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Algemeen 
Het project Stichtse Lustwarande is een van de projecten van het programma Agenda 2010. 
Doelstelling van dit project is ‘de specifieke kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande op het gebied van 
cultuurhistorie, landschap en natuur te beschermen en waar mogelijk te herstellen of te versterken.’  
De definitiefase van dit project is inmiddels afgerond en er is een start gemaakt met de uitvoerings-
fase. 
 
In dit uitvoeringsprogramma wordt een overzicht gegeven van de uitvoeringsprojecten die in 2007 
worden uitgevoerd. Per project zijn de volgende gegevens opgenomen: 
� Initiatiefnemer 
� Overige betrokken partijen 
� Projectbeschrijving 
� Relatie met Agenda 2010 project ‘ Stichtse Lustwarande’  
� Activiteiten die in 2007 worden uitgevoerd 
� Tijdsplanning 
� Totale kosten (excl. BTW) 
� Bijdrage vanuit Agenda 2010 Stichtse Lustwarande in 2007 (excl. BTW) 
� Overige financieringsbronnen 
 

Toetsingskader bijdrage projecten 
De uitvoeringsprojecten die zijn ingediend voor een bijdrage in het kader van de Stichtse Lustwarande 
zijn getoetst aan een aantal aspecten om te bepalen of en welke bijdrage wordt toegekend: 
� Bijdrage aan streefbeeld.

Het belangrijkste criterium is dat het project een bijdrage levert aan het Streefbeeld voor de 
Stichtse Lustwarande. Op het Streefbeeld voor de Stichtse Lustwarande wordt hierna verder in-
gegaan. 

� Voorbeeldwerking 
De uitvoering van een project laat zien wat kenmerkend is voor de Stichtse Lustwarande, hoe de 
Stichtse inrichtingsprincipes toegepast kunnen worden en de uitvoering naamsbekendheid kan 
geven aan de Stichtse Lustwarande.  
 

Overige criteria voor de toetsing zijn: 
� De mate van cofinanciering: we streven naar een cofinanciering van minmaal 50% door andere 

partijen. 
� Het project betreft een aanvulling ten opzichte van regulier onderhoud. 
� Het project betreft extra maatregelen ten opzichte van regulier natuurbeleid. (In de Statenmotie 

d.d. 8 april 2002 is vastgelegd dat een deel van het Agenda 2010 budget wordt gebruikt voor het 
realiseren van faunavoorzieningen). 

� Openbaar toegankelijkheid van het terrein. 
� Niet-commerciële projecten. 
� Geografische spreiding over de hele Lustwarande. 
� Spreiding over de inhoudelijke thema’s uit de visie. 

Streefbeeld visie Stichtse Lustwarande 
Hieronder voor de volledigheid het streefbeeld zoals dat is opgenomen in de "Visie voor de Stichtse 
Lustwarande". In het overzicht per project wordt steeds verwezen naar de relatie met het streefbeeld.  
 

Ruimtelijke inrichting 
Voor bepaling van het streefbeeld voor de ruimtelijke inrichting spelen de inrichtingsprincipes uit het 
identiteitsonderzoek een belangrijke rol. 

1. Inleiding
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� De relatie tussen hoog (zand, bos, droog) en laag (klei, weiland, nat) op de flank van de heuvelrug 
is verder geaccentueerd. 

� De bestaande, nog herkenbare Stichtse korrels zijn niet verder aangetast en hebben waar moge-
lijk een versterking van hun korrelstructuur ondergaan. Nieuwe ontwikkelingen zijn en worden uit-
gevoerd op een manier waardoor de korrelstructuur helder tot uiting komt.  

� De nu nog bestaande open ruimtes (engen) zijn niet verder volgebouwd en waar mogelijk zijn 
eerder bebouwde of beboste open ruimtes weer open gemaakt. 

� De landschappelijke lijnen (zichtassen, waterlopen, schaapsdriften, lanen) dwars op of parallel 
aan het reliëf van de Heuvelrug zijn niet verder aangetast en eerder verdwenen lijnen zijn weer 
hersteld of versterkt. 

