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LEADER projects 2010-2012

The European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas

LEADER
De projecten zijn onderverdeeld naar de volgende thema’s:

The projects have been subdivided into these four themes: 

  Landbouw en ondernemerschap - Agriculture and entrepreneurship

  Recreatie en toerisme - Recreation and tourism

  Leefbaarheid - Quality of living

 Samenwerking - Cooperation
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LEADER WEiDsE VEEnWEiDEn

Proef ons platteland in uw stadsrand 
Initiatiefnemer: Plaatselijke Groep LEADER Weidse Veenweiden. Projectpartners: Plaatselijke Groep LEADER Pajottenland 
(BE); Plaatselijke Groep LEADER Plaine de Versailles (FR). Regionale partners: Agrarisch Centrum Woerden; Groene Hart  
coöperatie; Stichting Groene Hart, kloppend hart; Stichting Struinen en Vorsen; regionale producenten, aanbieders en  
handelaren. Looptijd: 2011 t/m 2014 

Taste our countryside at your doorstep – Rural regions work together on regional branding
Initiated by: Local Action Group ‘Weidse Veenweiden’

De LEADER gebieden Weidse Veenweiden (NL), Pajottenland (BE) en Plaine de Versailles (FR) werken samen om de eigen regio 
beter te promoten. De regio is het merk en streekproducten, evenementen, bezoekerscentra, horeca en logies zijn de dragers 
van het merk. Maar ook natuur, landschap en cultuur dragen daaraan bij. De LEADER gebieden werken samen om via uitwis-
selingsexcursies, internationale evenementen en de ontwikkeling van marketingtools van elkaar te leren en ervaring op te doen. 
www.tasteourcountryside.eu
  
LiMissie
Initiatiefnemer: Plaatselijke Groep LEADER Kromme Rijn. Projectpartners: Plaatselijke Groep LEADER Leidse Ommelanden; 
Plaatselijke Groep LEADER Weidse Veenweiden; Plaatselijke Groep LEADER Rivierengebied West; Plaatselijke Groep LEADER 
Rivierengebied Oost. Regionale partners: Stichts-Hollandse Historische Vereniging, werkgroep themajaar Woerden.  
Looptijd: 2012 t/m 2014

‘LiMissie’ – Rural regions work together to make northern frontier of Roman empire visible to the public
Initiated by: ‘Samenwerking Utrecht-West’ (SUW) town council cooperative; Maarssen town council

Het zuidelijke deel van Nederland maakte ruim vierhonderd jaar, samen met andere landen in Europa, onderdeel uit van het 
Romeinse Rijk. In het project LiMissie werken vijf Nederlandse LEADER gebieden samen om de oude Romeinse rijksgrens 
(Limes) in Nederland beter zichtbaar en tastbaar te maken. Tijdens en na afronding van het project trekt een mobiel educatie-
centrum (MobiLimes) over de Limes en zijn de Romeinen digitaal beschikbaar (DigiLimes). Ook zijn er Romeinse wandelroutes 
en activiteiten ontwikkeld.

Projecten in De Utrechtse Waarden  - Projects in the area of ‘De Utrechtse Waarden’

Restauratie zomerhuis
Initiatiefnemer: Familie Van Leeuwen - Van Wijk. Projectpartners: Verzorgingstehuis De Wulverhorst. Looptijd: 2012 en 2013

summer home is being renovated to provide day-care for senior citizens 
Initiated by: Van Leeuwen - Van Wijk family

Familie Van Leeuwen restaureert het zomerhuis uit 1850 en maakt het geschikt voor kleinschalige dagopvang van ouderen. Zo 
kunnen ouderen in een landelijke en historische omgeving op een aangename manier de dag doorbrengen. Tegelijkertijd zorgt 
de dagopvang voor een mooie aanvulling op het inkomen uit het melkveehouderijbedrijf van de familie.

speuren naar sporen
Initiatiefnemer: Stichting Struinen en Vorsen. Projectpartners: Gemeenten Oudewater, Lopik, Montfoort, IJsselstein en 
Woerden; Stichting Landgoed Linschoten; Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard; VIP-bus; Agrarisch Centrum Woerden; 
Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging de Utrechtse Venen; Stichting Groene Hart, kloppend hart; Bewoners  -
verenigingen. Looptijd: 2012 en 2013

safari takes locals on a hunt for traces in the landscape
Initiated by: ‘Struinen en Vorsen’ Foundation

