisse Bovenlanden afgerond en 

vastgesteld. Tegelijk met het vaststellen hebben beide natuurondernemers zich 

definitief uitgesproken voor particulier natuurbeheer. De rest van 2014 en de eerste 

helft van 2015 is benut voor het uitwerken van het Definitief Ontwerp in een 

gedetailleerd bestek en voor het aanvragen van vergunningen (voor fase 1). Begin 

2015 is middels een openbare aanbesteding een aannemer geselecteerd voor het 

werk, De Kuiper Noordeloos BV. Juni 2015 is gestart met de uitvoering, de 

werkzaamheden lopen door tot november 2016. Na afronding zal 281 hectare natuur 

in het gebied zijn ingericht (waarvan 265 hectare binnen de provincie Utrecht). Begin 

2017 zal 49 hectare van twee agrariërs worden omgevormd naar particulier 

natuurbeheer (waarvan 33,4 hectare binnen de provincie Utrecht).  

 

Op 15 oktober 2014 is de faunapassage onder de N212 tussen Groot Wilnis-Vinkeveen 

en de Wilnisse Bovenlanden geopend. 

 

Na uitvoering van deze eerste fase resteert er nog 60 hectare te realiseren binnen de 

Wilnisse Bovenlanden. Hiervan is 12,5 hectare reeds in eigendom bij Staatsbosbeheer 

en de provincie Utrecht.  Ca. 34 hectare kan mogelijk nog worden verworven in het 

gebied als eigenaren hieraan willen meewerken. De overige gronden zijn niet 

beschikbaar voor verwerving / inrichting.  

 

 
Uitvoering natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden (oktober 2015) 
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€  Er is €4.432.519 beschikbaar gesteld voor de Wilnisse Bovenlanden in de AVP-periode 

2012-2015. Hiervan is €3.759.978 besteed of verplicht aan voorbereiding en aan de 

werkelijke inrichting. Er is €1,3 miljoen aan openstaande verplichtingen meegenomen 

in de AVP-periode 2016-2019. De resterende middelen zijn voor startbeheer 

gedurende 6 jaar (€400.000) en proceskosten (€270.000) voor de periode t/m 2018.  

  1.1.2.2p: Inrichten nieuwe natuur t.b.v. provinciale verplichtingen (265 hectare, 

gepland in 2016; restant 46,5 hectare) NB. Voor ca. 5 hectare betreft het 

kwaliteitsverbetering van bestaande natuur 

 1.2.1p: Hogere grondwaterstanden realiseren in het veengebied (265 hectare, 

gepland in 2016; restant 46,5 hectare) 

 1.3.2.1: Aanleg natuurvriendelijke oevers (6,11 km gepland in 2016) 

 

November 2016 wordt fase 1 van de inrichting van de Wilnisse Bovenlanden afgerond. 

Hiermee wordt 6,11 km natuurvriendelijke oever (KRW-opgave) en 265 hectare natuur 

gerealiseerd binnen de provincie Utrecht.  

2.3 N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht 

 

N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht (excl. Taartpunt) 

 In november 2012 heeft de Gebiedscommissie opdracht gekregen van de provincie 

Utrecht om eind 2013 in afstemming met alle betrokken partijen, bewoners en 

gebruikers van het N2000-gebied Oostelijk Vechtplassen te komen tot een haalbaar 

inrichtingsplan met draagvlak. Het programmabureau is projectcoördinator van dit 

project. 

 In mei 2014 is een ‘Inrichtingsplan op hoofdlijnen’ door de Gebiedscommissie 

vastgesteld, in juli 2014 door Gedeputeerde Staten. Dit plan geeft een doorkijk tot 

2030 hoe invulling kan worden gegeven aan het behalen van de N2000-doelen. Het 

Watergebiedsplan Noorderpark dat mede op het Inrichtingsplan op Hoofdlijnen is 

gebaseerd is op 17 december 2015 vastgesteld. Uitvoering van de peilverhoging staat 

gepland voor 2017.  

 

Zomer 2014 is gestart met werkzaamheden die moeten leiden tot daadwerkelijke 

inrichting van het gebied (onder andere opstellen definitief ontwerp, opstellen 

integraal monitoringsplan i.s.m. het waterschap, uitvoeren van onderzoeken t.b.v. 

vergunningverlening, gesprekken met agrariërs en voorbereiding voor verplaatsing). 

Begin 2015 heeft adviesbureau Ecogroen opdracht gekregen voor het opstellen van 

een Definitief Ontwerp en een bestek. Het Definitief Ontwerp is gereed en wordt begin 

juli 2016 ter vaststelling aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Op 9 juli 2015 is de 

Kavelruil Kanaaldijk gepasseerd, waarmee een belangrijk stukje natuur van 1,78 

hectare wordt gerealiseerd ter hoogte van de Kanaaldijk. Verwerving van gronden van 

één agrariër (30,7 ha) en ontpachting van een perceel van een andere agrariër (3,86ha) 

is succesvol verlopen.  De start van de daadwerkelijke inrichting staat gepland voor 

medio 2017. 

 

Het N2000-gebied Oostelijke Vechtplassen is aangewezen als ‘sense of urgency’-

gebied. Concreet betekent dit dat voor eind 2015 een peilopzet moet plaatsvinden in 

de Bethunepolder om de wegzijging vanuit de Oostelijke Vechtplassen naar de 
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Bethunepolder met in ieder geval 10% te verminderen. Ook moeten eventuele 

compenserende maatregelen voor landbouw en bebouwing worden genomen.  Deze 

maatregelen zijn genomen en de peilophoging in de Bethunepolder is gestart vanaf 

mei 2016. 

  

 Van de beschikbare €3,86 miljoen voor dit gebiedsproject is €681.350 besteed of 

verplicht aan voorbereidende onderzoeken, opstellen van het definitief ontwerp en het 

bestek en inhuur van ondersteuning. Er is €31.575,87 aan openstaande verplichtingen 

meegenomen in de AVP-periode 2016-2019. De resterende middelen worden 

meegenomen naar de AVP-periode 2016-2019. 

  1.1.2.1p: Inrichten nieuwe natuur t.b.v. internationale verplichtingen (260 hectare, 

gepland) 

 1.3.1.1: Tegengaan verdroging in TOP-gebieden (260 hectare, gepland) 

 

In mei 2014 is een ‘Inrichtingsplan op hoofdlijnen’ voor het gebied N2000 Oostelijke 

Vechtplassen Utrecht door de Gebiedscommissie vastgesteld. Begin 2015 heeft adviesbureau 

Ecogroen opdracht gekregen voor het opstellen van een Definitief Ontwerp en een bestek. 

Het Definitief Ontwerp is gereed. Op 9 juli 2015 is de Kavelruil Kanaaldijk gepasseerd, 

waarmee een belangrijk stukje natuur van 1,78 hectare wordt gerealiseerd ter hoogte van de 

Kanaaldijk. December 2015 is het Watergebiedsplan Noorderpark definitief vastgesteld. 

Verwerving van 30,7 ha en ontpachting van 3,86 ha agrarische gronden is succesvol 

verlopen. Daadwerkelijke uitvoer start medio 2017. 

 

Taartpunt (deelgebied N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht) 

 In maart 2011 is door Dienst Landelijk Gebied i.s.m. Royal Haskoning een Voorlopig 

Ontwerp opgesteld voor de Taartpunt in het kader van in het kader van het 

Landinrichtingsplan voor de herinrichting Noorderpark (1995) en de Planwijziging 

Noorderpark (2006). Begin 2014 heeft het Programmabureau Utrecht-West opdracht 

gekregen om de Taartpunt in te richten. Rol programmabureau: projectcoördinatie. 

 In 2014/2015 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en zijn vergunningen aangevraagd. 

April 2015 is adviesbureau Eelerwoude gevraagd om het Voorlopig Ontwerp om te 

zetten in een RAW-bestek. Dit bestek is juli 2015 in concept opgeleverd. Begin 2016 is 

de daadwerkelijke inrichting van de Taartpunt gestart. 

 Van de beschikbare €700.000 voor dit project is €510.641,20 verplicht / uitgegeven 

aan onderzoeken, proceskosten en de daadwerkelijke inrichting. Er is €454.347,00 aan 

openstaande verplichtingen meegenomen in de AVP-periode 2016-2019. 

  1.1.2.1p: Inrichten nieuwe natuur t.b.v. internationale verplichtingen (26,6 hectare, 

gepland) 

 1.3.1.1: Tegengaan verdroging in TOP-gebieden (26,6 hectare, gepland) 

 5.2.2.1: Gerealiseerde wandelpaden (buiten RodS) (2,86 km, gepland) 

 

Begin 2016 is de inrichting van deelgebied de Taartpunt (26,6 hectare) gestart.  
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2.4 Polder Portengen 

 In april 2015 is opdracht ontvangen van de provincie Utrecht om in de polder 

Portengen een gebiedsproces te starten met betrokken partijen met als doel de 

effecten van het peilverschil tussen dorp en polder zo klein mogelijk te houden. Dit 

omdat de overheden aangeven dat bij ongewijzigd beheer en gebruik de kosten steeds 

hoger worden voor zowel beheerders, bewoners als gebruikers in dit gebied (o.a. als 

gevolg van bodemdaling). 

 Najaar 2015 is gestart met een verkenning voor dit gebiedsproces. Er is o.a. gesproken 

met de betrokken overheden (gemeente Stichtse Vecht, HDSR en provincie) en 

deskundigen op het gebied van bodemdaling. Daarna hebben individuele gesprekken 

met grondeigenaren en –gebruikers in deze polder plaatsgevonden. Daarna zijn twee 

gezamenlijke bijeenkomsten geweest waarbij gesproken is over een duurzame 

toekomst (toekomstperspectief voor komende 20-30 jaar) van deze polder in relatie 

tot bodemdaling en het nieuw op te stellen watergebiedsplan in 2017. Dit heeft 

geresulteerd in meer begrip voor elkaar en meer inzicht in mogelijke toepassingen om 

bodemdaling tegen te gaan. 

 Er is €800.000 beschikbaar voor het gebiedsproject Portengen.  Er zijn nog geen 

middelen besteed. Deze middelen worden meegenomen naar de volgende AVP-

periode. 

 1.2.2.0: Bodemdaling overig (geen eenheid). 

 

In 2015 is een verkenning gestart voor het gebiedsproces in Polder Portengen. Er is 

€800.000 beschikbaar. 

2.5 Polder Mijnden 

 Inrichting van het westelijk deel van Polder Mijnden in eigendom bij Staatsbosbeheer.  

 Juli 2015 is opdracht ontvangen om deze polder in te richten in afstemming met 

waterschap (peilopzet) en bewoners.    

 Er is €980.000 beschikbaar voor het inrichtingsproces en de daadwerkelijke inrichting. 

Hiervan is €13.500 uitgegeven / verplicht voor bodemtechnisch onderzoek en €1.500 

voor aanbrengen van dammen. Er is €8.250 aan openstaande verplichtingen 

meegenomen in de AVP-periode 2016-2019. De resterende middelen zijn 

meegenomen naar de AVP-periode 2016-2019. 

 1.1.2.2p: Inrichtingen nieuwe natuur t.b.v. provinciale doelen (82 hectare, gepland). 

 

Juli 2015 is gestart met de voorbereidingen van de inrichting van Polder Mijnden. 

 

2.6 EVZ Bijleveld 

 Inrichtingen van een natuurstrook van 11 hectare langs de Bijleveld en de Groote 

Heycop vanaf de Dooijersluis in het noorden tot aan Portengen in het zuidoosten. 

Natuurdoelstelling is circa 40% nat schraalland en 60% vochtige ruigte en/of vochtig 

hooiland. Rol programmabureau: projectcoördinatie.  



 

 
18 Eindrapportage Gebiedsprogramma Utrecht-West 2012-2015  

R 

AVP 

€ 

D 

R 

AVP 

€ 

 Mei 2012 is een inrichtingsplan opgeleverd door adviesbureau BWZ Ingenieurs. Als 

vervolg hierop zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd en is gediscussieerd over 

mogelijk beheer door agrariërs. In 2014/2015 is het inrichtingsplan uitgewerkt in een 

werkplan. In 2015 zijn diverse vergunningen aangevraagd. Eind 2015 is de uitvoering 

van de natuurinrichting gestart, deze loopt door in 2016.    

 Er is na budgetophoging in 2015 €200.000 beschikbaar voor inrichting van de EVZ 

Bijleveld. Hiervan is ca. €196.157,51 besteed of verplicht aan proceskosten en 

uitvoering. Er is €160.032 aan openstaande verplichtingen meegenomen in de AVP-

periode 2016-2019.  

 1.1.2.2p: Inrichtingen nieuwe natuur t.b.v. provinciale doelen (11 hectare, gepland). 

 

Eind 2015 is gestart met de inrichting van de EVZ Bijleveld (11 ha). De inrichting wordt zomer 

2016 afgerond. 

 

2.7 Schraallanden langs de Meije 

 Realiseren van een bufferzone rondom de Schraallanden langs de Meije door 

verwerving en inrichting van 19 hectare EHS.  

 Augustus 2014 is een projectplan opgesteld voor het herstel van de Schraallanden 

langs de Meije. Werkelijke opstart wacht tot de kavelruil Verkavelen voor Groei Zegveld 

is afgerond en gronden beschikbaar zijn voor natuurinrichting.  

 

Staatsbosbeheer voert een proef uit met herfstinundatie van het gebied om verdroging 

(en de daarmee samenhangende verzuring) tegen te gaan. De proef loopt t/m 2017. 

 Er zijn nog geen middelen voor dit project beschikbaar. Financiering vindt plaats vanuit 

de middelen voor het Akkoord van Utrecht. 

 1.1.2.2p: Inrichtingen nieuwe natuur t.b.v. internationale doelen (19 hectare, gepland). 

 

De gronden benodigd voor de bufferzone ten westen van de Schraallanden langs de Meije 

zijn nog niet beschikbaar voor natuurinrichting. Er is nog geen actie ondernomen.  

 

2.8 Overige integrale gebiedsprojecten 

2.8.1 Marickenland 

De uitvoering van het Inrichtingsplan Marickenland wordt getrokken door de provincie 

Utrecht en was in AVP-periode 2012-2015 geen onderdeel van het Gebiedsprogramma 

Utrecht-West (met uitzondering van de grondverwervingsopgave voor het NNN, als onderdeel 

van het Akkoord van Utrecht).  

 

Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State op 22 juni 2011 is het project 

Marickenland stil komen te liggen en is de uitvoering van de natuurinrichting in 

Marickenland-Oost is in de periode 2012-2015 niet op gang gekomen. De 

samenwerkingsovereenkomst voor dit gebied is op 31-12-2015 afgelopen. Gemeente De 

Ronde Venen, Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vechtstreek en de provincie Utrecht 
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hebben afgesproken om voor 1 juli 2016 een nieuw ambitiedocument vast te stellen. Het 

ambitiedocument vormt vervolgens de basis voor de opdracht aan de Gebiedscommissie 

Utrecht-West om deze ambities samen met de partners in het gebied tot een inrichtingsplan 

te komen voor Marickenland.  