� Bij de ontwikkeling van nieuw programma (wonen, bedrijven, kantoren) voor uitbreiding van de 
dorpen en steden is rekening gehouden met de principes van de Stichtse korrelvorm. 

� Bij ontwikkelingen binnen de contouren van de dorpen en steden (inbreiding, sloop en nieuw-
bouw) is rekening gehouden met de specifieke identiteit van betreffende stad of dorp en met de 
ligging in de Stichtse Lustwarande. 

� De provinciale weg is weer een bescheiden en informele straatweg. Bij inrichting en aankleding 
van de weg is gebruik gemaakt van de inrichtingsprincipes zoals die zijn beschreven in het beeld-
kwaliteitsplan de Stichtse Lustwarande. 

 

Gebruiksfuncties 
� De ecologische relaties tussen hoog en laag op de gradiënt zijn niet verder aangetast en op een 

aantal plaatsen weer hersteld door realisatie van verbindingszones, faunapassages en ecoducten. 
� De realisatie van nieuwe natuur, zoals vastgelegd in de natuurgebiedplannen en het ontwerp 

streekplan, heeft plaatsgevonden. 
� De Stichtse Lustwarande is een toeristisch-recreatieve trekpleister van nationaal niveau gewor-

den. Met opengestelde landgoederen en buitenplaatsen, waar volop wandel- en fietsmogelijkhe-
den zijn en waar op diverse locaties gegeten en overnacht kan worden.  

� De Stichtse Lustwarande is nog steeds een aantrekkelijk woon- en werkgebied, waarbij de werk-
gelegenheid zich vooral richt op functies passend binnen het karakter van het gebied (toeristische 
en zakelijke dienstverlening, zorginstellingen). Industriële en logistieke functies zijn niet meer toe-
gevoegd en waar mogelijk gesaneerd.  

Bij realisatie van dit streefbeeld staat voorop dat het niet de bedoeling is om nieuwe ontwikkelingen 
tegen te houden, maar juist om gebruik te maken van de dynamiek die het gebied kenmerkt. Door 
sturing te geven aan nieuwe initiatieven op een manier die recht doet aan het karakter van de Stichtse 
Lustwarande moet het mogelijk zijn om een kwaliteitsimpuls aan het gebied te geven.  
Hiermee wordt aangesloten op het uitgangspunt (behoud door ontwikkeling) uit de nota Belvedère.  

Spelregels uitbetaling Financiën aan initiatiefnemers 
� Het project van de initiatiefnemer die om een bijdrage SLW heeft verzocht, moet aantoonbaar 

voldoen aan de criteria die als toetsingskader voor SLW zijn gebruikt;  
� Voor het project moet de daadwerkelijke uitvoeringsfase (schop in de grond) uiterlijk in 2007 zijn 

ingetreden; 
� Het Definitief Ontwerp (DO) moet uiterlijk per juli 2007 zijn ingediend  en goedgekeurd door de 

SLW (stuurgroep). Voor ingewikkelde projecten uiterlijk oktober 2007.  
� Verzoek tot voorschotten (tot maximaal 50%) van het totaal toegekende bedrag, kan door initia-

tiefnemer geschieden, doch kan alleen na goedkeuring van het DO door SLW of de gemeente 
worden gehonoreerd. Indien geen DO goedgekeurd/afgerond is, is er geen honorering van ver-
zoeken tot uitbetaling van voorschotten van de ter beschikking gestelde bedragen mogelijk. 

� Volledige uitbetaling (tot maximaal 100%) geschiedt na oplevering/afronding van het project, mits 
de oplevering/afronding of het DO goedgekeurd is uiterlijk 30 november 2008 (te beoordelen door 
SLW-werkgroep). 
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� Betalingen worden door SLW alleen verricht na de ontvangst van een gespecificeerde rekening. 
� Initiatiefnemer dient vanaf 1januari 2007 een goed onderbouwde halfjaarlijkse Stand van Zaken-

document te hebben ingediend bij de Provincie Utrecht, project Stichtse Lustwarande (SLW).  
� Na 30 november 2008 kan geen aanspraak meer worden gemaakt op toegezegde bijdragen, in-

dien het project niet voldoet aan bovengenoemde ’uitbetalingcriteria’. 
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Algemeen 
Onderstaand schema geeft een totaaloverzicht van de uitvoeringsprojecten waaraan een bijdrage 
wordt verleend in 2007. 

