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LEADER+ programma De Weidse Veenweiden

Resultaten 2002-2008

Projectenkaart

Oostelijk Groene Hart
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The LEADER+ programme ‘De Weidse Veenweiden’
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projecten die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid  
op het platteland 
Projects that help enhance the quality of living in rural areas

projecten die bijdragen aan de verbetering van de relatie tussen 
stad en platteland 
Projects that help enhance the relationship between urban and rural areas

Projecten in Zuid-Holland - Projects in the provice of Zuid-Holland

Noorden: Multifunctioneel clubhuis ‘De Rietzanger’ - Multifunctional clubhouse 
for the elderly ‘De Rietzanger’
Driebruggen: Nieuwe jonge muzikanten in Driebruggen - Very young musicians 
in the town of Driebruggen
Bodegraven: Picknicktafels langs rivier de Meije - Picnic tables along the river 
Meije
Zevenhoven: Stiltetuin en Oranjerie in Zevenhoven - Garden of silence and com-
munal hall in the town of Zevenhoven
Driebruggen: Speeltuin Wildebras in Driebruggen gehele jaar open - Playground 
in the town of Driebruggen open year round, thanks to grass cover
Hollandse Venen: Ontdek en Beleef de Nieuwkoopse Plassen en omgeving - 
Explore and experience the Nieuwkoop lake area, promotion of a hospitable area
Liemeer & Ter Aar: Vrijwilligers renoveren zwembad Aarweide - Volunteers reno-
vate swimming pool ‘Aarweide’
Alphen aan den Rijn & Aarlanderveen: Ruiterroute Aarlanderveen - Bridle path 
in the village of Aarlanderveen
Nieuwkoop: Creatief en cultureel centrum de Zevensprong - Art and culture in 
multifunctional centre ‘de Zevensprong’
Nieuwkoop: Bezoekerscentrum Nieuwkoopse plassen - Visitors centre for the 
Nieuwkoop lake area
Nieuwkoop: Verlichte boerderijenroute maakt Hollandse Venen sprookjesach-
tig - Illuminated farmhouses and mills give ‘Hollandse Venen’ fairytale look 

Projecten in Utrecht - Projects in the province of Utrecht

Kockengen: Paardentram uit 1890 gerestaureerd - Horse-drawn tram from 1890 
restored
Montfoort: Een nieuwe toekomst voor boerderij ‘Het Beloken Land’ -  
Agro-tourism gives ‘Beloken Land’ farm a new future
Lopikerwaard: Haalbaarheid boerenlandroutes in Lopikerwaard onderzocht - 
Feasibility study for farmland trail in the Lopikerwaard area
Utrechtse Venen: Boerderijarrangementen ‘In de benen door de Venen’ - Farms 
participating in Feel the Venen, Touch the Polder offer recreation packages
Utrechtse Venen: Beleef de Utrechtse Venen Experience ‘de Utrechtse Venen’ 
visiting the farmland on foot or by bike
Woerden: Streekmarkt - Woerden Farmers’ market in Woerden for local produce 
from the ‘Groene Hart’ of Holland
Kockengen: Zwembad De Koet vernieuwd - Swimming pool ‘De Koet’ renovated
Utrechtse Venen: Verrassende wandeltochten door boerenland - Extraordinary 
hiking trails through farmlands
Polsbroek: Peuterspeelzaal ‘t Peuterstekkie houdt dorpshuis Polsbroek 
levendig - Playgroup ‘Peuterstekkie’ livens up community centre in the village of 
Polsbroek
Benschop: Bezoekerscentrum de Utrechtse Waarden - Visitors centre ‘De 
Utrechtse Waarden’ run by intellectually disabled people
Benschop: Peuters in Benschop weer naar ’t Berehol - Pre-schoolers in the village 
of Benschop return to playroom ‘Berehol’
Kamerik: Kamerik op de kaart - New itineraries put the village of Kamerik on the 
map 
De Hoef: Taalstimulering op plattelandsscholen in de Ronde Venen - Primary 
schools in the rural area of ‘De Ronde Venen’ encourage basic language skills
Utrechtse Venen & Lopikerwaard: Skateroutes dwars door het Groene Hart - 
Roller skating straight through the ‘Groene Hart’ of Holland
Utrechtse Venen: Comfortabel overnachten in hooiberghutten - A comfortable 
bed for hikers in haystack huts
Benschop: Kunstgrasveld in Benschop geeft jeugd de ruimte - Astroturf gives 
Benschop youth room to play
Benschop: Nieuw verenigingsgebouw voor muziekvereniging Benschop -  
A new home for the brass band of the village of Benschop 