Sporen in het landschap zichtbaar maken voor het ongeoefende oog, dat is het doel van ‘Speuren naar Sporen’. Het landschap 
wordt daarmee een culturele belevenis voor bewoners uit de nabij gelegen dorpen en steden als Woerden, Vleuten-De Meern en 
IJsselstein. Een bus met gids haalt bewoners op voor de Speuren naar Sporen Landschapssafari en laat ze via leuke activiteiten 
kennismaken met het landschap. Daarna zijn de bewoners klaar om zelf op ontdekkingsreis te gaan. www.struinenenvorsen.nl 
  
nieuwe springschansen in Polsbroekerdam
Initiatiefnemer: Polsstokbond Holland afdeling Polsbroekerdam. Projectpartners: Polsstokbond Holland; Friese Fierljep  
organisatie; Stichting Struinen en Vorsen; Stichting Groene Hart, kloppend hart; scholen. Looptijd: 2011

new long-jump-with-pole platforms in the hamlet of Polsbroekerdam
Initiated by: Dutch Association for long-jumping with pole, section Polsbroekerdam

Polsstokspringen is een regionale traditie die op steeds meer belangstelling kan rekenen. Om betere faciliteiten te bieden aan 
een groeiend aantal leden gaat polsstokvereniging Polsbroekerdam de huidige accommodatie uitbreiden met nieuwe polsstok-
verspringschansen. Daarmee creëren ze meer ruimte om clinics en demonstraties te geven en brengen ze de polsstokverspring-
sport als regionale traditie onder de aandacht van de jeugd. www.polsstokkerdam.nl

Landschapsuitjes met oude ambachten
Initiatiefnemer: Werkgroep Behoud Lopikerwaard. Projectpartners: Abrona; Gemeenten Lopik, Oudewater, Montfoort en  
IJsselstein. Looptijd: 2011 en 2012 

Youths experience the countryside by putting traditional crafts to the test
Initiated by: Working group ‘Behoud Lopikerwaard’

De belevingsroutes van bezoekerscentrum De Utrechtse Waarden maken oude ambachten ook voor jongeren interessant. 
Tijdens een poldertocht krijgen de deelnemers allerlei vragen en opdrachten zoals het maken van een touwbrug of een horde 
van wilgentakken. Om de landschapsuitjes voor een brede doelgroep geschikt te maken is het mogelijk ze te combineren met 
lunches, borrels en overnachtingen die door andere (agrarische) ondernemers worden aangeboden. www.landschapsmenu.nl

Multifunctionele passantenhaven in Oudewater
Initiatiefnemer: Watersportvereniging Oudewater. Projectpartners: Gemeente Oudewater. Looptijd: 2011 en 2012

Marina in Oudewater expands to welcome short-stays with new attractions 
Initiated by: Water Sports Club Oudewater 

Duizenden waterrecreanten passeren jaarlijks het kleine stadje, dat bekend is van de heksenwaag en het touwmuseum. Maar het 
ontbreekt in Oudewater aan ligplaatsen voor schepen. Watersportvereniging Oudewater wil daarom bekijken welke mogelijk-
heden er zijn om een passanten- en verenigingshaven te realiseren. Er worden drie locaties onderzocht die elk kansen bieden 
voor combinatie met andere faciliteiten als horeca, zwembad of een speeltuin. www.wvoudewater.nl

spiritueel rustpunt in Benschop
Initiatiefnemer: Stichting De Vrienden van de Sint Victorkerk Benschop. Looptijd: 2012 en 2013

Restored church and garden offer place to repose in the town of Benschop 
Initiated by: Society ‘Friends of the St Victor Church’ in Benschop

In het hart van Benschop staat de Sint Victorkerk. De in 1886 gebouwde kerk is de afgelopen jaren volledig gerestaureerd en 
de tuinen rondom de kerk zijn opnieuw aangelegd. De Vrienden van de Sint Victorkerk zorgen er voor dat de kerk open is voor 
publiek. Ze zullen het complex verder ontwikkelen tot een spiritueel rustpunt, ook voor recreanten. Zo wordt onder andere een 
dagkapel gemaakt en wordt er een stiltetuin met poëzieroute aangelegd. www.sintvictorkerkbenschop.nl

Samenwerkingsprojecten  - Cooperation projects

Europe investing in rural areas!