2.8.2 Groot Mijdrecht Noord-Oost 

Het project Groot Mijdrecht Noord-Oost wordt getrokken door de provincie Utrecht, 

volledigheidshalve wordt het hier wel vermeld.  

 

In de afgelopen periode is gewerkt aan het in uitvoering brengen van de "Versoberde 

Veenribbenvariant". Als vervolg op de keukentafelgesprekken in 2013 is met een aantal 

grondeigenaren in het gebied verder gesproken en/of is in onderhandeling gegaan. Dit heeft 

geleid tot de verwerving van een kleine 17 hectare grond. Alle vier woningen die eerder door 

de provincie waren aangekocht zijn in de periode 2012-2015 verkocht. Bij de stuw tussen 

het natuurgebied Waverhoek en de Hoofdtocht is een vistrap aangelegd. Ook is gewerkt aan 

het opstellen van een inrichtingsplan voor de moerasblokken 2 en 3. 

2.8.3 Bethunepolder 

Het project Bethunepolder wordt getrokken door de provincie Utrecht, volledigheidshalve 

wordt het hier wel vermeld.  

 

De inrichting van de Bethunepolder is in september 2014 opgeleverd. Hiermee is 355 hectare 

natuur en 5 km wandelpad gerealiseerd. In 2016 zal de geplande peilophoging in de 

Bethunepolder plaatsvinden. 

 

 
Afsluiting inrichting Bethunepolder op 13 maart 2015 
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2.8.4 Landinrichting Noorderpark 

De Landinrichting Noorderpark werd getrokken door de Landinrichtingscommissie 

Noorderpark, volledigheidshalve wordt het hier wel vermeld.  

 

De Landinrichtingscommissie Noorderpark is per oktober 2013 officieel opgeheven. Een 

groot deel van de Bethunepolder en de Oostelijke binnenpolder zijn ingericht als 

natuurgebied. In totaal is 1.110 hectare van grondeigenaar gewisseld, waarmee de 

bedrijfsvoering van de agrarische bedrijven in het gebied is verbeterd. 

2.9 Leader Weidse Veenweiden 

2.9.1 LEADER 2 (2008-2015) 

LEADER 2 is getrokken door de Plaatselijke Groep Weidse Veenweiden. In de periode 2008 

t/m 2015 zijn er 58 leaderprojecten gesubsidieerd voor een totale investering van ongeveer 

€12 miljoen, waarvan 2,9 miljoen vanuit Europa (POP2-middelen). Er zijn projecten 

gesubsidieerd op de speerpunten: landbouwkundige innovatie en ondernemerschap, 

stimulering recreatie en toerisme, verbeteren leefbaarheid. Ook zijn er drie 

samenwerkingsprojecten gesubsidieerd. Op de website www.leaderweidseveenweiden.nl is 

het Eindverslag LEADER Weidse Veenweiden 2008-2015 te downloaden. 

 

In de periode 2012-2015 zijn de volgende projecten gesubsidieerd met medefinanciering 

vanuit de Agenda Vitaal Platteland: 

 Aanleg Stiltetuin en openstelling St. Victorkerk (€20.850 AVP, €64.900 POP2) 

 Rustpunten in de Venen en de Waarden (€66.150 AVP, €47.250 POP2) 

 Op weg naar een wandelroutenetwerk Utrecht-West (fase 1) (€71.900 AVP (deel Leader), 

€175.591 POP2) 

 TIP/TOP Vinkeveen (€25.000 POP2) 

 Torenrestaurant 'De Bonte Toren' (€25.000 POP2) 

 

In totaal is €158.900 aan AVP-middelen en €337.741 aan POP2-middelen gesubsidieerd aan 

bovenstaande projecten. 

2.9.2 LEADER 3 (2015-2021) 

In 2015 is de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) LEADER Weidse Veenweiden opgesteld. Het 

overkoepelende thema van waaruit de LEADER-Aanjaaggroep wil navigeren is het verstevigen 

van de relaties tussen stad, dorp en land. Er zijn drie subthema’s: 

 Plek voor pioniers: stimuleren van nieuwe initiatieven die de kracht van de streek 

zichtbaar maken en in beweging zetten. 

 Eigen ketens en kringlopen: realisatie van korte, integrale kringlopen en ketens waar 

mensen zelf op kunnen sturen. 

 Voedsel van dichtbij: vernieuwende initiatieven gericht op het (door)ontwikkelen van 

voedselproducten, het verbeteren van de logistiek tussen consument, handel/horeca 

en voedselproducent, of kennisuitwisseling. 

 

Vanaf 2016 wordt actief gestart met het uitvoeren van de LOS. De LEADER Aanjaaggroep 

Weidse Veenweiden is een zelfstandige adviescommissie en valt niet onder 

Gebiedscommissie Utrecht-West. Wel wordt er onderling geregeld afgestemd gezocht. 

  

http://www.leaderweidseveenweiden.nl/
http://www.leaderweidseveenweiden.nl/documents/Eindverslag_Leader_Weidse_Veenweiden_2008-2015.pdf
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3 Groen en blauw Utrecht-West 

3.1 Duurzaam water en bodemsysteem 

3.1.1 Afremmen bodemdaling en realiseren duurzaam watersysteem 

Binnen Utrecht-West ligt de belangrijke opgave om gezamenlijk via slimme en innovatieve 

oplossingen te werken aan het tegengaan van de negatieve effecten van bodemdaling in het 

veenweidegebied en het realiseren van een duurzaam watersysteem. Onderstaand treft u een 

overzicht aan van de hierop uitgevoerde projecten. 

 

Zegveld-Portengen  

 Op 20 mei 2010 is tussen de provincie Utrecht en de waterschappen HDSR en AGV een 

overeenkomst getekend met betrekking tot uitvoering programma van maatregelen ter 

verbetering van het waterbeheer in het gebied Zegveld-Portengen (inrichting van een 

duurzaam watersysteem) in het kader van de businesscase Zegveld-Portengen. De 

eindrapportage stond bij aanvang van het gebiedsprogramma gepland voor april 2013. 

 De maatregelen in Zegveld-Portengen zijn afgerond. Onder andere is het aantal 

peilvlakken is verkleind, de waterkwaliteit verbeterd, de snelheid van bodemdaling 

beperkt door beperken drooglegging en de bergingscapaciteit uitgebreid. Het project 

moet nog financieel afgerond worden.    

 In totaal is €7.860.176 gesubsidieerd aan HDSR (ca. 2/3) en AGV (ca. 1/3) in 2010. In 

de huidige AVP-periode (2012-2015) zijn er geen financiële verplichtingen aangegaan 

voor dit project. Het project wordt in 2016 afgerond. 

  1.2.2.0: Bodemdaling overig (geen eenheid) 

 1.3.2.1: Aanleg natuurvriendelijke oevers (x km, gerealiseerd) 

 

AGV / Waternet en HDSR hebben subsidie ontvangen voor diverse maatregelen ter 

verbetering van het waterbeheer in het gebied Zegveld-Portengen. Er is €7.860.176 

bijgedragen vanuit de voorgaande AVP-periode. 

 

Zegveld-Noord 

De business case Zegveld-Noord is vervallen als gevolg van een korting van €4,66 miljoen 

op de FES/Nota Ruimte middelen in het kader van de afronding van het 

Decentralisatieakkoord Natuur. Deze korting werkt door in de overige middelen 

Programma Westelijke Veenweide. Vanuit de ‘overige middelen Aanpak Veenweiden’ is 

aanleg van onderwaterdrainage in Zegveld-Noord gesubsidieerd (zie ‘Overige middelen 

Aanpak Veenweiden’) 

 

Groot Wilnis-Vinkeveen 

Het gebiedsproject Groot Wilnis-Vinkeveen is in uitvoering tot en met 2020. De opgaven 

schoon water en beperken bodemdaling zijn onderdeel van dit thema. Resultaten van 

deze opgaven staan beschreven in respectievelijk §2.1.1en §2.1.2. 

 

Maarsseveen-Westbroek 

 Aan AGV/Waternet is eind 2012 subsidie verleend voor het verbeteren van de 

waterhuishouding in Maarsseveen-Westbroek, in het kader van het Plan verbeteren 
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waterhuishouding Noorderpark’. Februari 2016 dient de eindverantwoording over de 

subsidie te worden ingediend. Rol programmabureau: begeleiden subsidie. 

 Er zijn 7 kwantiteits- / kwaliteitsknelpunten opgeheven in de hoofdwatergangen in het 

gebied. Daarnaast is ruim 6.000 kuub grond vergraven voor het verlengen en/of 

verbreden van hoofdwatergangen. De peilvakken in de Maarsseveense Plassen zijn 

samengevoegd tot één peilvak van 309 hectare. Eind 2015 is het opvoergemaal aan de 

Westbroekse Binnenweg vervangen en verplaatst. 

 Voor dit project is €454.088 aan AVP-middelen gesubsidieerd aan AGV. Er heeft nog 

geen eindafrekening plaatsgevonden. De resterende middelen voor de businesscase 

Maarsseveen-Westbroek à €3.845.912 zijn ondergebracht bij het project N2000 

Oostelijke Vechtplassen Utrecht (zie §2.3). 

 1.3.3.0: Verbeteren milieucondities natuurgebieden overig (geen eenheid). 

 

AGV / Waternet heeft subsidie aangevraagd voor het uitvoeren van diverse KRW-maatregelen 

uit het watergebiedsplan Noorderpark, deelgebied Maarsseveen-Westbroek. Er is €454.088 

gesubsidieerd aan AGV/Waternet vanuit AVP.  

 

Stimuleren kennisontwikkeling en innovatie 

 Middels het Veenweide Innovatiecentrum (VIC) en andere partijen ontwikkelen van 

pilots en projecten op het gebied van afremmen bodemdaling en realiseren duurzaam 

watersysteem. Rol programmabureau: begeleiden subsidies. 

 De volgende projecten zijn uitgevoerd / in uitvoering: 

 Onderzoek Rietteelt in relatie tot waterbeheer van Wageningen UR (€20.000). 

Onderzocht is of de teelt van riet een kansrijk alternatief kan zijn voor de 

aanpak van bodem- en waterproblematiek in de veenweiden. Riet heeft een 

groot waterzuiverend vermogen en rietvelden lenen zich goed voor tijdelijke 

waterberging en het zijn goede koolstofvastleggers en in combinatie met 

vernatting zijn ze effectief bij het afremmen van bodemdaling. De marktprijs 

van riet is echter te laag om momenteel rendabele rietteeltsystemen mogelijk 

te maken. Er is hierom besloten om nu nog geen grootschalige praktijkproef 

uit te voeren. 

 Project Veenwijzer van Wageningen UR (€20.000). De veenwijzer is een 

bedrijfsadviseringsmodel voor het verkennen en afwegen van maatregelen op 

melkveebedrijven voor de verduurzaming van het agrarisch 

veenweidensysteem. Het doel van de "Veenwijzer" is om de gevolgen van een 

alternatieve bedrijfsopzetten voor economie en milieu snel in te kunnen 

schatten. De veenwijzer is gratis te downloaden op de website van 

Wageningen UR. De veenwijzer is mede gefinancierd door de provincie 

Utrecht. 

 Project Modelpolder, Sturen met water van het Veenweide Innovatiecentrum 

(€145.056). Sturen met Water gaat uit van een actief en dynamisch 

waterpeilbeheer, dat technisch mogelijk wordt gemaakt door 

onderwaterdrainage. Deze techniek maakt het in principe mogelijk per perceel 

de grondwaterstand te regelen. Daarmee kan maximaal invulling worden 

gegeven worden aan de gewenste diversiteit van functies op perceel-, 

bedrijfs- en gebiedsniveau (i.p.v. in grotere peilvlakken). Met deze 

http://www.wageningenur.nl/nl/product/VeenWijzer.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/product/VeenWijzer.htm
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modelstudie wordt met stakeholders een gedeeld en gedragen ontwerp voor 

dynamisch en lokaal peilbeheer in het veenweidegebied ontwikkeld en 

geconcretiseerd. Het project wordt in 2016 afgerond, er zijn nog geen 

resultaten beschikbaar.  

 Van de beschikbare €245.000 voor kennisontwikkeling en innovatie is €185.056 

besteed in bovenstaande 3 projecten. Er is €18.527 aan openstaande verplichtingen 

meegenomen in de AVP-periode 2016-2019. 

 4.1.6.0: Landbouw overig (geen eenheid). 

 

Met de drie projecten Rietteelt in relatie tot waterbeheer, Veenwijzer en Modelpolder (sturen 

met water) is invulling gegeven aan de opgave om kennisontwikkeling en innovatie te 

stimuleren op het gebied van afremmen bodemdaling en realiseren duurzaam watersysteem. 

In totaal is €185.056 aan AVP-middelen besteed.  

 

Overige middelen Aanpak Veenweiden 

 Met de aanvullende opdracht van juni 2014 is het merendeel van de ‘overige middelen 

Aanpak Veenweiden’ opgenomen in het programma Aanpak Veenweiden (zie §0) en 

gebiedsproces Portengen. Daarnaast zijn middelen beschikbaar voor de 

probleemgebiedenregeling (€1 miljoen), onderwaterdrainage in Zegveld Noord 

(€352.925) en een provinciale bijdrage aan de bodemkwaliteitskaart (€15.000). Rol 

programmabureau: begeleiden subsidie. 

 Project Onderwaterdrainage Zegveld-Noord van ANV de Utrechtse Venen 

(€520.481,50, deel Zegveld-Noord inclusief proceskosten). Doel van deze 

grootschalige praktijkproef met onderwaterdrainage is het terugdringen van de 

bodemdaling, er is ingezet op 200 hectare met onderwaterdrainage. Na een eerste 

inventarisatie hebben ca. 14 eigenaren aangegeven interesse te hebben, in totaal 

gaat het om ruim 150 hectare onderwaterdrainage. Het project wordt voortgezet in 

2016. 

 Naast bovenstaand project is er €426.082,87 bijgedragen aan de 

probleemgebiedenregeling en is €16.960,91 besteed aan het opstellen van het 

Programma Aanpak Veenweiden.  

 1.2.1.1: Subsidie onderwaterdrainage benut (200 hectare, gepland) 

Er is €520.481,50 aan AVP-middelen bijgedragen aan het project Onderwaterdrainage 

Zegveld-Noord en €426.082 aan de probleemgebiedenregeling.  

3.1.2 Realiseren schoon water 

Synergieproject Ouwenaar / Haarrijn 

Dit project wordt getrokken vanuit de RODS en is geen onderdeel van het Gebiedsprogramma 

Utrecht-West 2012-2015. Rol programmabureau: geen directe rol.  