 

Begroting uitvoeringsprojecten 2007 
 
(bedragen excl. BTW) 

Bijdrage SLW 
2007  

Bijdragen der-
den 

Derden 

Herstel Lomboklaan € 2.500,-- € 2.500,-- Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

Herstel sprengen 2e fase € 112.500,-- € 108.300-- 

€ 4.200,-- 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

Nationaal Park UH 

Bosrandontwikkeling Amerongse 
Berg 

€ 10.250,-- € 10.250,-- Nationaal Park UH 

Heideproject huis te Maarn € 1.500,-- € 1.500,-- 

€ 500,-- 

Nationaal Park UH  

Particulier 

Wandelroutenetwerk Stichtse 
Lustwarande (Leersum, Ameron-
gen) 

€ 20.500,-- € 10.250,-- 

€ 10.250,-- 

Recreatieschap 

Nationaal Park UH 

Cultuurhistorische landschapsele-
menten en patronen (Ontwikkeling 
gradiënten op de heuvelrug) 

€ 41.500,-- € 3.500,-- 

€ 5.000,-- 

Nationaal Park UH 

UPG 

Diverse herstelwerkzaamheden 
Landgoed Broekhuizen i.k.v. Mas-
terplan  

€ 600.000,-- € 25.000,-- Staats Bosbeheer (SBB) 

Tuinaanleg t.b.v. herontwikkeling 
Dorpsstraat/Middenlaan1, Doorn 

€ 60.000,-- € 60.000,-- 

 

Nedersticht Vastgoed 

 

Kwaliteitsimpuls herontwikkeling 
Sanato terrein in Driebergen 

€ 25.000,-- €          geen  

Wandelroutestructuur Beukestein-
Kraaybeek 

€ 7.000,-- € 9.500,-- Agenda 2010 wandelen 
 

Visie herontwikkeling Palmers-
waard, Rhenen 

€ 35.000,-- € 42.000,-- 

€ 13.000,-- 

Gemeente Rhenen 

Overig Cofinanciering 

Dorpsplein Doorn (voorbereidings-
kosten) 

€ 60.000,-- €          geen  

Villa Darthuizerberg, Leersum € 11.000,-- €           1.000,-- Staatsbosbeheer (SBB) 
 

Totaal bijdragen Uitvoeringsprogram-
ma 2007 

€ 986.750,--   

Totaal bijdragen derden  € 306.750,--  

2. Begroting uitvoeringsprojecten 2007 
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3. Overzicht per project 
 

Project Herstel Lomboklaan, Leersum 
Initiatiefnemer 
(contactpersoon)  

Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
Dhr. J. Winter 

Overige betrokken partijen -
Projectbeschrijving Herstel van een deel van de Lomboklaan in Leersum, met 5 grote 

beuken (stamomtrek 30 cm), om hiermee het beeld van de laan 
terug te brengen.  

Relatie tot streefbeeld uit visie 
Stichtse Lustwarande 

Herstel landschappelijke lijnen. 

Activiteiten 2007 Herplanten van 5 beuken, verbeteren groeiplaats. 
Tijdsplanning Gereed eind 2007 
Totale projectkosten € 5.000,--  
Bijdrage 2007 i.h.k.v. Agenda 
2010 Stichtse Lustwarande 

€ 2.500,--  

Overige financiering € 2.500,-- Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

Project Herstel Sprengen 2e fase 
Initiatiefnemer 
(contactpersoon)  

Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
Dhr. A. Bijl 

Overige betrokken partijen -
Projectbeschrijving In het uitvoeringsprogramma 2006 van het project Stichtse Lustwa-

rande is de eerste fase van het herstel van een aantal sprengen op 
de Utrechtse Heuvelrug opgenomen. In deze eerst fase worden 
vooral de sprengkoppen weer schoongemaakt. 
In dit projectvoorstel voor een vervolgfase is het herstel van de 
beeklopen en vijvers op landgoed Sparrendaal en Park de Wild-
baan opgenomen. In het project worden de beeklopen weer her-
kenbaar gemaakt. 