The Dutch Rural Development Programme 2007-2013 (POP2) is a European agricultural subsidy for rural development, in which  
a lively, sustainable agricultural sector, the quality of nature and the environment, and the quality of life in rural areas are foremost.  
The programme has four targets, called axes, of which LEADER is the fourth axis. This LEADER axis does not contain any new 
objectives: just as axes one, two and three it centres on the development of the countryside. The unique point about the LEADER axis 
is that it supports ideas initiated by private citizens, town councils, as well as business people, and local clubs and societies. The key 
principles are cooperation and innovation.

Results
In the province of Utrecht, the available 
LEADER funds will be directed via the 
‘Agenda Vitaal Platteland’ (an agenda for 
a lively countryside) of the province of 
Utrecht and via the area committees ‘de 

Venen’ and ‘De Utrechtse Waarden’. Since 
the LEADER programme was launched 
in March 2008, 57 projects in the area of 
‘De Weidse Veenweiden’ have received a 
LEADER subsidy. All together, LEADER 
subsidies for these projects add up to 

some 2.9 million euro, bringing total 
funding in the ‘Weidse Veenweiden’ to 
12 million euro. The present LEADER 
programme will continue to run until the 
end of 2014.

Europa investeert in zijn platteland!
Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) is een Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling waarin 
een vitale, duurzame agrarische sector, de kwaliteit van natuur en milieu, en de leefbaarheid van het platteland centraal staan. Het 
POP2-programma kent vier doelstellingen (assen genaamd), waarbij LEADER de vierde as vormt. Deze LEADER as bevat geen nieuwe 
doelstellingen, het gaat net als in de assen één, twee en drie om de ontwikkeling van het platteland. Het unieke aan de LEADER as is dat 
het initiatieven ondersteunt van actieve inwoners, gemeenten, ondernemers of organisaties uit het gebied. samenwerking en innovatie 
staan daarbij centraal.

Resultaten
Het beschikbare LEADER geld wordt 
in Utrecht ingezet via de Agenda Vitaal 
Platteland van de provincie Utrecht en 
de gebiedscommissies de Venen en De 

Utrechtse Waarden. Sinds de officiële 
start van het LEADER programma in 
maart 2008 hebben 57 projecten in de 
Weidse Veenweiden een LEADER bijdrage 
gekregen. De totale LEADER bijdrage aan 

deze projecten omvat ongeveer  
2,9 miljoen euro. Waarmee in totaal ruim 
12 miljoen euro in de Weidse Veenweiden 
wordt geïnvesteerd. Het huidige LEADER 
programma loopt nog tot en met 2014.
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Projecten in De Venen  - Projects in the area of ‘De Venen’

Geindagen
Initiatiefnemer: Stichting KunstBIKken. Projectpartners: Gemeenten De Ronde Venen en Amsterdam-Zuidoost; Vereniging 
Spaar het Gein; basisscholen in Amsterdam-Zuidoost en Abcoude; Stichting AbArt; Vereniging tot behoud van het dorpse 
karakter; Kunst Centraal; Landschapsbeheer Utrecht; Stichting Cultureel Erfgoed. Looptijd: 2011

Children work with artists to create unique projects along the river Gein 
Initiated by: KunstBIKken Foundation  

Langs het riviertje Gein hebben 13 kunstenaars in totaal 36 workshops aan kinderen uit Amsterdam en Abcoude gegeven. De 
kinderen zijn tijdens de workshops, waarin kunst, natuur en cultuur centraal staan uitgedaagd te fantaseren, samen te werken en 
bovenal te bouwen aan een eigen kunstproject. De kunstwerken zijn tentoongesteld op de Geindag in 2011. De Geindag wordt 
een jaarlijks terugkerend educatief evenement op de grens van stad en platteland. www.geindag.wordpress.com 

Bezoekboerderij Plomp
Initiatiefnemer: Plomp Agro. Projectpartners: Stichting Groene Hart, kloppend hart; In de benen door de Venen.  
Looptijd: 2011 en 2012

Visitors to dairy farm´s Haystack can now learn where milk comes from
Initiated by: Plomp Agro 

Op hun boerderij in Wilnis ontvangt de familie Plomp regelmatig groepen die gebruik maken van vergaderlocatie ‘De Hooi-
zolder’. Wat nog ontbrak was de mogelijkheid voor deze bezoekers om een kijkje te nemen achter de schermen van dit moderne 
melkveebedrijf. Door de ontwikkeling van een ‘doe-het-zelf-excursie’ met informatiepanelen wil de familie Plomp dit mogelijk 
maken. Om de bezoeker nog beter van dienst te zijn worden er parkeerplaatsen, een toiletvoorziening en een boerenbuitenterras 
aangelegd. www.opdehooizolder.nl   