 

 Door de provincie Utrecht is in november 2012 subsidie verstrekt voor de herinrichting 

van waterlichaam Ouwenaar-Haarrijn rondom Leidsche Rijn in een Groot Groengebied, 

waarbij de thema's veiligheid (WB 21), ruimtelijke ontwikkeling, recreatie, 

cultuurhistorie en gecombineerd worden met de realisatie van de KRW doelen en de 

versterking van de ecologische hoofdstructuur (visstand versterken, watergang 

http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/stichtse-vecht/haarrijn/
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natuurvriendelijk inrichten, samenwerking, mitigatie van kosten.  

 Op 9 februari 2015 is het project geopend. Het project wordt uiterlijk medio 2016 

financieel afgerond.  

 In totaal is €353.000 aan AVP-bijdrage betaald (4%) vanuit RodS-middelen. 

  1.3.3.0: Verbeteren milieucondities natuurgebieden overig 

 1.3.2.1: Aanleg natuurvriendelijke oevers (1,5 km gepland) 

 

Aan het synergieproject Ouwenaar / Haarrijn is €353.000 aan AVP-middelen besteed vanuit 

de middelen voor Recreatie om de Stad. Het project is op 9 februari 2015 geopend.   

 

Synergieproject Grecht 

 Voor het KRW-project natuurontwikkeling en waterberging Grecht is in 2010 vanuit 

Gebiedscommissie de Venen subsidie verleend. Rol programmabureau: begeleiden 

subsidie. 

 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de Grecht en de Kamerikse Wetering 

gebaggerd en de Grechtkade verbeterd. Met de uitkomende bagger is nieuwe (natte) 

natuur gerealiseerd. Deze natte natuur dient behalve als nieuwe natuur, ook als 

waterberging voor het boezemstelsel en als ontwikkelingsgebied voor nieuwe natuur in 

de Ecologische Hoofdstructuur. Op zaterdag 9 mei 2015 is het project ‘Ruimte voor de 

Grecht’ feestelijk geopend. Natuurmonumenten gaat het gebied beheren.  

 In totaal is €1.070.000 aan AVP-bijdrage betaald in de voorgaande AVP-periode en 

€250.000 aan POP2-middelen (= samen 27%). Het project wordt medio 2016 

financieel afgerond.  

 1.3.3.0: Verbeteren milieucondities natuurgebieden overig. 

  

Het KRW-project natuurontwikkeling en waterberging Grecht is op 9 mei 2015 geopend. Er is 

€1.070.000 aan AVP-bijdrage en €250.000 aan POP2-middelen bijgedragen door de 

provincie Utrecht. De AVP-bijdrage komt uit de AVP-periode 2007-2011. 

 

Synergieproject Maartensdijk 

Dit betreft een project van HDSR en gemeente De Bilt. Programmabureau Utrecht-West is niet 

bij dit project betrokken. De meest recente maatregelen betreffen baggeren en het uitvoeren 

van actief vegetatie- / waterkwaliteitsbeheer. 

3.1.3 Tegengaan verdroging van natuurgebieden binnen Ecologische Hoofdstructuur 

 Buiten de NB-wetgebieden (zie §3.2.2) en de integrale gebiedsprojecten (zie hoofdstuk 

2) betreft het hier de Schraallanden langs de Meije (onderdeel van N2000 Nieuwkoopse 

Plassen en de Haeck) en het N2000-gebied Botshol. 

 

Voor Botshol zijn de provinciale middelen voor verdrogingsbestrijding april 2014 

toegekend in de cofinanciering voor de LIFE+-subsidie van Natuurmonumenten 

(tezamen met een subsidie voor de Oostelijke Vechtplassen Utrecht). De opgave betreft 

ontwikkeling van 2,5 hectare nieuw open water ten behoeve van Kranswier habitattype 

met Krabbescheer en fonteinkruiden en later Veenmosrietland (uitbreiding areaal) en 

http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/woerden/ruimte-grecht/
https://www.natuurmonumenten.nl/project/nieuw-leven-in-het-veen-new-life-dutch-fens/nieuw-leven-in-het-veen-botshol
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herstel van 2,5 hectare Veenmosrietland (kwaliteitsverbetering). Doelstelling wordt 

bereikt door plaggen, graven van petgaten en verwijderen van houtige begroeiing. 

Uitvoering vindt plaats tussen najaar 2015 en voorjaar 2016. 

 

Voor herstel van de Schraallanden langs de Meije is intern een concept Plan van 

Aanpak opgesteld. Uitvoering van dit Plan van Aanpak is afhankelijk van het 

beschikbaar krijgen van buffergrond aan de westzijde van het gebied. 

 De maatregelen in N2000-gebied Botshol zijn eind 2015 gestart. Wel hebben er 

inrichtingsmaatregelen plaatsgevonden in de aangrenzende polders Botshol en 

Nellestein. Deze inrichtingsmaatregelen dragen bij aan het tegengaan van wegzijging 

uit het N2000-gebied Botshol. Sinds 2011 een nieuw peil ingesteld in Botshol.   

 

De uitvoering van de Schraallanden langs de Meije is nog niet gestart. Er wordt 

gewacht tot een nieuwe plek is gevonden voor de pachter. Daarna zal een 

inrichtingsplan worden opgesteld voor het buffergebied.  

 In totaal is €900.000 beschikbaar gesteld middels de aanvullende AVP-opdracht van 

juni 2014, deze middelen zijn ingezet voor de LIFE+-subsidie. De LIFE+-subsidie à 

€1.647.791 wordt verder gedekt uit de grondwaterheffingen (€647.791) en uit het 

thema Landbouw en natuur (€100.000) . 

 1.3.1.1: Tegengaan verdrogingsbestrijding TOP-gebieden (83 hectare Schraallanden 

langs de Meije, 215 ha Botshol). 

 

De uitvoering van de LIFE+-subsidie ‘New life for Dutch fens’ van Natuurmonumenten is 

najaar 2015 gestart. Het opstellen van een inrichtingsplan voor het buffergebied van de 

Schraallanden langs de Meije start na ontpachting van de bufferzone. 

3.1.4 Programma Aanpak Veenweiden 

 Invulling geven aan de opgaven afremmen bodemdaling en realiseren van een 

duurzaam watersysteem.  

 In de Gebiedscommissie van maart 2015 is het Programma Aanpak Veenweiden 

vastgesteld, in april door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. Hiermee komt 

€3,5 miljoen beschikbaar voor projectsubsidies op de thema’s bodemdaling en 

Kaderrichtlijn Water (KRW), waarvan €800.000 voor het gebiedsproces Polder 

Portengen. Er zijn twee subsidieprojecten vanuit dit programma gesubsidieerd:  

 Innovatieve dieptemetingen van ondiepe sloten van AGV/Waternet (€15.000). 

Met deze pilot wordt gekeken of het mogelijk is om met laser (LIDAR) in een 

vliegtuig mogelijk is om de bodemhoogte van sloten te bepalen, zodat geen 

handmatige metingen meer verricht hoeven te worden. Project wordt 

uitgevoerd in 2015 binnen Groot Wilnis-Vinkeveen.  

 lntroductie Cranberryteelt in veenweiden als economische motor voor 

instandhouding van het Veenweide Innovatie Centrum (€67.828,53). Door 

middel van een praktijknetwerk en demonstratieveld wordt kennis ontwikkeld 

en verspreid over de teelt van cranberries in het veenweidegebied. Ook de 

effecten van deze teelt op bodemdaling en waterbeheer worden in beeld 

gebracht. 
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De introductie van cranberryteelt in het veenweidegebied (juni 2015) 

 Van de beschikbare €2,7 miljoen is €82.828,53 besteed aan 2 projecten. Daarnaast is 

€60.500 vastgelegd voor proceskosten. Het programma loopt door in de komende 

AVP-periode. Er wordt €2.556.671 aan middelen meegenomen. 

 1.2.2.0: Bodemdaling overig (geen eenheid) 

 

Vanuit het Programma Aanpak Veenweiden (maart 2015) zijn 2 projecten gesubsidieerd: 

Innovatieve dieptemetingen van sloten en Introductie Cranberryteelt in veenweiden als 

economische motor voor instandhouding. In totaal is €143.329 aan AVP-middelen ingezet. 

3.2 Behoud en ontwikkeling van natuur 

3.2.1 Realiseren herijkte EHS 

 

Aankoop 

 

In onderstaande tabel staat de verwervingsopgave vanuit het Akkoord van Utrecht (2011), 

inclusief internationale doelen (PAS, KRW en N2000) als deze aan de orde zijn. Uit de tabel 

blijkt dat het in alle gebieden in Utrecht-West, Marickenland uitgezonderd, gaat om 

internationale doelen. De internationale doelen hebben prioriteit. Sinds 2014 is de jaarlijkse 

opgave om 125-150 hectare nieuwe natuur aan te kopen of om te zetten in particulier 

natuurbeheer. 

 

In de kolom gerealiseerd staan de sinds juni 2011 verworven hectaren vermeld die betrekking 

hebben op de natuuropgave. Grond die is verworven buiten de Ecologische Hoofdstructuur 

wordt niet meegerekend.  
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Totaaloverzicht opgave verwerving voor natuur in Utrecht-West sinds juni 2011 

Deelgebieden Realisatie 

voor 

Opgave 

verwerving 

Gerealiseerd 

(t/m 2015) 

Resterende 

opgave  

Groot Wilnis-Vinkeveen  

Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Beschermd natuurgebied (BN) 

TOP (verdrogingsbestrijding) 

2015/2021/ 

2027 

150 ha 99 ha 51 ha 

Wilnisse Bovenlanden  

KRW 

2021 100 ha     6 ha   94 ha 

Natura 2000 Oostelijke 

Vechtplassen Utrecht 

Natura 2000/KRW/TOP 

2021/2027 130 ha     6 ha 124 ha 

Bethunepolder * 

Natura 2000/TOP 

2021 108 ha      4 ha  

(+28 ha 

ontpacht) 

104 ha 

Schraallanden langs de Meije 

Natura 2000/TOP 

2021  19 ha     0 ha   19 ha 

Grecht / Kamerikse Nessen 

KRW/TOP 

2021   2 ha     2 ha     0 ha 

Groot Mijdrecht Noord-Oost  2021 207 ha   26 ha 181 ha 

Marickenland 2027 159 ha     0 ha 159 ha 

Totaal - 875 ha 143 ha 732 ha 

Tabel 1: Overzicht realisatie opgave Akkoord van Utrecht middels verwerving en omvorming naar particulier 

natuurbeheer. In de tweede kolom staat wanneer de opgave gerealiseerd moet zijn.  

* Er is voor de Bethunepolder een gebiedsafspraak waarin is vastgelegd dat er bestaansmogelijkheden voor twee 

agrarische bedrijven zal zijn.  

 

Bovenstaande tabel start na het sluiten van het Akkoord van Utrecht (2011). In de periode 

2012-2015 is in Utrecht-West 126,95 hectare aangekocht en 27,60 hectare ontpacht voor 

€8.976.011,27 (inclusief transactiekosten). Van de aangekochte grond is 67 hectare 

verworven voor natuur, de overige grond is ruilgrond. Van de 99 bij Groot Wilnis-Vinkeveen 

vermelde hectaren is 66 hectare al in een eerder stadium verworven. Daarnaast is natuur 

gerealiseerd middels particulier natuurbeheer in combinatie met verkoop van gronden, in 

totaal 75 hectare. 

 

 1.1.1.1p Verwerven / functieverandering nieuwe natuur t.b.v. internationale 

verplichtingen (6 ha) 

 1.1.1.2p Verwerven / functieverandering nieuwe natuur t.b.v. provinciale doelen (136 ha) 

 

In de periode 2012-2015 is 67 hectare nieuwe natuur verworven en 75 hectare nieuwe 

natuur gerealiseerd middels particulier natuurbeheer. In totaal is 142 hectare grond 

beschikbaar gekomen voor natuur.  

 

Inrichting 

 

In Utrecht-West ligt ca. 2.100 hectare natuur die nog ingericht moet worden, of waar een 

kwaliteitsverbetering nodig is. In onderstaande tabel staan de deelgebieden weergegeven. In 

de tweede kolom staat aangegeven wanneer de inrichting gerealiseerd moet zijn. 
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In de kolom gerealiseerd staan de sinds juni 2011 verworven hectaren vermeld die betrekking 

hebben op de natuuropgave.  

 

Totaaloverzicht opgave inrichting natuur in Utrecht-West sinds juni 2011 

Deelgebieden* Realisatie 

voor 

Opgave 

inrichting 

Gerealiseerd 

(t/m 2015) 

Resterende 

opgave 

Groot Wilnis-Vinkeveen 

Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Beschermd natuurgebied (BN) 

TOP (verdrogingsbestrijding) 

2015/2021/ 

2027 

406 ha 51 ha 355 ha 

Wilnisse Bovenlanden  

Kaderrichtlijn Water 

2021 315 ha     0 ha  315 ha 

Natura 2000 Oostelijke 

Vechtplassen Utrecht 

Natura 2000/KRW/TOP/ 

Programmatische Aanpak 

Stikstof (PAS) 

2021/2027 290 ha     0 ha 290 ha 

Bethunepolder  

Natura 2000/PAS/TOP 

2021 510 ha  355 ha 155 ha 

Schraallanden langs de Meije 

Natura 2000/PAS/TOP 

2021  19 ha 0 ha   19 ha 

Grecht / Kamerikse Nessen 

KRW/TOP 

2015   2 ha     2 ha     0 ha 

Groot Mijdrecht Noord-Oost  2021 287 ha 54 ha 233 ha 

Marickenland 2027 159 ha     0 ha 159 ha 

EVZ Bijleveld 2027 11 ha 0 ha 11 ha 

Polder Mijnden 2027 82 ha 0 ha 82 ha 

Totaal - 2.081 ha 462 ha 1.619 ha 

Tabel 2: Overzicht realisatie inrichting Natuurnetwerk Nederland op te verwerven en al verworven percelen.  

 

In de periode t/m 2015 is 462 hectare ingericht, waarvan het merendeel in de Bethunepolder. 

De financiering van de inrichting vindt plaats vanuit de integrale gebiedsprojecten (zie 

hoofdstuk 2).   

 

 1.1.2.1p: Inrichten nieuwe natuur t.b.v. internationale verplichtingen (290 hectare, 

gepland) 

 1.1.2.2p: Inrichtingen nieuwe natuur t.b.v. provinciale doelen (1719 gepland, 462 

gerealiseerd) 

 

In de periode 2012-2015 is 462 hectare natuur ingericht in de Bethunepolder (355 ha), Groot 

Mijdrecht Noord-Oost (54 ha), Groot Wilnis-Vinkeveen (51 ha) en de Grecht / Kamerikse 

Nessen (2 ha). 