Relatie tot streefbeeld uit visie 
Stichtse Lustwarande 

Herstel Stichtse korrelstructuur, herstel landschappelijke lijnen 

Activiteiten 2007 Verwijderen van bladinval en takken, verwijderen van bagger, op-
heffen lekkage vijverbodem, vervangen beschoeiing, uitdunnen 
houtopslag, opruimen zwerfafval, aanleggen mestvrije bufferzone. 

Tijdsplanning Gereed eind 2007 
Totale projectkosten € 225.000,-- 
Bijdrage 2007 i.h.k.v. Agenda 
2010 Stichtse Lustwarande 

€ 112.500,--  

Overige financiering € 4.200,-- Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 
€ 108.300,-- Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
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Project Bosrandontwikkeling Amerongse Berg 
Initiatiefnemer 
(contactpersoon)  

Staatsbosbeheer 
Dhr. C. Donker 

Overige betrokken partijen -
Projectbeschrijving Omvorming van een mantelzone van ca. 20 meter breed en een 

lengte van ca. 1,5 km van productiebos naar bosrandvegetatie. 
Hiermee wordt meer open ruimte gecreëerd in het bos en ontstaan 
biotopen voor andere planten- en diersoorten. 

Relatie tot streefbeeld uit visie 
Stichtse Lustwarande 

Herstel lijnelementen, creëren open ruimtes 

Activiteiten 2007 Versnipperen en afvoeren biomassa, stobben frezen, bovengrond 
plaggen en plagsel afvoeren.  

Tijdsplanning Uitvoering tussen 15 juli 2007 en maart 2008 
Totale projectkosten € 20.500,-- 
Bijdrage 2007 i.h.k.v. Agenda 
2010 Stichtse Lustwarande 

€ 10.250,-- 

Overige financiering € 10.250,-- Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

Project Heideproject Huis te Maarn 
Initiatiefnemer 
(contactpersoon)  

BV Landgoed Huis te Maarn 
Dhr. B. van Notten 

Overige betrokken partijen -
Projectbeschrijving Instandhouden van een open stukje heidegebied op het stilste plek-

je in Nederland, door middel van begrazing door heideschapen. 
Relatie tot streefbeeld uit visie 
Stichtse Lustwarande 

Creëren open ruimtes 

Activiteiten 2007 Aanleggen van een omheining 
Tijdsplanning Zomer 2007 
Totale projectkosten € 3.500,-- 
Bijdrage 2007 i.h.k.v. Agenda 
2010 Stichtse Lustwarande 

€ 1.500,-- 

Overige financiering € 1.500,-- Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 
€ 500,--  BV Landgoed Huis te Maarn 
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Project Wandelroutenetwerk Stichtse Lustwarande traject Leer-
sum Amerongen 

Initiatiefnemer 
(contactpersoon)  

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijnge-
bied 
Dhr. R. Campman 

Overige betrokken partijen Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 
Projectbeschrijving Ontwikkelen van een wandelroutestructuur tussen de Darthuizer-

poort (Groene Entree Leersum) en Landgoed Zuylestein.  
Relatie tot streefbeeld uit visie 
Stichtse Lustwarande 

Toeristisch- recreatieve ontwikkeling, realisatie wandel- en fietsmo-
gelijkheden  

Activiteiten 2007 Aanleg gemarkeerde wandelroutes in het gebied Breeveen, Leer-
sumseveld en Zuylesteinse Bos 

Tijdsplanning Gereed eind 2007 
Totale projectkosten € 41.000,--  
Bijdrage 2007 i.h.k.v. Agenda 
2010 Stichtse Lustwarande 

€ 20.500,--  

Overige financiering € 10.250,-- Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en 
Kromme Rijngebied 

€ 10.250,-- Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

Project Cultuurhistorische landschapselementen en patronen 
(ontwikkeling gradiënten op de Heuvelrug) 

Initiatiefnemer 
(contactpersoon)  

Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) 
Mevr. N. Welle 

Overige betrokken partijen Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 
Projectbeschrijving Het gaat om 10 herstelprojecten op de flanken van de heuvelrug, 

waarbij de overgangen tussen droog-nat en tussen open-dicht ver-
der geaccentueerd worden 