Projecten in Zuid-Holland, Utrecht en het Groene Hart
Projects in the provinces of Zuid-Holland, Utrecht and the Groene Hart

Gehele gebied (the entire area): Stimulering gebruik baggerspuit - Promoting 
the use of eco-friendly dredge hose
Gehele gebied (the entire area): Duurzaam platteland door Jonge Agrarische 
Vrouwen - Young Agrarian Women promote sustainable farmland
Gehele gebied (the entire area): Revitalisering Hoogstamfruitboomgaarden - 
Revitalising standard fruit tree orchards
Gehele gebied (the entire area): Jonge melkveehouders werken aan duurzame 
toekomst - Young dairy farmers working for a sustainable future
De Venen: In galop door de Venen - Cantering through ‘De Venen’ - 4 bridle paths 
examined
De Venen: Een stralende ‘Dag van het Veen’ - Day of ‘Het Veen’, fine weather on 
4th annual event
Gouda, Boskoop, Alphen a/d Rijn, Bodegraven, Woerden & Oudewater: Water, 
cultuur en agrorecreatie; een sprekend drieluik - Water, culture and agro-recrea-
tion - a triplet with appeal, branding the landscape in the centre of the provinces of 
Zuid en Noord-Holland
Oudewater & Haastrecht: IJsselaak bevaart de Hollandse IJssel - Restored 
barge takes tourists down the river ‘Hollandse IJssel’
Oudewater & Haastrecht: Boerderijen rond Haastrecht in de schijnwer-
pers - Farms in Haastrecht area in the spotlight, farmhouses lit along scenic 
route
De Meern, Harmelen, Nieuwerbrug & Bodegraven: De Romeinen terug 
in de vaart - Romans back at the helm, copy of ancient Roman bark built 
by socially challenged
Groene Hart: Groene Hart, kloppend hart, waar Holland echt Holland 
is! - The ‘Groene Hart’, the green heart of true Holland! Promoting the 
national landscape of the ‘Groene Hart’ of Holland

Internationaal project - International project

Groene Hart en 6 andere regio’s in Europa: Alimenterra Food and 
Tourism Network - Groene Hart and 6 other regions in Europe: Alimenterra 
Food and Tourism Network



LEADER+

* Projecteninformatie naar stand november 2008. Wijzigingen voorbehouden.
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Europa investeert in zijn platteland!
LEADER+ is een Europees landbouwfonds voor plattelandsver-
nieuwing. Met dit programma wil de Europese Unie de sociale en 
economische positie van meer dan negenhonderd plattelands-
gebieden versterken. LEADER+ financiert lokale en regionale 
initiatieven die bijdragen aan deze doelstelling. Het initiatief voor 
een LEADER+ project komt altijd uit de regio zelf. Lokale vereni-
gingen, gemeenten, maar ook actieve groepen inwoners kunnen 
projectvoorstellen indienen. Alle LEADER+ projecten zijn innova-
tief, worden breed gedragen en bevorderen een levendig, vitaal en 
gastvrij platteland. Vanwege de directe nabijheid van de Randstad 
hebben de LEADER+ projecten in de Weidse Veenweiden speciale 
aandacht voor verbetering van de relatie tussen stad en platteland.

Plaatselijke Groep
De motor achter ieder regionaal LEADER programma is de 
Plaatselijke Groep. De leden van de Plaatselijke Groep zijn 
vertegenwoordigers van provincies, gemeenten, VVV’s, agrarische 
natuurverenigingen en andere maatschappelijke organisaties. De 
Plaatselijke Groep heeft zo een uitgebreid netwerk en beschikt 
over veel kennis op het gebied van landbouw, recreatie, natuur 
en cultuur. De leden van de Plaatselijke Groep zijn enthousiast, 
voelen zich betrokken bij het gebied en zetten zich in voor vernieu-
wing van het platteland. De rol van de Plaatselijke Groep is het en-
thousiasmeren van potentiële projectindieners en het ondersteu-
nen van de projectindieners bij het maken van een breed gedragen 
projectplan. Uiteindelijk zal de Plaatselijke Groep beoordelen of 
het projectplan in aanmerking komt voor een LEADER bijdrage.