 

Verkoop 

 Vanuit de provincie is per juni 2014 gevraagd te sturen op verkoop van ruilgrond en 

opstallen met een taakstelling voor de opbrengst van minimaal €7 miljoen voor 

Utrecht-West en O-gen samen (provinciebreed). Dit gebeurd in onderling overleg 

tussen de gebieden en de provincie.   
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 De volgende opbrengsten zijn gerealiseerd uit verkopen in Utrecht-West: 

 3 woningen in Groot Mijdrecht Noord (1,26 hectare à €1.377.985) 

(2013/2014) 

 9,4816 ha binnen Kavelruil Linschoten (€556.666) (10-2014) 

 177,5674 ha binnen Verkavelen voor Groei Peilvak 9 en Oukoop-Noord 

(€7.576.743) (12-2014) 

 15,5339 ha binnen kavelruil Woerdense Verlaat (€540.247) (02-2015) 

 15,2064 ha aan Het Utrechts Landschap in Vianen (€584.910) (02-2015) 

 1,0015 ha binnen Verkavelen voor Groei Breukelen (€10.015) (03-2015) 

 3,3 ha in de kavelruil Kanaaldijk (€199.278) (07-2015) 

 26,26 ha binnen Verkavelen voor Groei Zegveld (€1.182.556) (11-2015) 

 49,2789 ha verkoop aan Staatsbosbeheer (conform besluit april 2014) 

(€1.602.288, deel Utrecht-West) (12-2015) 

 36,7989 ha binnen Kavelruil Veldwetering (€1.510.843) (12-2015) 

 11,634 ha binnen Vervolgruil Verkavelen voor Groei Peilvak 9 en Oukoop-

Noord (€1.319.200) (12-2015) 

 15,8369 ha verkoop aan Natuurmonumenten (conform besluit april 2014) 

(€492.370, deel Utrecht-West) (12-2015) 

 In totaal is afgerond 363 hectare verkocht voor afgerond €16.953.101. Dit is €2,9 

miljoen meer in Utrecht-West dan de geplande €14 miljoen voor Utrecht-West en 

Gebiedscoöperatie O-gen samen voor de jaren 2014 en 2015.  

 Geen AVP-doel bekend. 

 

Er is voor €16,9 miljoen aan gronden en gebouwen verkocht in Utrecht-West in 2014 / 2015 

(363 ha). Hiermee wordt ruimschoots aan de provinciebrede taakstelling van €7 miljoen per 

jaar voldaan. 

 

3.2.2 Uitvoeren Herstelplannen Natuurbeschermingswetgebieden  

 25 juni 2013 en 23 september 2014 zijn de herstelplannen voor de NB-wetgebieden 

vastgesteld. De meeste herstelmaatregelen moeten eind 2015 zijn uitgevoerd. 

Enerzijds ten behoeve van de instandhouding en verbetering van de NB-wetgebieden 

(herstelstrategie) en anderzijds voor de opheffing van de externe werking voor 

ammoniak voor landbouwbedrijven in de omgeving van die gebieden. 

 In Utrecht-West betreft het de gebieden en maatregelen zoals weergegeven in 

onderstaande tabel. In de laatste kolom staat aangegeven of de herstelmaatregelen 

zijn gerealiseerd. In 2 gebieden zijn de herstelmaatregelen begin 2016 gerealiseerd. 

 

NB-wet gebied Opp. 

(hectare) 

Maatregel Project 

kosten 

Gerealiseerd 

Kamerikse Nessen 10,86 Onderzoek naar 

inundatiewater 

€15.000 Mei 2016 

Moerasterrein 

langs de Bijleveld 

7,01 Aanleg dam met 

duiker 

€2.000 Maart 2016 

Kamerik 

Teylingens 

3,10 Verwerving 

buffergrond 

€35.000 Gerealiseerd 
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Armenland Ruwiel 3,17 Inrichting 

bufferzone 

€113.000 Gerealiseerd 

Demmerikse Kade 1,80 - - Gerealiseerd 

Oeverlanden Gein, 

Aa en Angstel / 

Winkel 

14,50 Diverse 

herstelmaatregele

n 

€210.000 Gerealiseerd 

Tabel 3: Overzicht realisatie herstel NB-wetgebieden in Utrecht-West 

 De projectkosten staan weergegeven in bovenstaande tabel. De middelen voor 

Armenland Ruwiel, Oeverlanden Gein, Aa en Angstel en Oeverlanden Winkel zijn 

verplicht / betaald.  

 1.1.5.0: Natuur overig (geen eenheid) 

 

Het merendeel van de herstelmaatregelen in de NB-wetgebieden is voor eind 2015 

gerealiseerd. Twee maatregelen zijn begin 2016 afgerond.  

 

3.2.3 Uitvoeringsmaatregelen Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

 Doel van de PAS is het herstellen en robuuster maken van stikstofgevoelige 

habitattypen en leefgebieden van soorten in Natura 2000-gebieden, zodat deze beter 

beschermd zijn tegen hoge stikstofbelasting. Ook is er een doelstelling voor 

vermindering van de ammoniakuitstoot.  

 

Het betreft in Utrecht-West de volgende N2000-gebieden: 

 Botshol: maatregelen herstelplan/ LIFE+-project (Natuurmonumenten). 

 Schraallanden de Meije: waterbeheer en inrichtingsmaatregelen. 

 Oostelijke Vechtplassen Utrecht: waterbeheer en inrichtingsmaatregelen op basis 

van de herstelstrategie, het Gebiedsproject N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht 

en uitvoering van het LIFE+-project door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. 

 Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden.  

Voor de Natura 2000-gebieden in Utrecht-West is een gebiedsanalyse geschreven, 

waarin herstelmaatregelen zijn opgenomen. De terreineigenaren en de 

waterschappen voeren de herstelmaatregelen uit. Hiervoor zijn 

uitvoeringsovereenkomsten afgesloten tussen provincie en terreineigenaren. De 

provincie is eerste verantwoordelijke voor de voortgangsrapportage en de 

monitoring.  

 De financiering van de PAS-herstelmaatregelen vloeit direct voort uit de afspraken van 

het Bestuursakkoord Natuur (Natuurpact). Deze middelen zijn niet opgenomen in dit 

gebiedsprogramma.   

 1.3.3.0: Verbeteren milieucondities natuurgebieden overig (geen eenheid) 

 

Voor de Natura 2000-gebieden in Utrecht-West zijn uitvoeringsovereenkomsten afgesloten 

tussen provincie en terreineigenaren. Utrecht-West heeft geen directe rol bij de uitvoering 

van PAS-maatregelen.  
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3.2.4 Vernieuwing Agrarisch Natuurbeheer 

 Waar nodig organiseren van afstemming van de opgaven voor het nieuwe agrarisch 

natuurbeheer. Op verzoek van de collectieven faciliteren in de samenwerking tussen de 

gebiedspartijen.   

 Buiten het Natuurnetwerk Nederland vinden diverse vormen van agrarisch 

natuurbeheer plaats. Twee nieuwe collectieven in Utrecht-West (Gebiedscollectief 

Rijn, Vecht en Venen en het gebiedscollectief vanuit de Agrarische natuur- en 

landschapsvereniging Lopikerwaard e.o.) hebben gebiedsoffertes opgesteld voor de 

periode 2016-2021. De gebiedscommissie heeft in 2015 afstemming gezocht met 

beide collectieven over het opnemen van natuur- en waterdoelen buiten de SNL in 

de offertes. Juli 2015 hebben beide collectieven hun gebiedsaanvraag Agrarisch 

Natuur- en Landschapsbeheer 2016 ingediend voor respectievelijk circa 2.400 

hectare en 950 hectare. De aanvragen zijn eind 2015 goedgekeurd door de 

provincie Utrecht. 

 Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer wordt niet gefinancierd vanuit 

Gebiedsprogramma Utrecht-West.   

 1.1.5.0: Natuur overig (geen eenheid) 

 

Eind 2015 zijn de subsidieaanvragen voor agrarisch natuurbeheer door de twee collectieven 

in Utrecht-West goedgekeurd door de provincie Utrecht. Natuur- en waterdoelen buiten de 

SNL zijn in deze aanvragen meegenomen.  

 

3.2.5 Invulling geven aan de groene contour 

 De provincie heeft in de AVP-periode 2012-2015 geen investeringsgeld beschikbaar 

gesteld voor de realisatie van nieuwe natuur in de Groene Contour. Enige procesinzet 

om initiatieven vanuit het gebied te ondersteunen was wel mogelijk. 

 In polder Mijnden is binnen de kavelruil Verkavelen voor Groei Breukelen 0,1 hectare 

groene contour gerealiseerd. Deze 0,1 hectare zal op termijn worden uitgeruild met 

EHS-grond elders.   

 Er zijn geen middelen beschikbaar voor realisatie van de groene contour.   

 1.1.5.0: Natuur overig (geen eenheid) 

 

In Polder Mijnden is 0,1 ha groene contour uitgeruild met EHS grond elders. 
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4 Vitaal en beleefbaar Utrecht-West 

4.1 Versterken landbouw 

4.1.1 Landbouwstructuurversterking 

 Verbeteren van de structuur van de landbouw om bij te dragen aan een economische 

rendabele landbouw én zo het karakter van de streek en de drager van het landschap 

te versterken. Tevens worden met kavelruilen veelal natuur- en waterdoelen 

gerealiseerd. 

 De volgende kavelruilen zijn gerealiseerd in de periode 2012-2015: 

 

Naam Kavelruil Aantal ha L
a
n
d

b
o
u
w

 

N
a
tu

u
r 

W
a
te

r 

Kavelruil Mijzijde 14,1730 ha X  X 

Kavelruil Woerdense Verlaat 12,8650 ha X  X 

Kavelruil Kleine Vecht 27,4030 ha X   

Kavelruil Iepenlaan en Overdam 41,0772 ha X   

Kavelruil Kievitshoeve 15,1183 ha X   

Kavelruil Linschoterwaard 23,8830 ha X  X 

Verkavelen voor groei Breukelen 17,0762 ha X X  

Verkavelen voor groei Peilvak 9 en Oukoop-

Noord (GWV) 312,1299 ha 

X X  

Kavelruil Woerdens Verlaat II 19,5314 ha X  X 

Kavelruil Snelrewaard 14,5612 ha X   

Verkavelen voor groei Zegveld 89,2927 ha X  X 

Kavelruil Veldwetering (GWV) 45,7779 ha X X  

Kavelruil Vervolg Verkavelen voor Groei Peilvak 

9 en Oukoop-Noord (GWV) 33,6041 ha 

X X  

Totaal 666,4929 ha    

Tabel 4: Overzicht kavelruilen gesubsidieerd in Utrecht-West. In de achterste 3 kolommen is aangegeven 

voor welke doelen er grond is vrijgespeeld binnen de kavelruil. 

Alle bovengenoemde kavelruilen zijn gesubsidieerd vanuit Utrecht-West. In totaal is 

666,4929 ha grond geruild van eigenaar. Alle 13 kavelruilen hebben bijgedragen aan 

huiskavelvergroting en verbetering van de landbouwstructuur. Met de drie kavelruilen 

in Groot Wilnis-Vinkeveen (GWV) en Verkavelen voor groei Breukelen is 69 ha grond 

vrijgespeeld voor natuur. Met een vijftal kavelruilen binnen het gebied van HDSR zijn 

gronden vrijgespeeld voor realisatie van de wateropgaven van het waterschap.  

 Bovenstaande kavelruilen zijn deels gefinancierd uit de Koepelaanvraag Kavelruil de 

Venen uit de voorgaande AVP-periode (2007-2011). Van de beschikbare €840.000 is 

€813.507 besteed / verplicht aan: 

 Verkavelen voor Groei Zegveld en Breukelen inclusief proceskosten (€512.107) 

 Koepelaanvraag Kavelruil Utrecht-West 2015-2016 (€304.920) 
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 Advies Programmatische aanpak kavelruil (€3.038) 

Er is €138.445,56 aan openstaande verplichtingen meegenomen in de AVP-periode 

2016-2019. 

 4.1.1p: Uitvoeren kavelruil (13 stuks) 

 

In 13 kavelruilen is in totaal 666,4929 ha van eigenaar gewijzigd. Middels deze kavelruilen is 

de landbouwstructuur versterkt en zijn natuur- en waterdoelen gerealiseerd. 

4.1.2 Duurzame landbouw en innovatie 

 Uitvoeren van innovaties voor het verbeteren van de milieukwaliteit op agrarische 

bedrijven met als doel een toekomstgerichte en klimaatbestendige landbouw. Hierbij 

richten op het sluiten van de mineralenkringloop op bedrijfs- en regionaal niveau, het 

verminderen van de ammoniakuitstoot en broeikasgassen en op het verbeteren van de 

waterkwaliteit in relatie tot de omgeving. 

 De volgende zes projecten zijn gesubsidieerd: 

 Duurzaam bodembeheer Utrecht-West van ETC Nederland (€111.655). Het project 

heeft als doel het stimuleren van kringlooplandbouw onder agrariërs door middel 

van nieuwsbrieven, workshoppen en manifestaties. Het project is zomer 2015 

afgerond. 

 Een levendige boerensloot van ANV Lopikerwaard (€20.672). Door het aanbieden 

van de groenblauwe dienst ‘baggeren en slootschonen’ gedurende 6 jaar in heel 

Utrecht-West worden nutriënten in de boerensloot verlaagd. Daarmee wordt de 

ecologie in stand gehouden / verbeterd. De aanvraag wordt in 2016 afgerond. De 

uitvoeringskosten voor de periode 2016 t/m 2019 zullen beschikbaar worden 

gesteld via de gebiedscollectieven. 

 Ecosysteemdiensten kopen en verkopen van ANV de Utrechtse Venen (€73.382). 

Doel project is om melkveehouders ecosysteemdiensten te laten verkopen aan 

marktpartijen, zodat bovenwettelijke maatregelen ten behoeve van ecosystemen, 

biodiversiteit en natuur kunnen worden gefinancierd. Het project verloopt in 3 

fases: identificeren, kwantificeren en matchmaking. Het project wordt in 2016 

financieel afgerond.  

 Studiegroepen Kringlooplandbouw van Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-

West (€57.840). Binnen 10 studiegroepen hebben 98 deelnemende agrariërs hun 

inzicht, kennis en kunde vergoot voor het beter sluiten van de mineralenkringloop 

op hun bedrijf. Dit project wordt in 2016 financieel afgerond.  

 Equisetum Natuurlijk beheersen van De Groene Hofstee V.O.F. (€22.960). De 

Groene Hofstee wil in samenwerking met het Louis Bolk Instituut een natuurlijke 

beheersmethode ontwerpen voor het tegengaan van Equisetum (paardenstaart) als 

giftig wortelonkruid in productiegrasland. Het project wordt in 2016 afgerond. 

 Meer gras van eigen bodem van PPP-Agro Advies (€59.580,40). Doel van het 

project is een hoge (vers) grasbenutting van melkvee in de veenweiden , zodat de 

input van buiten het bedrijf wordt beperkt. Er worden onder andere een aantal 

bijenkomsten georganiseerd rond dit project en er zal worden geëxperimenteerd 

met nieuwe methodes op drie voorbeeldbedrijven. 