Relatie tot streefbeeld uit visie 
Stichtse Lustwarande 

Accentueren van hoog-laag op de flank van de heuvelrug 

Activiteiten 2007 Voorbereiden en uitvoeren van 10 herstelprojecten 
Tijdsplanning Winter 2006-2007 
Totale projectkosten € 50.000,-- 
Bijdrage 2007 i.h.k.v. Agenda 
2010 Stichtse Lustwarande 

€ 41.500,-- 

Overige financiering € 3.500,--  Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 
€ 5.000,--  UPG 
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Project Diverse herstelwerkzaamheden landgoed Broekhuizen 
Initiatiefnemer 
(contactpersoon)  

Staatsbosbeheer 
Dhr. J. de Vos 

Overige betrokken partijen Delta Lloyd, gemeente Utrechtse Heuvelrug 
Projectbeschrijving Herstel van diverse onderdelen van het landgoed Broekhuizen, in 

het kader van het masterplan dat in 2006 is opgesteld.  
Onderdelen : aanpak watersysteem, inclusief baggeren van de 
hoofdvijver en herstel van de oevers, herstel van het padenstelsel, 
herstel van de toegangslaan en het toegangshek, aanleg parkeer-
plaatsen (t.b.v. minder validen)    

Relatie tot streefbeeld uit visie 
Stichtse Lustwarande 

Herstel korrelstructuur, creëren open ruimtes,  

Activiteiten 2007 Ontwerp, voorbereiding en realisatie 
Tijdsplanning Alle werkzaamheden gereed eind 2007 
Totale projectkosten € 625.000,-- 
Bijdrage 2007 i.h.k.v. Agenda 
2010 Stichtse Lustwarande 

€ 600.000,-- 

Overige financiering € 25.000,--  Staatsbosbeheer 

Landgoed Broekhuizen, Leersum 
 

Project Tuinaanleg t.b.v. herontwikkeling Dorpstraat/Middenlaan 
1, Doorn 

Initiatiefnemer 
(contactpersoon)  

Nedersticht Vastgoed 
Jeroen Rijlaarsdam, adjunct directeur 

Overige betrokken partijen Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
Projectbeschrijving Op deze locatie vindt een herontwikkeling plaats waarbij de be-

staande bungalow gesloopt zal worden en worden vervangen door 
een appartementencomplex. De herinrichting van het terrein zal 
plaatsvinden volgens de principes zoals omschreven in de Visie 
voor de Stichtse Lustwarande. Dit betekent het openwerken van 
het voorterrein richting Dorpsstraat, zodat er zicht ontstaat op de 
bebouwing en de nu nog aanwezige restanten van het oorspronke-
lijke landgoedpark. 

Relatie tot streefbeeld uit visie 
Stichtse Lustwarande 

Herstel Stichtse korrels, inpassen nieuwe ontwikkeling. 

Activiteiten 2007 Het herinrichten van het voorterrein. 
Tijdsplanning Gereed eind 2007 
Totale projectkosten € 120.000,-- 
Bijdrage 2007 i.h.k.v. Agenda 
2010 Stichtse Lustwarande 

€ 60.000,-- 

Overige financiering € 60.000,-- Nedersticht Vastgoed 
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Project Sanatoterrein, Driebergen 
Initiatiefnemer 
(contactpersoon)  

Janssen de Jong Projectontwikkeling BV 
Dhr. J.P.G. Verkoeyen 

Overige betrokken partijen Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
Projectbeschrijving Op de locatie van het voormalige Sanatoterrein, Hoofdstraat 100 te 

Driebergen-Rijsenburg, worden 9 woningen gerealiseerd passend 
binnen de beeldkwaliteit van de Stichtse Lustwarande. De bijdrage 
wordt gevraagd voor de kwalitatieve opwaardering van het project 
o.a. tuinaanleg. 