Groene Hart Groepsaccommodatie
Initiatiefnemer: Groene Hart Camping. Projectpartners: LTO Noord; In de benen door de Venen; Stichting Groene Hart,  
kloppend hart. Looptijd: 2011 t/m 2013 

Farmyard campsite owner converts barn into luxury group accommodation
Initiated by: Campsite the ‘Groene Hart’

Midden in het Groene Hart heeft familie De Jong in 2008 het varkensbedrijf uitgebreid met een boerencamping met twaalf 
kampeerplaatsen en drie hooiberghutten. Om de overnachtingsmogelijkheden verder uit te breiden wil de familie één van de 
varkensschuren verbouwen tot een luxe groepsaccommodatie met een multifunctionele ruimte. De groepsaccommodatie wordt 
rolstoeltoegankelijk en geschikt voor groepen tot 32 personen. www.groenehartcamping.nl

Pleisterplaats de Blauwe Meije
Initiatiefnemer: Free Heart Organisatiebureau. Projectpartners: Groene Hart Academie; Stichting Groene Hart; Proefboerderij 
Zegveld; Stichting Groene Hart, kloppend hart; Merk & Marketing Groene Hart. Looptijd: 2011 en 2012

Art gallery de Blauwe Meije welcomes ramblers 7 days a week 
Initiated by: Free Heart event agency

Wandelaars en fietsers kunnen zeven dagen per week terecht op het terras of in de tuinen van Pleisterplaats de Blauwe Meije. 
Een informatiepost, een toiletvoorziening en wisselende exposities in de hooimijt maken het de moeite waard om de wandeling 
of fietstocht te onderbreken en meer te weten te komen over het Groene Hart en de Meije. Verder is de voormalige stal omge-
bouwd tot een verwarmde ontvangstruimte en proeflokaal voor bijeenkomsten of volledige verzorgde arrangementen. 
www.deblauwemeije.nl

Dorpshuis De springbok 
Initiatiefnemer: Stichting Gemeenschapshuis De Hoef. Projectpartners: Dorpscomité De Hoef; huurders van het dorpshuis; 
gemeente De Ronde Venen; Utrechtse Vereniging van Kleine Kernen. Looptijd: 2011 en 2012

Community centre to be refurbished and expanded for extra guests 
Initiated by: Communal Building De Hoef Foundation 

De gymzaal van De Hoef is tien jaar geleden omgebouwd tot een dorpshuis. Inmiddels vervult De Springbok, zoals het dorps-
huis is genoemd, een belangrijke rol in het actieve verenigingsleven van De Hoef. Om te zorgen dat nog meer verenigingen 
van De Springbok gebruik kunnen maken wil Stichting Gemeenschapshuis De Hoef de grote en kleine zaal van het dorpshuis 
verbouwen en uitbreiden. Tegelijkertijd wordt de entree gemoderniseerd en de horecavoorziening uitgebreid.
www.dehoef.info/component/content/article/88

Zegveld springt
Initiatiefnemer: Polsstokvereniging Zegveld. Projectpartners: Bewonersplatform Zegveld; Polsstokbond Holland;  
Polsstokclub Linschoten. Looptijd: 2011 en 2012

Town of Zegveld sees birth of local long-jumping society
Initiated by: Zegveld Society for long-jumping with pole 

Een groeiend aantal jongeren heeft het polsstokspringen ontdekt. Er zijn zelfs zoveel jongeren die de regionale sport willen  
beoefenen dat in Zegveld een nieuwe polsstokclub met eigen springschans en accommodatie wordt opgericht. Tijdens  
demonstraties en clinics die de nieuwe club gaat geven, kunnen naast jongeren in Zegveld ook recreatieve groepen uit de wijde 
omgeving een sprong wagen.