 Voor dit thema is €366.655 aan AVP-middelen en €111.655 aan POP-middelen 

beschikbaar. In totaal is €334.749,40 aan AVP-middelen besteed en €111.655 aan 
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POP-gelden. Hiermee is dit budget nagenoeg geheel besteed. Er is €11.340 aan 

openstaande verplichtingen meegenomen in de AVP-periode 2016-2019. 

 4.1.3.1: Projecten duurzame landbouw en innovatie (6 stuks) 

 

Er zijn 6 projecten op het gebied van duurzame landbouw en innovatie gesubsidieerd voor 

een totaal van €446.404,-.  

4.1.3 Landbouw en energie 

 Energiebesparing en de inzet van nieuwe energie binnen landbouwbedrijven als 

onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering. 

 De volgende zes projecten zijn gesubsidieerd: 

 Knelpunten en kansen duurzame energie van Natuur- en milieufederatie Utrecht 

(€24.975). In opdracht van en in samenwerking met de Werkgroep Energie heeft de 

Natuur- en milieufederatie Utrecht in 2013 knelpunten en belemmeringen 

geïnventariseerd die bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van energie in 

de weg staan. Daarnaast zijn kansen geïnventariseerd die zouden kunnen leiden 

tot nieuwe, bestendige initiatieven. 

 Vergasser-wkk op basis van Riet van de familie Zwarts (€33.750). Het project heeft 

als doel het Validatie en optimalisatie van de technische- en 

economische haalbaarheid om te komen tot realisatie van een vergasser-

warmtekrachtkoppeling o.b.v. riet. Er is hiervoor samenwerking gezocht met 

leveranciers van Riet (natuurorganisaties) en energieafnemers. De verwachting is 

dat de vergasser in 2016 kan worden gebouwd. 

 Biogashub Reijerscop van de heer Brouwer (€35.816). Het project is in twee fasen 

doorlopen. In eerste fase is haalbaarheid van een biogasketen onderzocht. In 

tweede fase zijn partijen bij elkaar gebracht die een rol kunnen spelen in de 

productie en benutting van biogas. Door deze partijen is een intentieverklaring 

ondertekend. 

 Studiegroepen Energiebesparing van Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West 

(€59.895). Binnen 5 studiegroepen brengen 54 agrariërs hun energieverbruik en 

kosten in beeld. Binnen de studiegroepen worden maatregelen getest om energie 

te besparen. Dit project wordt in 2017 afgerond.  

 Traject Energieneutrale Melkveehouderij van Stichting Gebiedsontwikkeling 

Utrecht-West (€133.025). Eind 2015 is een subsidieaanvraag ingediend voor 

proceskosten, communicatiekosten en monitoringskosten. Het trajectplan 

stimuleert melkveehouders om conform 'de Trias Energetica' eerst fors in te 

zetten op energie besparen en vervolgens met duurzame opwekking aan de slag te 

gaan. Het traject Energieneutrale melkveehouderij omvat diverse projecten. Dit 

betreft het overkoepelende project. 

 Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij van Gebiedscoöperatie O-gen 

(€24.000). Voor het project voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij 

wordt een kleine bijdrage geleverd door Utrecht-West. Er worden zowel bedrijven 

in Utrecht-Oost als in Utrecht-West gezocht. Doel is om deze bedrijven 

energieneutraal te maken. 

 Voor dit thema is €250.000 aan AVP-middelen beschikbaar gesteld. In totaal is in de 

periode 2012-2015 €154.436 aan AVP-middelen besteed. Er is €95.564 meegenomen 
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naar 2016. Deze middelen zijn in februari is beschikt ten behoeve van de 

Energieneutrale melkveehouderij.  

 4.1.4.1: Projecten energiebesparing en duurzame energieopwekking (6 stuks waarvan 

3 afgerond). 

 

Er zijn 6 (subsidie)projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame 

energieopwekking gerealiseerd voor een totaal van €154.436 aan AVP-middelen.  

4.1.4 Landbouw en natuur 

 Verbeteren van leefgebieden van beschermde soorten buiten de EHS. 

 De volgende drie projecten zijn gesubsidieerd: 

Tijdelijk verhogen slootpeil voor weidevogels van ANV de Utrechtse Venen 

(€40.642,20). Op 8 praktijkbedrijven in de Venen en de Lopikerwaard zijn in 2015 

sloten afgedamd met een tijdelijke kering. Op deze kering is een pomp geplaatst 

om het waterpeil hoog te houden. De aantallen weidevogels in de polder nabij de 

sloten zijn gemonitord. Ook is gekeken hoe de grasmat zich houdt en herstelt 

gedurende en na het experiment. Met de waterschappen is gekeken of er nadelige 

gevolgen zijn voor de watergangen, zoals het al dan niet afkalven van slootkanten. 

 Watermanagement in plasdras-situaties van ANLV Lopikerwaard (€34.610,50). Het 

project omvat het plaatsen van een drietal polderwindmolens binnen het 

werkgebied van de ANV Lopikerwaard ten behoeve van het plas-dras zetten van 

percelen. Hierdoor wordt het waterbeheer geoptimaliseerd en wordt gebiedseigen 

water langer vastgehouden. 

 Verbeteren biotoop heikikker, kamsalamander en grote modderkruiper in de 

Lopikerhout van Gemeente Lopik (€5.394). Het project betreft het graven van twee 

watergangen met natuurvriendelijke oevers in natuurgebied Lopikerhout. 

 

De volgende vier opdrachten zijn verstrekt: 

 Creëren nestgelegenheid zwarte stern aan ANV de Utrechtse Venen (€17.000). 

Opdracht omvat de aanschaf van nestvlotjes ten behoeve van de zwarte stern en 

het afsluiten van beheercontracten voor de jaren 2014 en 2015 voor plaatsen en 

onderhouden van de vlotjes en monitoring van het aantal broedparen. 

 Coördinator weidevogelbeheer aan Landschap Erfgoed Utrecht (€24.995). Doel 

opdracht is financiering van Landschap Erfgoed Utrecht voor begeleiden van 15 

vrijwilligersgroepen en opleiding van ca. 200 vrijwilligers in 2013. 

 Onderzoek Ottervoorzieningen N201 aan Allard’s Wateradvies (€4.500). Er is een 

advies opgesteld over een efficiënte en effectieve oplossing voor het beter 

passeerbaar maken van de N201 voor otters bij de Vinkeveense Plassen. 

 Bijdrage beheerpilot krabbenscheer aan de provincie Utrecht (€26.000). Door 

budgetbijdrage vanuit Landbouw en Natuur is in 2015 een vergoeding voor beheer 

van krabbenscheer opengesteld binnen de SNL.  

 Voor Landbouw en natuur is €300.000 aan AVP-middelen beschikbaar gesteld. Er is 

€153.141,70 besteed aan bovenstaande opdrachten en subsidies. Daarnaast is 

€100.000 uit dit budget bijgedragen aan de Life+-subsidie van Natuurmonumenten 

(zie ook §3.1.3). Resterend budget bedraagt €46.858,30. Dit budget is bestemd voor 

aanleg van ottervoorzieningen langs de N201. Er is €6.044,71 aan openstaande 
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verplichtingen meegenomen in de AVP-periode 2016-2019. 

 1.1.5.0: Natuur overig (geen eenheid) 

 

Er zijn 3 projecten gesubsidieerd en 4 opdrachten verstrekt voor het verbeteren van 

leefgebieden van beschermde soorten buiten de EHS. In totaal is €253.142 aan AVP-

middelen besteed.  

4.1.5 Stadslandbouw en multifunctionele landbouw 

 Ontwikkelen van stadslandbouwbedrijven waarbij voedselproductie op lokaal en 

regionaal schaalniveau wordt gekoppeld aan consumenten in steden.  

Ontwikkelen van arrangementen binnen de multifunctionele landbouw met bestaande 

producten en diensten. 

 De volgende zeven projecten zijn gesubsidieerd: 

 Recreatieve bezoekboerderij Geertjes Hoeve van Geertjes Hoeve (€50.000). Doel 

van het project is oprichting van een stadslandbouwbedrijf met recreatieve 

activiteiten, huisverkoop en restaurant. Er is bijgedragen aan investeringen binnen 

de kleine start: het restaurant en het opknappen van het erf. Ook is bijgedragen 

aan leges en advieskosten. 

 Boerderij in de Kijker van Vereniging Boerderij in de Kijker (€30.000). Het project 

omvat het aanbieden van boerderijlessen aan in totaal 480 groepen 

basisschoolkinderen in 2014 en 2015 bij boeren in Utrecht-West. De kosten 

bedragen €125 per les. Er is 50% van de kosten gesubsidieerd. 

 Boerenzwaluw 2015 van ANV de Utrechtse Venen (€5.000). Doel project is behoud 

van de boerenzwaluw. Boeren krijgen voorlichtingsmateriaal toegestuurd en 

worden aangezet tot het (verder) nemen van (aanvullende) maatregelen. De 

deelnemers krijgen begeleiding bij het optimaliseren van de broedomgeving voor 

boerenzwaluwen. Broedsuccessen zijn gemonitord en er zijn open dagen 

georganiseerd voor een breder publiek. Project is voortzetting van eerder project 

in periode 2011-2014. 

 Groene Hart Atelier, onderdeel Ontwikkelen Kennisnetwerk van Stichting Groene 

Hart Kloppend Hart (€25.000). Doel project is het bijstaan van ondernemers bij de 

productontwikkeling, ketenontwikkeling en professionele vermarkting van 

producten en productconcepten. Binnen het kennisnetwerk van het Groene Hart 

Atelier wordt in 2015 en 2016 geïnvesteerd in het opbouwen van een relevant 

netwerk, worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd rondom actuele thema’s of 

incidentele kennisvragen, wordt er onderzoek gedaan naar afzetmogelijkheden, 

gewerkt aan research en development om op (toekomstige) trends te kunnen 

inspelen en wordt kennis verzameld, ontsluiten en uitgewisseld. Het project is 

beschikt in 2016 en wordt dus financieel niet meegerekend voor dit 

Gebiedsprogramma.  

 Pilot boerderijschool Utrecht 2015-2016 van Stichting Boerderijschool (€6.920). Er 

is subsidie gevraagd voor het realiseren van de 1e Boerderijschool in Utrecht. De 

inzet is een structurele verbinding tussen school en boerderij tot stand te brengen, 

waarbij een groep 5 twintig dagdelen gaat leren en meewerken met alle 

voorkomende werkzaamheden op een nabij gelegen boerderij als onderdeel van 

het leren op school. Subsidie betreft de jaren 2015 en 2016, er wordt ingezet op 

2x 20 dagdelen. 
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 Professionele Boerderijeducatie voor zuidwest Utrecht van Verenging Boerderij in 

de Kijker (€24.000). Subsidie betreft het aanbieden van boerderijlessen in de 

Utrechtse Waarden en Vianen op 7 boeren bedrijven. Het project loopt door tot en 

met december 2017. 

 Op naar een complete leerlijn voor boerderijeducatie in de provincie Utrecht voor 

groepen 7 en 8 van basisonderwijs van Vereniging Boerderij in de Kijker (€14.500). 

Het project betreft uitbreiding van de boerderijlessen naar de groepen 7 en 8 van 

de basisschool. Het project loopt door tot en met oktober 2017. 

 Verlenging 15 contracten boerenlandpaden in 2014-2015 van ANV Lopikerwaard 

(€38.454,52). Per december 2013 liep de beheervergoeding vanuit de pilot 

groenblauwe diensten af. Vanuit de beleidsafdeling bestond de wens om de 

contracten boerenlandpaden te verlengen voor 2 jaar vooruitlopend op de vorming 

van nieuw beleid over beheer.  

 Voor stadslandbouw en multifunctionele landbouw is €250.000 aan AVP-middelen 

beschikbaar gesteld. Er is €168.874,52 besteed aan bovenstaande subsidies. 

Daarnaast is €1.556 bijgedragen aan het minisymposium stadslandbouw. Resterend 

budget bedraagt €65.068,88. Dit budget is bestemd voor de projecten Ontwikkelen 

kennisnetwerk Groene Hart Atelier (beschikt in 2016) en Pure Hub Boerderij Fortzicht. 

Er is €16.056,60 aan openstaande verplichtingen meegenomen naar 2016. 

 4.1.5.1 Projecten op het gebied van stadslandbouw en/of multifunctionele landbouw 

(7 stuks) 

 

Er zijn 7 (subsidie)projecten gerealiseerd voor het ontwikkelen van stadslandbouw en/of 

multifunctionele landbouw  

4.1.6 Landbouw en Milieuprojecten (LaMi) 

 Onder de vlag van LaMi werken Programmabureau Utrecht-West en Gebiedscoöperatie 

O-gen samen aan een duurzame land- en tuinbouw met financieel gezonde bedrijven 

in de provincie Utrecht. De thema’s landbouw en milieu staan daarbij centraal. 

 

LaMi ondersteunt partijen en ondernemers in Utrecht om hun ambities op het gebied 

van landbouw en milieu te concretiseren en te realiseren. LaMi doet dit door partijen 

samen te brengen, te faciliteren bij het opzetten van projecten, en soms door een 

project financieel te ondersteunen. LaMi adviseert de provincie op basis van wat er 

leeft in het gebied en jagen projectvoorstellen aan die bijdragen aan haar beleid. 

 In de periode 2013 tot en met 2015 zijn er een groot aantal projecten opgestart 

gericht op het sluiten van kringlopen en verbeteren van de waterkwaliteit. Dit zijn de 

projecten die zijn uitgevoerd:  

 Studiegroepen fruitbewaring (€4.351) 

 Onderzoeken energieopslag (€2.000) 

 Steenmeel praktijkproeven (€21.751,50) 

 Onderzoek ‘stro in de box’ (€12.700) 

 Studiegroepen energiebesparing Vreugdenhil (€7.898) 

 Faciliteren van Duurzame Melkveehouderijsystemen (€11.364,20) 

 Demo driftreductie Utrecht (€11.500) 

 Biomeiler Meetsysteem (€3.800) 

 Alternatieve mogelijkheden onkruidbestrijding (€5.400,01) 
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 Trajectvoorbereider Energieneutrale Melkveehouderij (€22.000) 

 Bemesten is vakwerk (€6.999,99) 

 Demo precisie bemesting (€2.100) 

 Beweidingsplanner 2.0 fase 1 (€26.960) 

 Verkenning All Electric farm (€4.000) 

 Communicatie (Aanjager, Avonden Utrechtse melkveehouderij, Fruitteeltdagen,  

hosting website) en overig (€110.800,77) 

 

 Voor LaMi wordt jaarlijks €100.000 aan AVP-middelen beschikbaar gesteld. LaMi is in 

2013 overgekomen naar Utrecht-West en O-gen. In totaal is er €260.434,74 aan 

middelen binnen AVP-middelen beschikbaar gesteld. Er is €253.625,47 besteed aan 

bovenstaande projecten. Resterend budget bedraagt €6.799,87. Dit budget is 

meegenomen naar de AVP-periode 2016-2019. 