Relatie tot streefbeeld uit visie 
Stichtse Lustwarande 

Herstel Stichtse korrelstructuur, inpassen nieuwe ontwikkeling 

Activiteiten 2007 Kwalitatieve opwaardering bouwproject 
Tijdsplanning Gereed eind 2007 
Totale projectkosten € 50.000,-- 
Bijdrage 2007 i.h.k.v. Agenda 
2010 Stichtse Lustwarande 

€ 25.000,--  

Overige financiering € geen  

Buitenplaats Sparrendaal, Driebergen 

Project Wandelroutestructuur Beukestein-Kraaybeek 
Initiatiefnemer 
(contactpersoon)  

Vereniging rondom Kraaybeek 
Dhr. L. Lakke 

Overige betrokken partijen Landgoed Kraaybekerhof, Huize Beukestein, Gemeente Utrechtse 
Heuvelrug 

Projectbeschrijving Realiseren van een bewegwijzerde wandelroute over bestaande 
paden, over meerdere landgoederen in Driebergen. Doel hiervan is 
om de terreinen onderling te verbinden en de geschiedenis van de-
ze terreinen en de terreinen zelf grotere bekendheid te geven. 

Relatie tot streefbeeld uit visie 
Stichtse Lustwarande 

Toeristisch- recreatieve ontwikkeling 

Activiteiten 2007 Aanbrengen klaphekken, houten voetgangersbrug, bewegwijzering 
en informatievoorziening 

Tijdsplanning Gereed eind 2007 
Totale projectkosten € 16.500,-- 
Bijdrage 2007 i.h.k.v. Agenda 
2010 Stichtse Lustwarande 

€ 7.000,-- 

Overige financiering € 9.500,-- Agenda 2010 project Wandelen 
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Project Visie herontwikkeling Palmerswaard, Rhenen 
Initiatiefnemer 
(contactpersoon)  

Gemeente Rhenen 
Dhr. B. Zeeman/Ir. K. Riemens 

Overige betrokken partijen -
Projectbeschrijving Visie herontwikkeling Uiterwaarden Palmerswaard ten Zuiodwest 

zijde van de Oude Binnenstad Rhenen. 
Er wordt een herstart gemaakt met de herinrichting van de uiter-
waarden. In de uiterwaarden bij de Palmerswaard komt een veel-
heid aan functies bij elkaar. Bij herinrichting zal worden gestreefd 
naar een goede combinatie tussen functies als parkeren, land-
schap en ecologische verbindingen. 

Relatie tot streefbeeld uit visie 
Stichtse Lustwarande 

Verbeteren ecologische relaties tussen hoger en lager gelegen ge-
bieden, inpassen nieuwe ontwikkeling. 

Activiteiten 2007 Het opstellen van een visie voor de Herinrichting Palmerswaard. 
Tijdsplanning 2007-2009 
Totale projectkosten € 90.000,-- 
Bijdrage 2007 i.h.k.v. Agenda 
2010 Stichtse Lustwarande 

€ 35.000,-- 

Overige financiering € 42.000,-- Gemeente Rhenen 
€ 13.000,-- Overige subsidies 

Project Dorpsplein Doorn (Extra) 
Initiatiefnemer 
(contactpersoon)  

Gemeente Utrechtse Heuvelrug (GUH) 

Overige betrokken partijen geen 
Projectbeschrijving Inrichting plein (beplanting) 
Relatie tot streefbeeld uit visie 
Stichtse Lustwarande 

Herstel dorpsidentiteit 

Activiteiten 2007 Herinrichting  dorpsplein waarbij accent op groene karakter. 
Tijdsplanning Gereed eind 2008 
Totale projectkosten € (zie UP 2006) 
Bijdrage 2007 i.h.k.v. Agenda 
2010 Stichtse Lustwarande 

€ 60.000,-- 

Overige financiering € -,--  (Gemeente Utrechtse Heuvelrug, zie UP 2006) 

Project Villa Darthuizerberg Leersum 
Initiatiefnemer 
(contactpersoon)  

Staatsbosbeheer (SBB) 
Dhr. C.H. Donker 

Overige betrokken partijen -
Projectbeschrijving Diverse ingrepen, herstelwerkzaamheden om het landgoed tot het 

niveau van buitenplaatsen te brengen.  
Relatie tot streefbeeld uit visie 
Stichtse Lustwarande 

Landschappelijke lijnen versterken en landgoed beter in beeld 
brengen  

Activiteiten 2007 Verwijderen van restanten ijzeren hekwerk, verwijderen houtig op-
slag en verwerken in het bos, licht grondbewerking om kleine stob-
ben en wortels te verwijderen (engelse tuintje), zichtbaar maken 
van fundering van de villa, herstel oprijlanen van diverse paden op 
het landgoed en uitzicht verbeteren door snoeiwerkzaamheden. 