LEADER+ De Weidse Veenweiden 2002 - 2008
Het LEADER+ programma De Weidse Veenweiden heeft vanaf 
2002 tot en met 2008 zowel in de Venen, Gouwe-Wiericke als in 
de Utrechtse Waarden gedraaid. Het eindresultaat van dit afge-
ronde programma wordt in deze projectenkaart gepresenteerd.

Resultaten
LEADER+ projecten:  41
LEADER+ bijdragen: € 1,96 miljoen 
Totale investering: € 7,20 miljoen

LEADER Weidse Veenweiden 2008 - 2013
Het succes van LEADER+ heeft geresulteerd in een vervolg: het 
LEADER programma Weidse Veenweiden 2008 - 2013. Dit pro-
gramma is in maart 2008 officieel van start gegaan in de Utrechtse 
Venen en de Utrechtse Waarden. Opnieuw gaat LEADER lokale 
initiatieven die bijdragen aan de streekidentiteit en de vitaliteit van 
het platteland stimuleren.

Europe is funding its rural areas!
The EU funded LEADER+ programme sets out proposals to 
involve local communities in developing and testing innovative 
approaches to integrated and sustainable rural development. The 
programme focuses on local development strategies drawn up 
and implemented by local action groups (LAG’s), essentially local 
partnerships, involving representative sectors of the local com-
munity. These strategies are implemented through small-scale, 
innovative projects addressing local rural development issues in 
socially, economically and environmentally sustainable ways. 

LEADER+ ‘De Weidse Veenweiden’ 2002 - 2008
The LEADER+ programme ‘De Weidse Veenweiden’ has been 
running from 2002 through 2008 in the areas of ‘De Venen’, 
‘Gouwe-Wiericke’ and ‘De Utrechtse Waarden’ in the provinces of 
Utrecht and Zuid-Holland. The programme results are presented 
on this project map.

Results
Number of LEADER+ projects: 41
LEADER+ funding: € 1.96m 
Total investment: € 7.2m

LEADER ‘Weidse Veenweiden’ 2008 - 2013
The successful LEADER+ programme has been continued in 
the LEADER programme ‘Weidse Veenweiden’ 2008 - 2013. This 
programme was officially started in March 2008 in the areas of 
‘De Utrechtse Venen’ and ‘De Utrechtse Waarden’. It continues 
to promote grass-root initiatives that bolster regional identity and 
boost the vitality of rural areas.
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Revitalisering Hoogstamfruitboomgaarden
Aanvrager: Vereniging Hoogstamfruit Groene Hart
 
Revitalising standard fruit tree orchards
Applicant: Society for Standard Tree Fruit from the ‘Groene Hart’ of Holland 

Hoogstamfruitboomgaarden horen bij het Groene Hart, maar waren nog maar zelden te zien. Daar heeft de 
Vereniging Hoogstamfruit Groene Hart verandering in gebracht. Met de LEADER+ subsidie heeft de vereniging 
snoeicursussen georganiseerd en boomgaardeigenaren geadviseerd over raskeuze, ziektebestrijding of bijvoor-
beeld een herplantprogramma.  

Jonge melkveehouders werken aan duurzame toekomst
Aanvrager: Utrechts Agrarisch Jongeren Kontakt

Young dairy farmers working for a sustainable future 
Applicant: Young Farmers’ Contact Utrecht 

Hoe gebruik ik op mijn bedrijf zo min mogelijk kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen? Waar kan ik nog 
kosten besparen? Hoe ga ik om met een hoge grondwaterstand? Dit zijn een paar voorbeelden van vragen 
waar de jonge Utrechtse melkveehouders samen een antwoord op proberen te vinden. Het Utrechts Agrarisch 
Jongeren Kontakt heeft in twee jaar tijd acht zelfstandig functionerende studiegroepen ontwikkeld.

In galop door de Venen
Aanvrager: KNHS, werkgroep ruiterpaden in de Venen

Cantering through ‘De Venen’ - 4 bridle paths examined
Applicant: Royal Dutch Equestrian Federation KNHS, working group Bridle Paths In ‘De Venen’ 

Eén of meer ruiterroutes, dat willen veel ruiters in de Venen. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek zijn vier 
ruiterroutes onderzocht. De route in Aarlanderveen, die verschillende maneges met elkaar verbindt, is als best 
haalbaar naar voren gekomen. Daarnaast zijn de Wickelhofroute in Mijdrecht, een route in Bodegraven en een 
route in Woerden onderzocht.
  