  4.1.3.1 Projecten duurzame landbouw en innovatie (10 stuks) 

 4.1.6.0 Landbouw overig (geen eenheid) 

 

Door LaMi zijn vanaf 2013 veertien grote en kleine bewustwordingsprojecten uitgevoerd. Ook 

is tweejaarlijks de Aanjager verschenen met informatie over deze projecten en zijn er diverse 

andere communicatie-activiteiten ontplooit. 

4.2 Versterken landschap en cultuurhistorie 

 Doelstelling Gebiedsprogramma 2012-2015 is versterken landschappelijke kwaliteit en 

versterken en uitdragen cultuurhistorische waarden. 

 Naast het meekoppelen van kansen binnen de gebiedsprojecten, zijn er ook een aantal 

zelfstandige projecten uitgevoerd vanuit de flexibel in te zetten middelen en de MAP 

Linschoterwaard. Het betreft de volgende projecten: 

 Hoe diep zijn wij gezonken van de Vechtplassencommissie (€27.557,57). Er 

worden zomer 2016 3 palen geplaatst in Utrecht-West waarop zichtbaar is 

gemaakt hoever het Hollands/Utrechtse veenlandschap in de laatste duizend jaar 

is gezakt 

 Programma Gastheerschap van het landschap Groene Hart van IVN Utrecht 

(€28.084,-). De kennis bij (recreatie)ondernemers is vergoot op thema's als 

ontstaansgeschiedenis, natuurwaarden, landschap, cultuurhistorie en recreatieve 

mogelijkheden. Hiervoor is een cursus opgesteld en gehouden onder 

recreatieondernemers. Op 14 januari 2016 hebben 22 recreatieondernemers hun 

diploma ontvangen. 

 Hoogstambrigade Groene Hart van Landschap Erfgoed Utrecht (€21.500). De 

achteruitgang van de bestaande hoogstamboomgaarden in de Utrechtse Waarden 

(kwalitatieve en kwantitatieve zin) is aangepakt door het opzetten van een 

hoogstambrigade (vrijwilligersgroep met professionele begeleiding) voor de 

Utrechtse Waarden en vergroting van de bewustwording bij eigenaren en 

streekbewoners met betrekking tot de vele functies (landschap, cultuurhistorie, 

ecologie, biodiversiteit) van hoogstamboomgaarden. 

 Parels van Linschoten: boomgaarden en erven van gemeente Montfoort (€8.000). 

Er is een informatieavond georganiseerd over hoogstamfruit en er zijn erfadviezen 

geven voor circa 10 erven (o.a. plantinstructies). 

 Parels van Linschoten: Knik Schans te Linschoten (€23.480). Met de reconstructie 
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van de provinciale weg N204 in 2017 wordt tegelijkertijd dit cultuurhistorisch 

element van de Oude Hollandse Waterlinie beter zichtbaar gemaakt. 

 Er is geen geld beschikbaar gesteld specifiek voor het thema landschap en 

cultuurhistorie. Vanuit de MAP Linschoterwaard en door vrijval van middelen voor de 

aanleg van Poorten en TOP’s konden bovenstaande projecten gesubsidieerd worden. In 

totaal is €108.621,57 in bovenstaande projecten geïnvesteerd, waarvan €27.558 uit de 

flexibel in te zetten middelen en €81.063,57. uit de MAP Linschoterwaard (zie §4.3.2) 

 2.1.1.0 Landschap overig (geen eenheid) 

3.1.3.0 Cultuurhistorie overig (geen eenheid) 

 

Ondanks het ontbreken van middelen bij aanvang van het Gebiedsprogramma zijn er vijf 

projecten op het gebied van landschap en cultuurhistorie gesubsidieerd.  

4.3 Ontwikkelen recreatie 

4.3.1 Realiseren van Poorten en Toeristische Overstappunten (TOP’s) 

 Realiseren van 3-5 Poorten en 5-7 Toeristische Overstappunten (TOP’s). De TOP’s en 

Poorten zijn startpunten voor recreatieve activiteiten. Ze fungeren als toegangspunten 

voor het provinciale Recreatieve Hoofdnetwerk als samenhangend geheel van 

(boven)regionale routes voor wandelen, fietsen en varen. 

 Poorten zijn prominente en herkenbare toegangslocaties van de recreatie- en 

natuurgebieden. De Poorten hebben een eigen attractiewaarde (en veelal 

horecavoorziening) met minimaal 100 parkeerplaatsen en trekken op die manier ook 

publiek aan. De volgende 4 Poorten zijn gesubsidieerd / gerealiseerd: 

 TOP Marnemoende van Jachthaven Marnemoende (€27.135) (mei 2014 geopend) 

 TOP Salmsteke van Recreatie Midden Nederland (€15.625) (oktober 2014 geopend) 

 TOP Haarzuilens / De Haar van Natuurmonumenten (€43.670,79) (september 2015 

geopend) 

 TOP Maarsseveense Plassen van recreatieschap Stichtse Groenlanden (€15.280) 

(beschikt in 2016, opening voorjaar 2017) 

 

De volgende TOP’s zijn gesubsidieerd / gerealiseerd: 

 TIP/TOP Vinkeveen Haven van Vinkeveen Haven BV (€25.000) (juni 2014 geopend) 

 TOP Breukelen (geen subsidiebijdrage) (april 2015 geopend) 

 TOP Land van Zuylen van Stichting Slot Zuylen (€20.000) (mei 2015 geopend) 

 TOP Ponthoeve Vianen van gemeente Vianen (€14.511) (maart 2016 geopend) 

 TOP en wandelpad Abcoude van Stationsplein 3 BV (€34.000) (mei 2016 geopend) 

 TOP Oudewater van gemeente Oudewater (€15.956) (opening in 2016) 

 TOP landgoed Linschoten van gemeente Montfoort inclusief parkeerplaats 

aanlegsteiger kano’s (€65.732,53) (opening in 2017). Kosten zijn inclusief 

voorbereidingskosten, deze zijn geboekt binnen de middelen voor MAP 

Linschoterwaard. 

 

Naast bovenstaande TOP’s zijn in mei 2012 vier TOP’s geopend die gesubsidieerd zijn 

in de vorige AVP-periode. Dit betreffen: TOP Winkelpolder, TOP Pondskoekersluis, TOP 

Heinoomsvaart en TOP Oortjespad. Het beleidsmatige onderscheid tussen TOP’s en 

Poorten wordt niet voor het publiek gemaakt; er wordt over “TOP’s” gecommuniceerd. 
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 Er is €370.000 beschikbaar gesteld bij aanvang van het Gebiedsprogramma voor 

realisatie van TOP’s en Poorten. Hiervan is €100.000 flexibel ingezet op diverse andere 

projecten. Er is €195.537, 79 gesubsidieerd aan Poorten en TOP’s in de periode 2012-

2015. Restant budget bedraagt €74.462,21. Een deel van dit budget (€17.215,78) is 

gereserveerd voor de TOP Stadspark Oudegein van gemeente Nieuwegein 

(aangevraagd december 2015, verleend en vastgesteld februari 2016). Er is €4.718,03 

aan openstaande verplichtingen meegenomen naar 2016. 

  5.2.1.1 Ontwikkelde recreatieve poorten (3 Poorten gerealiseerd, 1 gepland) 

 5.2.1.2 Ontwikkelde recreatieve TOP’s (3 TOP’s gerealiseerd t/m 2015, 4 gepland) 

 

Er zijn 4 poorten en 7 TOP’s gesubsidieerd, een achtste TOP is eind december ingediend. 

Hiermee is voldaan aan de opgave om 3-5 Poorten en 5-7 TOP’s te realiseren. Van de 

gesubsidieerde Poorten en TOP’s zijn er 3 Poorten en 3 TOP’s in de periode 2012-2015 

geopend. De overige volgen in 2016 en 2017.  

4.3.2 Complementeren van het recreatief hoofdnetwerk en opheffen knelpunten 

 Het uitwerken en oplossen van knelpunten in het fietsknooppuntensysteem, de aanleg 

van een wandelroutenetwerk en bijdragen aan kansrijke nieuwe verbindingen.  

 

Opening vernieuwde fietsknooppuntensysteem op 30 juni 2014 

 De volgende projecten zijn gesubsidieerd: 

 Optimalisatie Fietsknooppuntensysteem van Recreatie Midden Nederland 

(€140.000, deel Utrecht-West). Het fietsknooppuntensysteem is geoptimaliseerd 

door aanleg van nieuwe routes (veelal stad-land) o.a. vanwege nieuw aangelegde 

fietspaden, opheffen van knelpunten en betere aansluiting met aangrenzende 
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provincies. Ook zijn alle knooppuntborden vervangen. Het geoptimaliseerde 

fietsknooppuntensysteem is juni 2014 geopend. November 2014 was de 

uitvoering volledig afgerond. 

 Wandelroutenetwerk Utrecht-West fase 1 van Recreatie Midden Nederland i.s.m. 

diverse partners (€138.321 AVP en €210.591 POP). Deze eerste fase omvat de 

Venen en de Utrechtse Waarden en de gemeente Nieuwegein. Deze gebieden zijn 

voorzien van een wandelroutenetwerk. Dit netwerk is in december 2014 officieel 

geopend. Het wandelroutenetwerk is o.a. opgenomen in de Wandelplanner van 

Recreatie Midden Nederland. Van de AVP-middelen is €71.900 bijgedragen vanuit 

het AVP-budget voor Leader-2.  

 Wandelroutenetwerk Utrecht-West fase 2 van Recreatie Midden Nederland i.s.m. 

diverse partners (475.712,75). Deze tweede fase omvat de Vechtstreek, 

Noorderpark en de gemeenten Vianen en Utrecht, dus de rest van Utrecht-West. 

September 2015 is de subsidie toegekend. Aanleg vindt plaats in de zomer van 

2016. 

 Waterliniepad Oude Hollandse Waterlinie van Stichting Groene Hart (€20.000). Doel 

project is een lange afstand wandeling tussen Muiden en Gorinchem langs alle 

elementen van het verdedigingssysteem van de Oude Hollandse Waterlinie. Diverse 

missing links binnen AVP-gebied Utrecht-West zijn met deze subsidie aangelegd. 

Het pad is mei 2014 geopend. 

 Klompenpaden IJsselstein en Linschoten van 

Landschap Erfgoed Utrecht (€45.641,48). Er is subsidie 

verstrekt voor de aanleg van 2 klompenpaden. Er is 

één klompenpad ontwikkeld bij IJsselstein en 

Montfoort van 17 km, het Eendenkooienpad, geopend 

december 2014. De route start bij TOP Marnemoende. 

De route is opgenomen in het wandelroutenetwerk. 

Een klompenpad bij Linschoten is niet haalbaar 

gebleken. De overige middelen worden ingezet voor 

het klompenpad bij Tienhoven 

 Uitbreiding klompenpadennetwerk Utrecht-West van Landschap Erfgoed Utrecht 

(€40.000). Betreft opdracht voor doorontwikkeling van het klompenpadennetwerk.  

 Verbreding Weidepad Montfoort van de gemeente Montfoort (€55.660). Er is 

subsidie verstrekt voor verbreding van ca. 500 meter fietspad tussen Montfoort en 

de Cattenbroekerdijk (knooppunten 69 en 99). Het pad is in 2015 verbreed. 

 Haalbaarheidsonderzoek voetverbinding Hollandse IJssel van Streekfonds de 

Utrechtse Waarden (€3.630). Er is onderzoek uitgevoerd naar een mogelijkheid om 

een oversteek over de Hollandse IJssel te realiseren. De doorsteek loopt vanaf de 

Waardsedijk tussen knooppunt 71 en76 en komt uit op de Zuid-

Linschoterzandweg tussen knooppunt 58 en 93. Eind 2015 is een 

investeringssubsidie gevraagd om de oversteek te realiseren, deze is begin 2016 

toegekend. 

 Klompenpad Tienhoven van Landschap Erfgoed Utrecht (€17.178). Er is subsidie 

verstrekt voor een nieuw klompenpad nabij Tienhoven (opening voorjaar 2017). Dit 

klompenpad wordt gefinancierd uit het gebiedsproject N2000 Oostelijke 

Vechtplassen Utrecht. 

 

 

http://www.recreatiemiddennederland.nl/pagina/210/planner.html
http://www.recreatiemiddennederland.nl/pagina/210/planner.html
http://klompenpaden.nl/klompenpad/eendenkooienpad/
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 In totaal is €660.000 beschikbaar gesteld voor dit thema: €400.000 MAP 

Linschoterwaard voor investeringen op het gebied van recreatie, landschap en 

cultuurhistorie in de Utrechtse Waarden en €260.000 specifiek voor het 

complementeren van het netwerk en het opheffen van knelpunten. Er is €408.000 

vrijgevallen vanuit gebiedsproject Groot Wilnis-Vinkeveen voor fase 2 van het 

wandelroutenetwerk en €12.358 vanuit de flexibel in te zetten middelen. Daarnaast is 

€40.000 extra beschikbaar gesteld vanuit MEC. Totale budget bedraagt dus 

€1.120.358.  

 

In totaal is €860.750 besteed aan recreatieprojecten. Daarnaast is vanuit de MAP 

Linschoterwaard €52.980 aan projecten op het gebied van landschap en 

cultuurhistorie besteed. Totale besteding is dus €913.730. Het grootste deel van de 

resterende middelen is gereserveerd voor subsidie voor het realiseren van een brug 

over de Hollandse IJssel van de gemeente Oudewater (€183.000). Er resteert 

daarbuiten nog €23.628,95. 

  5.2.2.1: Gerealiseerde paden wandelen (buiten RodS) (17 km gerealiseerd, 2 paden 

gepland) 

 5.2.2.2: Projecten opheffen knelpunten wandelen (2 projecten gerealiseerd, 1 

project gepland) 

 5.2.2.3: Gerealiseerde paden fietsen (buiten RodS) (0,5 km) 

 5.2.2.4: Projecten opheffen knelpunten fietsen ( 1 project) 

 

Het fietsknooppuntensysteem in de provincie Utrecht is afgelopen periode geoptimaliseerd. 

Ook is een wandelroutenetwerk in een groot deel van Utrecht-West aangelegd. De rest van 

Utrecht-West volgt in 2016. Daarnaast zijn diverse wandelpaden gesubsidieerd en is een 

fietspad verbreed. In 2016/2017 wordt een oversteek over de Hollandse IJssel gerealiseerd 

als concrete uitvoering van een in 2015 gesubsidieerd haalbaarheidsonderzoek. 