Tijdsplanning Gereed eind 2007 
Totale projectkosten € 12.000,-- 
Bijdrage 2007 i.h.k.v. Agenda 
2010 Stichtse Lustwarande 

€ 11.000-- 

Overige financiering € 1.000,-- (SBB) 
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4. Reeds vastgestelde projecten 2007 
Opgenomen in Uitvoeringsprogramma 2006 ten laste van budget 2007. Vastgesteld door GS op  
7 februari 2006. 
 

Project Ondergronds parkeren Beukestein, Driebergen 
Initiatiefnemer 
(contactpersoon)  

Verzorgingshuis Beukestein 
Dhr. H. Droog 

Overige betrokken partijen -
Projectbeschrijving In 2006 vindt sloop plaats van verzorgingshuis Beukestein in Drie-

bergen. Op dezelfde locatie zal in de loop van 2007 een nieuw ge-
bouw verrijzen voor het verzorgingshuis. Bij het ontwerp van het 
nieuwe gebouw wordt teruggegrepen op de bouwstijl uit de bloeitijd 
van de Stichtse Lustwarande. Het park van Beukestein is nog een 
origineel Zocherpark, waarvan veel waardevolle elementen nog 
aanwezig zijn. 
Met de nieuwbouw ontstaat vanaf de Hoofdstraat weer een beeld 
dat beter past binnen de Lustwarande. De struiken vóór het ge-
bouw worden verwijderd en langs de zijkanten van het gebouw 
ontstaan weer doorkijkjes naar het achterliggende Zocherpark. 
Om dit beeld nog beter passend te maken is het gewenst dat auto’s 
van personeel en bezoekers uit het zicht staan. Hiertoe wordt in dit 
project een ondergrondse parkeervoorziening gerealiseerd voor 70 
auto’s.  

Relatie tot streefbeeld uit visie 
Stichtse Lustwarande 

Herstel Stichtse korrelstructuur, inpassen nieuwe ontwikkeling. 

Activiteiten 2006 Werkvoorbereiding en begin sloopwerkzaamheden 
Activiteiten 2007 Realisatie nieuwbouw 
Tijdsplanning Aanvang sloopwerkzaamheden eind 2006, realisatie nieuwbouw in 

de loop van 2007 
Totale projectkosten € 600.000,-- t.b.v. ondergronds parkeren 
bijdrage 2007 i.h.k.v. Agenda 
2010 Stichtse Lustwarande 

€ 200.000,--  

Overige financiering € 300.000,-- Verzorgingshuis Beukestein 

Oranjerie Hydepark, Driebergen 
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Project Restauratie moestuin Hydepark, Doorn 
Initiatiefnemer 
(contactpersoon)  

Stichting Bartiméus 
Dhr. W.J. Meijer 

Overige betrokken partijen -
Projectbeschrijving De voormalige moestuin van het landgoed Hydepark is de laatste 

eeuw ernstig in verval geraakt. In dit plan wordt de moestuin en bij-
behorende rosarium weer in al haar oude luister hersteld. Bedoe-
ling is om met het herstel van de moestuin ook de contacten tussen 
cliënten van Bartimeus en de buitenwereld te vergroten.   