Een stralende ‘Dag van het Veen’
Aanvrager: Stichting Ontwikkeling De Venen

Day of ‘Het Veen’, fine weather on 4th annual event 
Applicant: ‘De Venen’ Development Foundation 

Gedeputeerde de heer Lokker van provincie Utrecht opende de vierde editie van de Dag van het Veen. Tijdens 
dit jaarlijks terugkerende evenement presenteren agrarisch- en plattelandsondernemers zich aan de inwoners 
van de Venen. Geïnteresseerden kunnen vooraf een routekaart ophalen bij VVV, bibliotheek, Rabobank of ge-
meentehuis, om tijdens de Dag van het Veen wandelend of fietsend de verschillende activiteiten te bezoeken.
   

Water, cultuur en agrorecreatie; een sprekend drieluik
Aanvrager: Stichting Struinen en Vorsen

Water, culture and agro-recreation - a triplet with appeal, branding the landscape in the centre of 
the provinces of Zuid en Noord-Holland
Applicant: ‘Struinen en Vorsen’ Foundation

Onbekend maakt onbemind, dus vond de stichting Struinen en Vorsen het tijd om de streekidentiteit te vergro-
ten en het aanbod van recreatieve activiteiten te promoten. Met meer dan vijftig aanbieders is het aanbod van 
de stichting zeer gevarieerd. Tijdens dit project is het aanbod geprofessionaliseerd door bijvoorbeeld cursus-
sen te organiseren voor de deelnemers. Onder de naam Tureluren en Flierefluiten zijn thematische wandel- en 
fietsroutes samengesteld. Verder is er een streekfilm gemaakt met een hoofdrol voor verschillende streekfigu-
ren. Kijk op www.struinenenvorsen.nl voor meer informatie. 
  

IJsselaak bevaart de Hollandse IJssel
Aanvrager: Stichting ’t Varend IJsselschip

Restored barge takes tourists down the river ‘Hollandse IJssel’
Applicant: ‘’t Varend IJsselschip’ Foundation

Stichting ’t Varende IJsselschip heeft enkele jaren geleden een oude IJsselaak geheel gerenoveerd. Met behulp 
van LEADER+ subsidie ontwikkelde de stichting educatiemateriaal. De bemanning van de IJsselaak ‘Den 
Onthaestingh’ genaamd, kan opvarenden nu tijdens een vaartocht veel vertellen over de historie van het schip. 
Daarnaast is met de subsidie de thuishaven in Oudewater opnieuw ingericht en geschikt gemaakt voor de 
ontvangst van groepen. Kijk op www.ijsselschip.nl voor meer informatie.
  

Boerderijen rond Haastrecht in de schijnwerpers
Aanvrager: Boerderijenstichting Zuid-Holland

Farms in Haastrecht area in the spotlight, farmhouses lit along scenic route
Applicant: The Farms of Zuid-Holland Foundation

Vijftig boerderijen in Oudewater en Vlist stonden negen avonden lang letterlijk in de schijnwerpers. De dorps-
bewoners en andere belangstellenden konden de prachtig verlichte karakteristieke boerderijen per fiets of per 
auto bekijken. Zeker 3500 mensen reden de route en bezochten enkele boerderijen langs de route.

De Romeinen terug in de vaart
Aanvrager: Stichting Bouwloods

Romans back at the helm, copy of ancient Roman bark built by socially challenged
Applicant: ‘Bouwloods’ Foundation

In samenwerking met het Utrechtse Landschap heeft de Stichting Bouwloods een reconstructie gemaakt van 
het Romeinse vrachtschip ‘De Meern’. Het is de bedoeling dat het schip over de Leidsche Rijn en Oude Rijn 
gaat varen; het Romeinse grensgebied (limes). De tewaterlating wordt verwacht in december 2008. Vanaf 2009 
kan ook bij fort Wierickerschans worden aangemeerd, waar het bezoekerscentrum Groene Hart is gevestigd. 
De stichting heeft het schip gebouwd samen met mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 
Meer informatie is te vinden op www.stichtingbouwloods.nl.