 

4.3.3 Versterken waterrecreatie 

 Het thema waterreactie is in overleg opgepakt door Programmabureau Groene Hart.  

 In 2012 is door het Programmabureau Groene Hart gestart met het 

uitvoeringsprogramma Waterrecreatie. Het programma heeft als doel te zorgen voor 

een attractief vaarwegennet in het Groene Hart. Het programma beschikt niet over 

eigen middelen maar jaagt lopende initiatieven aan. Voorbeelden van projecten zijn het 

sloeppennetwerk in de provincie Utrecht dat 10 juli 2014 is geopend, een betere 

afstemming van de brug- en sluistijden, meer aanlegplaatsen, veilige oversteek van 

het Amsterdam Rijn Kanaal en TOP’s met vaarmogelijkheden (zoals TOP 

Marnemoende). Het programma loopt tot en met 2014. 

 Geen middelen besteed vanuit Utrecht-West 

 Geen projecten uitgevoerd vanuit Utrecht-West 

 

Door Programmabureau Groene Hart zijn diverse projecten aangejaagd op het gebied van 

waterrecreatie. Onder andere is afgelopen periode een sloepenknooppuntennetwerk 

aangelegd. Kansen voor TOP’s met vaarmogelijkheden zijn opgepakt door Utrecht-West. 
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4.3.4 Versterken Merk & Marketing 

Dit onderwerp is niet expliciet opgepakt in de afgelopen periode. Op het gebied van Merk & 

Marketing is het Groene Hart een veel herkenbaarder gebiedsentiteit. Vanuit 

Programmabureau Groene Hart hebben diverse activiteiten op het gebied van Merk & 

Marketing plaatsgevonden, o.a. het door ontwikkelen van de toeristische portal Het Groene 

Hart van Holland. Vanuit Leader Weidse Veenweiden zijn in de POP2-periode diverse 

projecten gesubsidieerd op dit onderwerp. 

4.4 Versterken ondernemerschap 

 Kennis en ervaring uitwisselen over ondernemerschap. 

 Vanuit de flexibel in te zetten middelen is het project Opschaling rustpunten Utrecht-

West van Stichting Rustpunten gesubsidieerd. Hiermee zijn een vijftal rustpunten 

gerealiseerd in de Vechtstreek, zodat heel Utrecht-West nu met rustpunten in bedekt. 

Vanuit een Leadersubsidie zijn tevens rustpunten in de Utrechtse Waarden en de Venen 

aangelegd. 

 Er zijn geen middelen beschikbaar gesteld vanuit het Gebiedsprogramma Utrecht-West 

2012-2015. Vanuit de flexibel in te zetten middelen is €15.000 besteed voor 

bovenstaand project. 

 5.2.5.0: Completeren recreatie overig (geen eenheid) 

 

Via het project opschaling Rustpunten Utrecht-West ( €15.000 subsidie) zijn een vijftal 

rustpunten gerealiseerd in de Vechtstreek, buiten het gebied van Leader Weidse Veenweiden. 

 

4.5 Stimuleren energiebesparing en energieopwekking 

 Realiseren van praktijkvoorbeelden op het gebied van regionaal bijeenbrengen van 

vraag en aanbod. 

 De volgende opdracht is verstrekt door de Werkgroep Energie: 

 Pilotproject Biomassaketen Stichtse Vecht (€17.000). Inzet van dit 

haalbaarheidsonderzoek was om vraag en aanbod van biomassa rondom de Vecht 

bij elkaar te brengen. Door lokale ketens tot stand te brengen rondom de 

vrijkomende biomassa kan een kostenreductie voor landgoedeigenaren en andere 

terreinbeherende organisaties worden gerealiseerd.  

Naast bovenstaand project zijn 2 projecten gesubsidieerd vanuit de middelen voor 

Landbouw en Energie: een vergasser-wkk bij de familie Zwarts en de biogasketen 

Reijerscop (gemeente Woerden), zie §4.1.3 (Landbouw en energie).  

 Er is €17.000 besteed aan het project Biomassaketen Stichtse Vecht.  

 1.1.5.0: Natuur overig (geen eenheid) 

 

  

http://www.groenehart.nl/
http://www.groenehart.nl/
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5 Projectenoverzicht Utrecht-West 2012-2015 

Onderstaande tabel geeft een opsomming van alle inhoudelijke projectopdrachten en 

subsidies die via betrokkenheid van Utrecht-West tot uitvoering zijn gekomen. In de status 

wordt onderscheid gemaakt tussen inhoudelijke projectopdrachten die zijn verleend of 

afgerond of subsidieprojecten die in procedure zijn gebracht, zijn beschikt of zijn afgerond. 

 

Project Aanvrager Thema Status 

2015 

Integrale gebiedsprojecten  

Natuurinrichting Wilnisse 

Bovenlanden 

De Kuiper Noordeloos B.V. Wilnisse Bovenlanden Verleend 

Natuurinrichting Taartpunt Van Oostrum Westbroek 

B.V. 

N2000 Oostelijke 

Vechtplassen Utrecht 

Verleend 

Natuurontwikkeling Armenland 

Ruwiel 

De Heer Land en Water B.V. 

/ Samsom V.O.F. 

Groot Wilnis-Vinkeveen Afgerond 

Regeling kavelpad Groot Wilnis-

Vinkeveen 2015-2020 

Stichting 

Gebiedsontwikkeling 

Utrecht-West 

Groot Wilnis-Vinkeveen Verleend 

Karakteristieke en streekeigen 

damhekken Groot Wilnis-

Vinkeveen 

Stichting 

Gebiedsontwikkeling 

Utrecht-West 

Groot Wilnis-Vinkeveen Verleend 

Groen en Blauw Utrecht-West 

Natuurinrichting EVZ Bijleveld Loonbedrijf Gebr. Zagt B.V. Uitvoering Akkoord van 

Utrecht 

Verleend 

Introductie Cranberryteelt in 

veenweiden als economische motor 

voor instandhouding 

Veenweiden Innovatie 

Centrum 

Programma Westelijke 

Veenweiden 

Beschikt 

Innovatie dieptemeting van sloten Waternet Programma Westelijke 

Veenweiden 

Beschikt 

Vitaal en Beleefbaar Utrecht-West 

Koepelaanvraag kavelruil Utrecht-

West 2015-2016 

Stichting 

Gebiedsontwikkeling 

Utrecht-West 

Landbouwstructuur-

versterking 

Verleend 

Ecosysteemdiensten kopen en 

verkopen 

ANV de Utrechtse Venen Duurzame landbouw en 

innovatie 

Beschikt 

Equisetum Natuurlijk Beheersen De Groene Hofstee V.O.F. Duurzame landbouw en 

innovatie 

Beschikt 

Groene Hart Atelier, onderdeel 

kennisnetwerk 

Stichting Groene Hart, 

Kloppend Hart 

Stadslandbouw en 

multifunctionele 

landbouw 

In procedure 

Boerenzwaluw 2015 ANV de Utrechtse Venen Stadslandbouw en 

multifunctionele 

landbouw 

Beschikt 

Pilot boerderijschool Utrecht 2015-

2016 

Stichting Boerderijschool Stadslandbouw en 

multifunctionele 

landbouw 

Beschikt 
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Professionele Boerderijeducatie 

voor Zuidwest Utrecht 

Vereniging Boerderij in de 

kijker 

Stadslandbouw en 

multifunctionele 

landbouw 

Beschikt 

Op naar een complete leerlijn voor 

boerderijeducatie in de provincie 

Utrecht voor groepen 7 en 8 van 

basisonderwijs 

Vereniging Boerderij in de 

kijker 

Stadslandbouw en 

multifunctionele 

landbouw 

Beschikt 

Studiegroepen energiebesparing Stichting 

Gebiedsontwikkeling 

Utrecht-West 

Landbouw en energie Beschikt 

Biogashub Reijerscop Dhr. Brouwer Landbouw en energie Beschikt 

Traject Energie Neutrale 

Melkveehouderij 

Stichting 

Gebiedsontwikkeling 

Utrecht-West 

Landbouw en energie In procedure 

Verbeteren biotoop heikikker, 

kamsalamander en grote 

modderkruiper in de Lopikerhout 

Gemeente Lopik Landbouw en natuur Beschikt 

Tijdelijk verhogen slootpeil voor 

weidevogels 

ANV de Utrechtse Venen Landbouw en natuur Beschikt 

Watermanagement in plasdras 

situaties van de agrarische 

Natuurvereniging Lopikerwaard e.o. 

ANV Lopikerwaard Landbouw en natuur Beschikt 

Wandelroutenetwerk Groene Hart 

onderdeel B: Noorderpark, 

Vechtstreek, Utrecht en Vianen 

Recreatie Midden Nederland Opheffen knelpunten 

recreatief hoofdnetwerk 

Beschikt 

Klompenpad Tienhoven Landschap Erfgoed Utrecht Opheffen knelpunten 

recreatie hoofdnetwerk 

Beschikt 

Realisatie oversteek Hollandse IJssel 

en uitbreiding wandelroutenetwerk 

Gemeente Oudewater MAP Linschoterwaard / 

Opheffen knelpunten 

In procedure 

TOP Ponthoeve Vianen Gemeente Vianen Realiseren Poorten en 

Toeristische 

Overstappunten 

Beschikt 

TOP Landgoed Linschoten Gemeente Montfoort Realiseren Poorten en 

Toeristische 

Overstappunten 

Beschikt 

TOP Maarsseveense Plassen Recreatieschap Stichtse 

Groenlanden 

Realiseren Poorten en 

Toeristische 

Overstappunten 

Beschikt 

TOP Stadspark Oudegein Gemeente Nieuwegein Realiseren Poorten en 

Toeristische 

Overstappunten 

In procedure 
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2014 

Integrale gebiedsprojecten  

Verkavelen voor Groei Peilvak 9 

e.o.  

Dienst Landelijk gebied Groot Wilnis-Vinkeveen Afgerond 

Natuurontwikkeling Grote Sniep 

fase 1 

C.M. Baars en Zn bv / 

Samsom V.O.F. 

Groot Wilnis-Vinkeveen Afgerond 

Groen en Blauw Utrecht-West 

Onderwaterdrainage Zegveld-

Noord en Groot Wilnis-Vinkeveen 

ANV de Utrechtse Venen Programma Westelijke 

Veenweiden 

Beschikt 

Modelpolder, sturen met water Veenweiden Innovatie 

Centrum 

Programma Westelijke 

Veenweiden 

Beschikt 

Vitaal en Beleefbaar Utrecht-West 

Verkavelen voor Groei Zegveld 

en Breukelen e.o.  

Dienst Landelijk gebied Landbouwstructuur-

versterking 

Afgerond 

Studiegroepen 

Kringlooplandbouw 

Stichting Gebiedsontwikkeling 

Utrecht-West 

Duurzame landbouw en 

innovatie 

Afgerond 

Een levendige boerensloot ANV Lopikerwaard Duurzame landbouw en 

innovatie 

Beschikt 

Meer gras van eigen bodem PPP-Agro Advies Duurzame landbouw en 

innovatie 

Beschikt 

New life for Dutch Fens (Life+-

subsidie) 

Natuurmonumenten Landbouw en natuur 

(leefgebiedenbenadering

) 

Beschikt 

Creëren nestgelegenheid Zwarte 

Stern 

ANV de Utrechtse Venen Landbouw en natuur 

(leefgebiedenbenadering

) 

Verleend 

Pilotproject Biomassaketen 

Stichtse Vecht 

Monumentaal ‘Flexibel in te zetten 

middelen’ 

Afgerond 

Biogasketen Reijerscop AT Osborne Landbouw en energie Verleend 

Onderzoeken energieopslag Wijsman Handel & Advies / 

Rhino Engineering 

Landbouw en energie Afgerond 

Boerderij in de Kijker 2014-2015 Vereniging Boerderij in de 

Kijker 

Stadslandbouw en 

multifunctionele 

landbouw 

Beschikt 

Recreatieve bezoekboerderij 

Geertjeshoeve 

Boerderij Geertjeshoeve Stadslandbouw en 

multifunctionele 

landbouw 

Beschikt 

Hoogstambrigade Groene Hart Landschap Erfgoed Utrecht MAP Linschoterwaard Beschikt 

Parels van Linschoten: 

boomgaarden en erven 

Gemeente Montfoort MAP Linschoterwaard Beschikt 

TOP Land van Zuylen Stichting Slot Zuylen Realiseren Poorten en 

Toeristische 

Overstappunten 

Afgerond 

TOP en wandelpad Abcoude Stationsplein 3 BV Realiseren Poorten en 

Toeristische 

Overstappunten 

Beschikt 
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TOP Oudewater Gemeente Oudewater Realiseren Poorten en 

Toeristische 

Overstappunten 

Beschikt 

TOP-Poort Haarzuilens/de Haar Vereniging 

Natuurmonumenten 

Realiseren Poorten en 

Toeristische 

Overstappunten 

Afgerond 

Verlenging contracten 

boerenlandpaden tot 2016 

Stuurgroep Groenblauwe 

diensten 

Opheffen knelpunten 

recreatief hoofdnetwerk 

Verleend 

Fietspad Weidepad in Montfoort Gemeente Montfoort Opheffen knelpunten 

recreatief hoofdnetwerk 

Beschikt 

Opschalen rustpunten Utrecht-

West 

Stichting Rustpunten ‘Flexibel in te zetten 

middelen’ 

Afgerond 

Gastheer van het Landschap 

Groene Hart 

IVN ‘Flexibel in te zetten 

middelen’ 

Afgerond 

Hoe diep zijn wij gezonken 

(Palenproject) 

Vechtplassencommissie ‘Flexibel in te zetten 

middelen’ 

Afgerond 

 

2012/2013 

Integrale gebiedsprojecten  

Torenrestaurant ‘De Bonte 

Toren’ 

Samsom Wilnis VOF Groot Wilnis-Vinkeveen 

/ Leader Weidse 

Veenweiden 

Afgerond 

Aanleg stiltetuin en openstelling 

St. Victorkerk 

Parochie IJsselstein Leader Weidse 

Veenweiden 

Afgerond 

Rustpunten in de Utrechtse 

Venen en de Waarden 

ANV de Utrechtse Venen Leader Weidse 

Veenweiden 

Afgerond 

Op naar een wandelroutenetwerk 

Utrecht-West-onderdeel A 

Recreatie Midden-Nederland 

in samenwerking met de 

Plaatselijke Groep 

Leader Weidse 

veenweiden / Opheffen 

knelpunten recreatief 

hoofdnetwerk 

Afgerond 

Groen en Blauw Utrecht-West 

Verbetering waterhuishouding 

Maarsseveen-Westbroek 

Waternet Maarsseveen-Westbroek Afgerond 

Project Veenwijzer Veenweide Innovatiecentrum Innovatieprogramma 

Westelijke Veenweiden 

Afgerond 

Rietteelt voor duurzaam 

bodembeheer 

Veenweiden 

Innovatiecentrum 

Innovatieprogramma 

Westelijke Veenweiden 

Afgerond 

Vitaal en Beleefbaar Utrecht-West 

Duurzaam bodembeheer 

Utrecht-West 

ETC Nederland Duurzame landbouw en 

innovatie 

Afgerond 

Voorbereiding uitbreiding 

klompenpadennetwerk Utrecht-

West  

Landschap Erfgoed Utrecht MAP Linschoterwaard Beschikt 

Klompenpaden IJsselstein en 

Linschoten 

Landschap Erfgoed Utrecht MAP Linschoterwaard Beschikt 

Haalbaarheidsonderzoek 

vergasser-wkk op basis van 

lokaal riet 

Familie Zwarts Landbouw en energie Afgerond 
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Knelpunten en kansen duurzame 

energie 

Natuur- en Milieufederatie 

Utrecht 

Landbouw en energie Afgerond 

Waterliniepad Oude Hollandse 

Waterlinie 

Stichting Groene Hart Opheffen knelpunten 

recreatief hoofdnetwerk 

Afgerond 

TOP Marnemoende IJsselstein Jachthaven Marnemoende Realiseren Poorten en 

Toeristische 

Overstappunten 

Afgerond 

TOP Salmsteke Lopik Recreatieschap Stichtse 

Groenlanden 

Realiseren Poorten en 

Toeristische 

Overstappunten 

Afgerond 

TIP/TOP Vinkeveen Haven Zeilschool Vinkeveen Leader Weidse 

Veenweiden / Realiseren 

Poorten en Toeristische 

Overstappunten 

Afgerond 
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6 Samenstelling en werkwijze Utrecht-West 

6.1 Samenstelling Utrecht-West 

De Gebiedscommissie Utrecht-West is een samenwerking tussen overheden, 

maatschappelijke organisaties en ondernemers met als doel de kwaliteit en leefbaarheid van 

het landelijk gebied te verbeteren. De provincie Utrecht is een belangrijke opdrachtgever en 

financier. 