Dorpshuis de Vijf Bogen
Initiatiefnemer: Stichting Dorpshuis Baambrugge. Projectpartners: Dorpsraad Baambrugge; huidige en toekomstige gebruikers 
van het dorpshuis. Looptijd: 2011 en 2012

Community centre ready for the future with new multifunctional spaces
Initiated by: Community Centre Baambrugge Foundation 

De Vijf Bogen zaal wordt het hart van het vernieuwde dorpshuis in Baambrugge. Het wordt de plek waar ouderen overdag 
terecht kunnen voor een kopje koffie en een gesprek. Terwijl de zaal op andere momenten wordt gebruikt voor vergaderingen of 
dorpsbijeenkomsten. Naast deze zaal krijgt het vernieuwde dorpshuis nog twee andere multifunctionele ruimtes: een sporthal 
en een kinderopvang. Alle ruimtes worden zo flexibel en duurzaam mogelijk gebouwd, zodat het dorpshuis klaar is voor de 
toekomst. www.devijfbogen.nl

Limiviteiten
Initiatiefnemer: Stichts-Hollandse Historische Vereniging. Projectpartners: Werkgroep Themajaar Woerden, recreatiehoeve de 
Boerinn. Looptijd: 2011 t/m 2013

Recreation and education raise awareness of Oude Rijn as Roman frontier
Initiated by: Historical Society of Sticht and Holland 

De Oude Rijn vormde de noordgrens van het Romeinse Rijk. Op diverse plaatsen zijn schepen en allerlei voorwerpen uit die tijd 
gevonden. Met Limiviteiten wil de werkgroep Themajaar Woerden de Romeinse geschiedenis en de Limes beleefbaar maken 
door arrangementen te ontwikkelen die het bestaande recreatieve en educatieve aanbod op dit thema verbinden [zie ook project 
LiMissie]. Aan dit aanbod wordt met dit project de mogelijkheid toegevoegd voor Romeinse Spelen bij recreatiehoeve de Boerinn 
in Kamerik. www.themajaarwoerden.nl

Gastvrij verblijf op de boerderij
Initiatiefnemer: Familie De Wit. Projectpartners: Groene Hart Logies. Looptijd: 2011 en 2012

Dairy farmer transforms barn to accommodate up to 24 in comfort
Initiated by: De Wit family 

Op het melkveebedrijf van familie De Wit wordt de oude stal omgetoverd tot een luxe groepsaccommodatie voor maximaal  
24 personen. Hiermee wil de familie haar melkveebedrijf verbreden en tegelijk een cultuurhistorisch waardevol gebouw  
behouden. Het bedrijf zal een historisch ensemble gaan vormen met de ernaast gelegen boerderij. Het initiatief is tot stand 
gekomen in samenwerking met de stichting Kamerik op de Kaart.

stoomgemaal Teijlingens
Initiatiefnemer: Stichting tot behoud van het gemaal Teijlingens. Projectpartners: Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden; 
Gemeente Woerden; Praktijkschool. Looptijd: 2011

steam engine rebuilt in renovated Teijlingens pumping-station building and visitors centre
Initiated by: Society for the preservation of Teijlingens pumping station 

In 1871 was het gemaal Teijlingens één van de eerste stoomgemalen rondom Woerden die het werk van de molens overnam. Na 
de renovatie van het gebouw in 2004 wordt nu met dit project de stoommachine gerestaureerd en een stoomketel geïnstalleerd 
zodat het gemaal weer draaiend te zien zal zijn. Om het rijksmonument voor schoolklassen en recreanten toegankelijk te maken 
wordt een bezoekersdeel ingericht. Ook worden er rondleidingen gegeven en maandelijks ‘maaldagen’ georganiseerd. Met dit 
project worden er bovendien nieuwe arrangementen ontwikkeld. www.stoomgemaalteijlingens.nl

Project in ontwikkeling  - Project being developed

Rustpunten in het Groene Hart
Initiatiefnemer: Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging de Utrechtse Venen. Projectpartners: Rustpunthouders in spé; 
betrokken gemeenten; Stichting Rustpunt; Stichting Groene Hart, kloppend hart. Looptijd: 2012 en 2013

service hubs for ramblers on foot or bike in ‘Groene Hart’ rural area
Initiated by: Society ‘De Utrechtse Venen’ for Nature and Landscape in Farmland 

Tijdens een stevige wandeling of fietstocht even op adem komen en van de omgeving genieten. Dat is het idee van de rust-
punten die agrarische natuurvereniging de Utrechtse Venen wil gaan realiseren, naar de landelijke Rustpuntenformule Rustpunt.
nu. Op deze plekken kunnen passanten tegen een kleine vergoeding een kopje koffie of thee drinken, van het toilet gebruikma-
ken en de elektrische fiets weer opladen. Er komen tien tot twintig rustpunten langs de verschillende wandel- en fietsroutes. Zo 
wordt het gebied nog gastvrijer! www.rustpunt.nu