Groene Hart, kloppend hart., waar Holland echt Holland is!
Aanvragers: VVV Het Groene Hart, programmabureau Groene Hart, Recron, ANWB, Agrarische Natuurverenigin-
gen, stichting Struinen en Vorsen, Groene Hart Landwinkels en Groene Hart logies

The ‘Groene Hart’, the green heart of true Holland! Promoting the national landscape of the 
‘Groene Hart’ of Holland
Applicants: Tourist Office ‘Het Groene Hart’, Programme Office ‘Groene Hart’, Society of Dutch Recreation Entrepreneurs Recron, 

Royal Dutch Touring Club ANWB, Societies for Nature and Farmland, ‘Struinen en Vorsen’ Foundation, ‘Groene Hart’ farm shops 

and ‘Groene Hart’ lodgings

De doelstellingen van dit project zijn eenvoudig te omschrijven: meer recreanten die langer dan 24 uur in het 
Groene Hart verblijven en meer recreanten die regelmatig terugkomen in het Groene Hart. Om deze doelstel-
lingen ook daadwerkelijk te realiseren is veel samenwerking nodig tussen organisaties, regio’s en aanbieders 
van plattelandsrecreatie in het Groene Hart. Samenwerking alleen is niet voldoende, daarom is er ook een 
gezamenlijk beeldmerk, marketingplan en website ontwikkeld. Onder het motto ‘Groene Hart, kloppend hart - 
waar Holland echt Holland is’ promoten ruim 250 ondernemers het nationaal landschap Groene Hart. Kijk op 
www.groenehartkloppendhart.nl voor een overzicht van alle activiteiten.

Internationaal project - International project

Alimenterra Food and Tourism Network  
Aanvrager/applicant: Alimenterra (European network for sustainable food systems)

Het Food &Tourism Network is oorspronkelijk opgestart om een Europees handelsnetwerk voor streekpro-
ducten op te zetten. Tijdens de eerste projectperiode hebben zeven organisaties uit vier Europese landen hier 
enthousiast aan gewerkt. Toch kwam de onderlinge handel in streekproducten maar moeilijk van de grond. Wel 
bleek tijdens de succesvolle uitwisselingsbezoeken die zijn georganiseerd, dat de deelnemers op zoek zijn naar 
nieuwe combinaties tussen toerisme en streekproducten. De deelnemers willen zich nu ontwikkelen tot een 
Europees netwerk van ‘streekproductenroutes’ om zo de recreant op een unieke manier kennis te laten maken 
met de streek. De Groene Hart Landwinkels nemen deel aan dit project www.groenehartlandwinkels.nl. Kijk 
voor meer informatie op www.alimenterra.eu. 
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20 Peuterspeelzaal ‘t Peuterstekkie houdt dorpshuis Polsbroek levendig
Aanvrager: Stichting peuterspeelzalen Lopik

Playgroup ‘Peuterstekkie’ livens up community centre in the village of Polsbroek 
Applicant: Foundation for Nursery Schools in the town of Lopik 

De peuters van Polsbroek hebben een nieuw onderkomen gekregen. Peuterspeelzaal ’t Peuterstekkie is ver-
huisd naar het dorpshuis. Tijdens de feestelijke opening waren natuurlijk veel peuters aanwezig, maar ook een 
groot aantal vrijwilligers en sponsors die dit project mogelijk hebben gemaakt.
   

Bezoekerscentrum de Utrechtse Waarden
Aanvrager: Stichting Abrona

Visitors centre ‘De Utrechtse Waarden’ run by intellectually disabled people
Applicant: Abrona Foundation 

Een boerderij in Benschop is omgebouwd tot woon- en dagbestedingsruimte voor mensen met verstandelijke 
beperkingen. Deze bewoners gaan het nieuwe bezoekerscentrum beheren dat op het erf van deze boerderij is 
gerealiseerd. Het bezoekerscentrum geeft veel informatie over de geschiedenis van de Utrechtse Waarden en er 
is een permanente tentoonstelling geplaatst over de teelt van hennep. Het bezoekerscentrum is multifunctio-
neel ingericht en is daardoor ook geschikt als educatieruimte of vergaderruimte.

Peuters in Benschop weer naar ‘t Berehol
Aanvrager: Stichting peuterspeelzalen Lopik

Pre-schoolers in the village of Benschop return to playroom ‘Berehol’
Applicant: Foundation for Nursery Schools in the town of Lopik

Peuterspeelzaal ’t Berehol voldeed niet langer aan de veiligheidseisen. Sluiting dreigde voor de peuterspeelzaal 
en ontslag voor de peuterleidsters; een ramp voor de peuters in Benschop. De Stichting peuterspeelzalen Lopik 
heeft met behulp van een LEADER+ subsidie ’t Berehol herbouwd. De naastgelegen basisschool St. Victor-
school maakt regelmatig gebruik van de multifunctionele ruimte die in de peuterspeelzaal is gerealiseerd.
  