 

De Gebiedscommissie Utrecht-West stuurt op hoofdlijnen en rapporteert hierover halfjaarlijks 

aan de provincie. De inhoudelijke werkzaamheden en besluitvorming vinden plaats in door 

de Gebiedscommissie Utrecht-West ingestelde stuur- en werkgroepen waar lokale 

organisaties en stakeholders samen met deskundige gebiedspartners in betrokken zijn.  

 

Het Dagelijks Bestuur vormt de Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West en draagt onder 

meer zorg voor de financiële en juridische aansturing. Het Programmabureau Utrecht-West is 

de uitvoerende organisatie en faciliteert zowel de Gebiedscommissie Utrecht-West als de 

stuur- en werkgroepen. 

6.2 Werkwijze Utrecht-West 

Utrecht-West wordt omvat de lokale gebieden De Venen, de Vechtstreek, de Utrechtse 

Waarden en de stad Utrecht: het westelijke deel van de provincie Utrecht. Kern van het werk 

van Utrecht-West is uitvoering van de provinciale AVP-opgaven samen met onze partners in 

de gebiedscommissie. Lokale initiatieven op het gebied van cultureel erfgoed en landschap 

konden daarbij meeliften.  

 

Utrecht-West is een netwerkorganisatie. We werken bottom-up in nauwe verbinding met 

lokale stakeholders. We zoeken samenwerking met partijen uit het gebied, zodat we zoveel 

mogelijk kunnen aanhaken bij lokale initiatieven in de gebieden. Ook in de nieuwe periode 

2016-2019 zetten we deze succesvolle werkwijze voort.  

 

We zijn de oren en ogen in het gebied en weten wat er speelt. Daarnaast zijn we de handen 

en voeten als het gaat om de uitvoering van integrale gebiedsprocessen.  
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7 Eindoverzicht financiën Gebiedsprogramma Utrecht-West 

7.1 Overzicht financiën 

In onderstaande tabel staat de financiële realisatie van het Gebiedsprogramma Utrecht-West 

2012-2015 weergegeven.  

 

  

Begroting 

Gebieds-

programma 

2012-2015 

 

Verplicht + 

betaald 

2012-2015 

Restant t.b.v. 

Gebieds-

programma 

2016-2019 

 

 

% 

besteed 

Integrale gebiedsprojecten 

Groot Wilnis-Vinkeveen   €   16.850.987   €     5.058.061   €   11.792.926  30% 

Wilnisse Bovenlanden  €     4.432.519   €     3.759.978   €        672.541  85% 

N2000 Oostelijke 

Vechtplassen Utrecht 

 €     4.545.912   €     1.191.991   €     3.353.921  26% 

Grond als motor 
Grond voor 

Grond 

Grond voor 

Grond 

Grond voor 

Grond 
-  

Leader Weidse 

Veenweiden 
 €        380.000   €        496.641   €                   -  131% 

Groen en blauw Utrecht-West 

Maarsseveen-

Westbroek 
 €        454.088   €        454.088   €                   -  100% 

Veenweide 

Innovatiecentrum 
 €        245.000   €        185.056   €          59.944  76% 

Herprogrammering 

Westelijke Veenweiden 
 €        963.525   €        963.525   €                   -  100% 

Programma Aanpak 

Veenweiden 
 €     2.700.000   €        143.329   €     2.556.671  5% 

Polder Portengen  €        800.000   €                  -   €        800.000  0% 

Realiseren schoon water  *1   *1   *1   *1  

Tegengaan verdroging 

natuurgebieden binnen 

EHS 

 €        900.000   €       900.000   €                  -  100% 

Realiseren herijkte EHS  *1   *1   *1   *1  

Polder Mijnden  €        980.000   €          15.000   €        965.000  2% 

Invulling geven aan 

Groene contour 
 *1   *1   *1   *1  

Vitaal en beleefbaar Utrecht-West 

Landbouw 

Uitvoering 

landbouwstructuur-

versterking 

 €        840.000   €        813.507   €          26.493  97% 

Duurzame landbouw en 

innovatie 
 €        480.000   €        446.404   €          33.596  93% 
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Duurzame landbouw en 

innovatie (rijksmiddelen 

+ EU-middelen) 

 €        220.000   €        145.000   €          75.000  66% 

Landbouw en energie  €        250.000   €        154.436   €          95.564  62% 

Landbouw en natuur  €        300.000   €        253.142   €          46.858  84% 

Stadslandbouw en 

multifunctionele 

landbouw 

 €        250.000   €        170.431   €          79.569  68% 

Landbouw- en 

milieuprojecten (LaMi) 
 €        264.340   €        253.625   €          10.715  96% 

Landschap en cultuurhistorie 

Versterken 

landschappelijke 

kwaliteit en Integraal 

versterken en uitdragen 

cultuurhistorische 

waarden (H) 

 €          27.558   €          27.558   €                   -  100% 

Recreatie 

Poorten en TOPs1  €        270.000   €        195.898   €          74.102  73% 

Complementeren 

recreatief hoofdnetwerk 

en opheffen knelpunten 

(deels H) 

 €        680.358   €        640.846   €          39.512  94% 

MAP Linschoterwaard  €        440.000   €        272.884   €        167.116  62% 

Versterken Merk & 

Marketing (H) 
 €          28.084   €          28.084   €                   -  100% 

Versterken 

waterrecreatie 
 *1   *1   *1   *1  

Overig 

Co-creatief 

ondernemerschap (H) 
 €          15.000   €          15.000   €                   -  100% 

Regionaal 

bijeenbrengen vraag en 

aanbod energie (H) 

 €          17.000   €          17.000   €                   -  100% 

Exploitatie Utrecht-West 

Proceskosten  €     1.270.000   €     1.266.940   €            3.060  100% 

    
 TOTAAL  €  38.604.371   €  17.868.423   €  20.852.589  46% 

Tabel 5: Overzicht besteding middelen Gebiedsprogramma Utrecht-West 2012-2015.  

De codering *1 betekent dat er geen middelen beschikbaar zijn vanuit het Gebiedsprogramma. Er is sprake van 

financiering uit andere bronnen of er is geen sprake van financiering. 

                                                
1 Op 24 januari 2014 is door de Gebiedscommissie Utrecht-West besloten om €100.000 van dit budget flexibel 

in te zetten voor andere kansrijke projecten zonder budget binnen de thema’s energie, recreatie of 

cultuurhistorie. Het budget is om deze reden verlaagd met €100.000. Opgaven die zijn ingevuld met deze 

middelen zijn aangeduid met een ‘(H)’ van herprogrammering. 



 

 
52 Eindrapportage Gebiedsprogramma Utrecht-West 2012-2015  

7.2 Toelichting financieel overzicht 

In de periode 2012-2015 was €38,6 miljoen aan AVP-middelen beschikbaar. Hiervan is 

€17,9 miljoen (46%) uitgegeven. De onderbesteding van middelen wordt vooral veroorzaakt 

door resterende middelen binnen de gebiedsprojecten Groot Wilnis-Vinkeveen, Wilnisse 

Bovenlanden en N2000 Oostelijke Vechtplassen en bij de middelen voor het Programma 

Aanpak Veenweiden, Polder Portengen en Polder Mijnden (samen €19,4 miljoen resterend). 

De gebiedsprojecten lopen door in de periode 2016-2019. Wel is al een groot deel van de 

totaal benodigde middelen beschikbaar gesteld in de periode 2012-2015. De resterende 

middelen zijn meegenomen naar het Gebiedsprogramma Utrecht-West 2016-2019.  

 

De middelen voor het Programma Aanpak Veenweiden en Polder Portengen zijn in juni 2014 

beschikbaar gesteld. De uitvoering is gestart, maar er zijn tot eind 2015 nog weinig kosten 

gemaakt. De middelen zijn meegenomen naar de periode 2016-2019. 

 

De middelen voor Polder Mijnden zijn najaar 2015 beschikbaar gesteld. Behoudens een 

bodem technisch onderzoek en het aanbrengen van een aantal dammen zijn er nog geen 

kosten gemaakt. De middelen zijn meegenomen naar de periode 2016-2019. 

 

In kolom ‘verplicht + betaald 2012-2015’ staan alle middelen die zijn vastgelegd. Een deel 

van deze middelen zijn nog niet uitbetaald. Deze ‘openstaande verplichtingen’ zijn 

meegenomen naar de AVP-periode 2016-2019.  

 

In de kolom ‘Restant t.b.v. Gebieds-programma 2016-2019’ zitten een aantal kleine 

verschillen ten opzichte van de financiële tabel in het Gebiedsprogramma Utrecht-West 

2016-2019. Deze verschillen worden veroorzaakt doordat de tabel in het Gebiedsprogramma 

Utrecht-West 2016-2019 is opgesteld voor de definitieve jaarafsluiting over 2015. Er is nog 

een klein aantal middelen verplicht / besteed. Deze eindrapportage bevat de definitieve 

getallen. 

 

De grondaankopen, grondverkopen en ontpachtingen binnen Utrecht-West hebben 

aanvullend op bovenstaande tabel €6,2 miljoen gekost en €8,2 miljoen aan opbrengsten 

opgeleverd in de periode 2012-2014. Zie ook onderstaande tabel. Deze middelen zijn niet 

meegerekend in bovenstaande tabel, deze worden verrekend via Grond voor Grond.  

 

Opgaven Aantal ha Kosten Opbrengsten 

Aankoop / Ontpachting 154,6 ha €   8.976.011 - 

Verkoop 363,0 ha gesaldeerd €   16.953.101 

    

TOTAAL 274,2 ha €   6.164.840 €   8.227.820 

7.3 Aansluiting begroting met gebiedsprogramma 

In de kolom ‘Begroting GP (2012-2015)’ in bovenstaande tabel zijn de begrotingswijzigingen 

verwerkt die in de afgelopen 4 jaar zijn doorgevoerd. Dit betreffen de volgende wijzigingen: 

 

 Er is een korting doorgevoerd van €4,22 miljoen als gevolg van het schrappen van de 

Business Case Zegveld-Noord als gevolg va n de afronding van het 

‘Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur’. 
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 De middelen voor de Wilnisse Bovenlanden uit de Bestuursovereenkomst Rijk (€4,08 

miljoen) zijn vervallen als gevolg van het ‘Onderhandelingsakkoord decentralisatie 

natuur’. De provincie heeft aanvullend ruim €3,4 miljoen beschikbaar gesteld voor 

uitvoering van dit project. 

 Binnen de opgave ‘Complementeren van het Recreatief hoofdnetwerk en opheffen 

knelpunten’ is aanvullend €40.000 beschikbaar gesteld vanuit afdeling MEC van de 

provincie Utrecht. 

 Er is €700.000 beschikbaar gesteld voor inrichting van het gebied de ‘Taartpunt’ vanuit 

de middelen voor Landinrichting Noorderpark. 

 Juni 2014 zijn de middelen ‘Herprogrammering Aanpak Veenweiden’ verdeeld (€5,22 

miljoen). Er is €2,7 miljoen beschikbaar gesteld voor het Programma Aanpak Veenweiden 

en €800.000 voor het gebiedsproces in Polder Portengen. De resterende middelen zijn 

gereserveerd door de provincie voor diverse uitgaven. Hiervan is gedurende de AVP-

periode €756.474 vervallen aan de algemene AVP-middelen. Deze zijn opnieuw ingezet 

voor de AVP-periode 2016-2019. 

 Voor verdrogingsaanpak in TOP-gebieden is juni 2014 €900.000 beschikbaar gesteld 

door de provincie Utrecht. Deze middelen stonden nog op PM. 

 De middelen van LaMi zijn in 2013 toegevoegd aan de begroting. In totaal betreft dit 

€264.340. 

 Najaar 2015 zijn de middelen voor Polder Mijnden à €980.000 toegevoegd aan de 

begroting vanuit de middelen voor het Akkoord van Utrecht. 

 Van de middelen voor TOP’s en Poorten is €100.000 flexibel ingezet voor de projecten:  

– Hoe diep zijn wij gezonken (landschapspalen) (€27.557,75) 

– Wandelroutenetwerk Utrecht-West onderdeel B (€12.358,25) 

– Programma Gastheerschap van het Landschap Groene Hart (€28.084) 

– Opschaling Rustpunten in Utrecht-West (€15.000)  

– Pilotproject Biomassaketen Stichtse Vecht (€17.000) 

 De middelen voor bedrijfsbeëindiging Groot Wilnis-Vinkeveen zijn verlaagd met €659.000 

ten bate van:  

– het natuurinrichtingsproject in de Wilnisse Bovenlanden (€211.000) 

– het Wandelroutenetwerk in Utrecht-West (fase 2) (€408.000)  

– het Trajectplan Energieneutrale Melkveehouderij (€40.000)  

 

Met bovenstaande begrotingswijzigingen wordt het verschil verklaard tussen de 

oorspronkelijke €41,3 miljoen beschikbare middelen en de €38,6 miljoen die nu als begroot 

staat opgenomen in bovenstaande tabel.  
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