Relatie tot streefbeeld uit visie 
Stichtse Lustwarande 

Herstel Stichtse korrelstructuur, recreatief-toeristische ontwikkeling 

Activiteiten 2006/2007 Restauratie moestuin en rosarium 
Tijdsplanning Gereed begin 2007 
Totale projectkosten € 725.000,-- t.b.v. herstel moestuin en rosarium 
Bijdrage 2007 i.h.k.v. Agenda 
2010 Stichtse Lustwarande 

€ 125.000,-- (bijdrage 2006: € 200.000,--) 

Overige financiering € 400.000,-- Stichting Bartiméus 

Referentiebeeld van de lanen op Zuylestein 

2e fase:  Dubbele laan landgoed Zuylestein 
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Project Laanherstel Zuylestein, Leersum 
Initiatiefnemer 
(contactpersoon)  

Provincie Utrecht, project Stichtse Lustwarande 
Dhr. L. van Hulten 

Overige betrokken partijen Provincie Utrecht Sector Cultuurhistorie  
Stichting restauratiefonds Landgoed Zuylestein 

Projectbeschrijving Landgoed Zuylestein is een van de hele weinige voorbeelden in 
Nederland, waar een lanenstelsel uit de Hollandse Renaissance 
nog is te onderscheiden. Dit 17e eeuwse lanenstelsel is voor het 
overgrote deel nog duidelijk aanwezig. Door achterstallig onder-
houd vraagt dit lanenstelsel nu om herstel en completering. Door 
snoeien, kappen en herplanten wordt de oorspronkelijke structuur 
weer hersteld. 

Relatie tot streefbeeld uit visie 
Stichtse Lustwarande 

Versterking landschappelijke lijnstructuren 

Activiteiten 2006 In 2006 is de eerste fase van dit project gerealiseerd; de tweede 
fase volgt in het najaar.  

Activiteiten 2007 Uitvoering 3e fase. 
Tijdsplanning Het project start begin 2006 en worden afgerond eind 2007 
Totale projectkosten € 265.000,-- t.b.v. laanherstel 
Bijdrage 2007 i.h.k.v. Agenda 
2010 Stichtse Lustwarande 

€ 100.000,--  (bijdrage 2006: € 65.000,--) 

Overige financiering € 100.000,-- Provincie Utrecht, Sector Cultuurhistorie 

Project Herinrichting Molenterrein, Amerongen 
Initiatiefnemer 
(contactpersoon)  

Gemeente Heuvelrug 
Mevr. E. van Wijngaarden 

Overige betrokken partijen Stichting Het Utrechts Landschap 
Projectbeschrijving Verplaatsen en restaureren van de molen, gekoppeld aan de ont-

wikkeling van het voormalig molenterrein voor woningbouw. 
Relatie tot streefbeeld uit visie 
Stichtse Lustwarande 

Herstel dorpsidentiteit. 

Activiteiten 2006/2007 Sloop en herbouw molen op nieuwe locatie 
Tijdsplanning Werkzaamheden gereed eind 2007 
Totale projectkosten € 774.000,-- t.b.v. verplaatsen en restaureren molen 
Bijdrage 2007 i.h.k.v. Agenda 
2010 Stichtse Lustwarande 

€ 149.000,--  

Overige financiering € 450.000,-- Gemeente Amerongen 
€ 50.000,-- Stichting Het Utrechts Landschap 
€ 125.000,-- Provincie Utrecht, subsidie restauratie molens 
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Project Herstel historische structuren op de heuvelrug 
Initiatiefnemer 
(contactpersoon)  

Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) 
Mevr. N. Welle 

Overige betrokken partijen Provincie Utrecht, het Erfgoedhuis, Landschapsbeheer Utrecht, 
Recreatieschap, Begeleidingsgroep 

Projectbeschrijving Het herstellen en ontsluiten van nog aanwezige en (bijna) verdwe-
nen cultuurhistorische landschapselementen en  -patronen (graf-
heuvels, laanstructuren, Celtic fields, parkontwerpen) op de Heu-
velrug.  

Relatie tot streefbeeld uit visie 
Stichtse Lustwarande 

Herstel open ruimtes, landschappelijke lijnen 

Activiteiten 2007 Uitvoering van 4 voorbeeldprojecten 
Tijdsplanning Gereed eind 2007 
Totale projectkosten € 40.000,-- 
Bijdrage 2007 i.h.k.v. Agenda 
2010 Stichtse Lustwarande 

€ 30.000,-- 

Overige financiering € 10.000,-- UPG 

Folly (schijnkapel) van Park 
Sandwijck, De Bilt 