Kamerik op de kaart 
Aanvrager: Ondernemersvereniging Kamerik

New itineraries put the village of Kamerik on the map  
Applicant: Entrepreneurs’ Society of the village of Kamerik 

Kamerik is op de kaart gezet met vijf wandelroutes, vijf kanoroutes en drie fiets- of steproutes. De routes 
verbinden zeven Kamerikse ondernemers en twee recreatieve knooppunten. De betrokken ondernemers zorgen 
langs de routes voor toiletten, afvalbakken, picknicktafels, kanoaanlegsteigers en overdraagplaatsen, informa-
tiepanelen en zelfs voor een uitkijktoren. Waarmee ze Kamerik tot leven willen brengen en het gebied op een 
duurzame manier toegankelijk willen maken. Kijk op www.kamerikopdekaart.nl voor een overzicht van alle 
routes.

Taalstimulering op plattelandsscholen in de Ronde Venen
Aanvrager: Stichting regionale Bibliotheek

Primary schools in the rural area of ‘De Ronde Venen’ encourage basic language skills 
Applicant: Regional Library Foundation 

Niet alleen in de grote steden, maar ook op het platteland zijn er basisschoolleerlingen met een taalachter-
stand. Groep 1 en 2 van de basisscholen in De Hoef en Waverveen zijn daarom aan de slag gegaan met de 
leeskist. In de leeskist zitten verschillende boekjes om voor te lezen of om zelfstandig te laten lezen. Belangrijk 
is dat de kinderen plezier krijgen in lezen en daarna regelmatig naar de plaatselijke bibliotheek gaan om boeken 
te halen.
   

Skateroutes dwars door het Groene Hart
Aanvrager: ANWB

Roller skating straight through  the ‘Groene Hart’ of Holland
Applicant: Royal Dutch Touring Club ANWB

Een smal voetpad, klinkers of een steile brug: allemaal obstakels die een skater liever niet tegenkomt. Een 
zorgvuldig geselecteerde en bewegwijzerde skateroute is niet alleen de wens van veel skaters, maar voorkomt 
ook veel onveilige situaties. De ANWB heeft acht nieuwe skateroutes gerealiseerd, waarvan vier skateroutes in 
de Weidse Veenweiden. Een overzicht van de bewegwijzerde routes is te vinden via www.anwb.nl.

Comfortabel overnachten in hooiberghutten
Aanvrager: Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging ‘de Utrechtse Venen’, werkgroep agrotoerisme

A comfortable bed for hikers in haystack huts 
Applicant: Society ‘De Utrechtse Venen’ for Nature and Landscape in Farmland, working group on agro-tourism 

De hooiberghutten zijn een nieuwe manier om te overnachten op de boerderij of boerderijcamping. Inmiddels 
staan de houten trekkershutten in de vorm van een hooiberg op dertien locaties in de Weidse Veenweiden. De 
hutten hebben overal dezelfde comfortabele en complete inrichting gekregen. Daarmee zijn de hutten zeer 
geschikt om een wandel- of fietstocht te maken van hut naar hut. Kijk op www.hooiberghutten.nl voor een 
overzicht van de locaties.

Kunstgrasveld in Benschop geeft jeugd de ruimte
Aanvrager: Voetbalvereniging Benschop

Astroturf gives Benschop youth room to play
Applicant: Football Club of the village of Benschop

De voetbalvereniging van Benschop heeft het oude gravelveld vervangen door een nieuw multifunctioneel 
kunstgrasveld. Op dit veld spelen de pupillen hun competitiewedstrijden. Daarnaast is het speelveld toeganke-
lijk voor alle jongeren die lekker willen voetballen, ook als ze geen lid zijn van de vereniging.
   

Nieuw verenigingsgebouw voor muziekvereniging Benschop
Aanvrager: Muziekvereniging Onderling Genoegen

A new home for the brass band of the village of Benschop
Applicant: Music Society ‘Onderling Genoegen’

De leden van de slagwerkgroep en het harmonieorkest van muziekvereniging Onderling Genoegen kunnen 
niet meer repeteren op de oude locatie. Vele sponsors, donateurs, vrienden en een LEADER+ bijdrage hebben 
een nieuw verenigingsgebouw mogelijk gemaakt. De eigen plek voor de muzikanten van Benschop voldoet 
natuurlijk aan alle eisen van deze tijd.

Projecten in Zuid-Holland, Utrecht en het Groene Hart 
Projects in the provinces of Zuid-Holland, Utrecht and in the Groene Hart of Holland

Stimulering gebruik baggerspuit
Aanvragers: Agrarische Natuurverenigingen: de Utrechtse Venen, Lange Ruige Weide, De Hollandse Venen,  
Lopikerwaard en De Parmey 

Promoting the use of eco-friendly dredge hose 
Applicants: 5 Societies for Nature and Farmland, i.e. ‘De Utrechtse Venen’, ‘Lange Ruige Weide’, ‘De Hollandse Venen’,  

‘Lopikerwaard’ and ‘De Parmey’

Vijf agrarische natuurverenigingen en de waterschappen in het gebied werken samen om sloten op een mi-
lieuvriendelijke manier uit te baggeren. De boeren die meedoen aan dit project baggeren niet langer met een 
baggerkraan, maar verspreiden tegelijkertijd water en bagger met een baggerspuit over het land. Het watereco-
systeem en de soortenrijkdom worden op deze manier minder verstoord.

Duurzaam platteland door Jonge Agrarische Vrouwen
Aanvrager: Jonge Agrarische Vrouwen in de Venen en Lopikerwaard

Young Agrarian Women promote sustainable farmland
Applicant: Young Agrarian Women in the areas of ‘De Venen’ and ‘Lopikerwaard’

De Jonge Agrarische Vrouwen komen regelmatig bij elkaar voor een studie- of themabijeenkomst. Tijdens zo’n 
bijeenkomst staat één thema centraal, bijvoorbeeld ontwikkeling van een neventak, dierwelzijn of natuurbeheer. 
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Ruiterroute Aarlanderveen
Aanvrager: Gemeente Alphen aan den Rijn

Bridle path in the village of Aarlanderveen
Applicant: Town of Alphen aan den Rijn

Ruim tweehonderd vrijwilligers uit Ter Aar en Liemeer werken samen om zwembad Aarweide te behouden en te 
verbeteren. De machinekamer is geheel gerenoveerd en de baden zijn opnieuw betegeld. Door deze renovatie is 
het zwembad weer klaar voor de toekomst.   

Creatief en cultureel centrum de Zevensprong
Aanvrager: Stichting de Zevensprong

Art and culture in multifunctional centre ‘de Zevensprong’
Applicant: ‘De Zevensprong’ Foundation

Een oude boerderij is verbouwd tot een multifunctioneel creatief en cultureel centrum. Het centrum biedt onder-
dak aan het poldermuseum, de oudheidskamer, een vergaderruimte, een expressieruimte en een tiental ateliers.

Bezoekerscentrum Nieuwkoopse plassen
Aanvrager: Natuurmonumenten 

Visitors centre for the Nieuwkoop lake area
Applicant: Dutch Society for the Preservation of Nature ‘Natuurmonumenten’

De Nieuwkoopse plassen is een waterrijk natuurgebied dat grotendeels eigendom is van Natuurmonumenten. 
Om het bijzondere gebied meer bekendheid te geven heeft Natuurmonumenten een deel van restaurant Tijster-
man in Nieuwkoop omgetoverd tot bezoekerscentrum. Via een interactieve tentoonstelling komt de bezoeker 
veel te weten over de natuur en het landschap. Natuurlijk is in het bezoekerscentrum ook veel informatie te 
vinden over de recreatieve activiteiten in en rondom de Nieuwkoopse Plassen.

Verlichte boerderijenroute maakt Hollandse Venen sprookjesachtig
Aanvragers: Boerderijenstichting Zuid-Holland en Stichting 7-Hovenroute

Illuminated farmhouses and mills give ‘Hollandse Venen’ fairytale look
Applicants: The Farms of Zuid-Holland Foundation and the 7 Farmsteads Trail Foundation

Voor deze verlichte boerderijenroute werden eind 2007 maar liefst 126 boerderijen en molens in de schijnwer-
pers gezet. Verschillende touringcars en vele bezoekers met eigen auto hebben de route gereden. Verspreid 
over de route konden negentien boerderijen worden bezocht voor een rondleiding, expositie of bijvoorbeeld een 
proeverij. Kijk voor meer informatie op www.verlichteboerderijen.nl.

Projecten in Utrecht  - Projects in the province of Utrecht

Paardentram uit 1890 gerestaureerd
Aanvrager: Familie Segers

Horse-drawn tram from 1890 restored 
Applicant: Segers Family 

Met een kleine LEADER+ bijdrage heeft familie Segers twee historische rijtuigen gerestaureerd: een kaasbrik en 
een paardentram. Met familiedagen, personeelfeestjes of kinderpartijtjes rijdt de paardentram regelmatig van 
Kockengen naar bijvoorbeeld kasteel De Haar in Haarzuilens.
    

Een nieuwe toekomst voor boerderij ‘Het Beloken Land’
Aanvrager: Familie Verkaik

Agro-tourism gives ‘Beloken Land’ farm a new future 
Applicant: Verkaik Family  

Vader en dochter Verkaik werken samen aan de ontwikkeling van een neventak voor melkveebedrijf ‘Het Beloken 
Land’. De eendenkooi waar wilde eenden samenkomen en broeden, is inmiddels toegankelijk voor publiek. 
Daarnaast is de hooiberg omgebouwd tot ontvangstruimte. De bedrijfsvoering van de familie Verkaik is modern, 
maar toch willen ze graag oude boerengebruiken in stand houden. In het boerderijmuseum zijn dan ook oude 
rijtuigen en gereedschappen te bekijken.  
    

Haalbaarheid boerenlandroutes in Lopikerwaard onderzocht
Aanvrager: Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme

Feasibility study for farmland trail in the Lopikerwaard area
Applicant: Office for Tourism Zuid-Holland 

Het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme had het idee om een wandelroute te realiseren over boerenland van 
Lopik tot IJsselstein. Het haalbaarheidsonderzoek, dat met LEADER+ subsidie is uitgevoerd, wijst helaas uit dat 
deze struinroute in de Lopikerwaard niet haalbaar is.   

Boerderijarrangementen ‘In de benen door de Venen’
Aanvrager: Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging ‘de Utrechtse Venen’, werkgroep agrotoerisme

Farms participating in Feel the Venen, Touch the Polder offer recreation packages
Applicant: Society ‘De Utrechtse Venen’ for Nature and Landscape in Farmland, working group on agro-tourism

Ruim twintig agrarisch ondernemers bundelen de recreatieve activiteiten onder de naam ‘In de benen door de Ve-
nen’. Door samenwerking ontstaan aantrekkelijke arrangementen rond de boerderij die geschikt zijn voor bedrijfs-
uitjes, familiefeestjes, kinderpartijtjes of groepsuitjes. De deelnemende bedrijven ontvangen de bezoekers graag 
voor een kennismaking met het boerenbedrijf. Kijk voor meer informatie op www.indebenendoordevenen.nl.
   

Beleef de Utrechtse Venen
Aanvrager: Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging ‘de Utrechtse Venen’, werkgroep agrotoerisme

Experience ‘de Utrechtse Venen’ visiting the farmland on foot or by bike 
Applicant: Society ‘De Utrechtse Venen’ for Nature and Landscape in Farmland, working group on agro-tourism

In de streekfolder ‘In de benen door de Venen’ zijn vier wandelroutes en vier fietsroutes opgenomen. De routes 
zijn allemaal te combineren met een bezoek aan een (kaas)boerderij, kwekerij, boomgaard of landwinkel. Te voet 
of op de fiets, de Venen is prachtig, maar krijgt nog iets extra’s nu het verhaal van de Venen zichtbaar wordt.

Streekmarkt Woerden
Aanvragers: Stichting Agrarisch Centrum Woerden, gemeente Woerden, 15 agrarisch ondernemers en stichting Gras en Wolken

Farmers’ market in Woerden for local produce from the ‘Groene Hart’ of Holland 
Applicants: Foundation for the Agrarian Centre of Woerden; the town of Woerden; 15 farmer-entrepreneurs; ‘Gras en Wolken’ Foundation 

Iedere zaterdag verkopen vijftien agrarisch ondernemers uit het Groene Hart hun producten op de streekmarkt 
in Woerden. De markt geeft niet alleen een impuls aan de agrarische bedrijven in het Groene Hart, maar be-
vordert ook het sociale contact. Het is een markt waar consument en producent elkaar ontmoeten. Zo krijgt de 
consument het verhaal achter het product te horen.
  

Zwembad De Koet vernieuwd
Aanvrager: Stichting zwem- en recreatiepark ‘De Koet’

Swimming pool ‘De Koet’ renovated 
Applicant: Foundation for ‘De Koet’ Swimming Pool and Leisure Park

Zwembad De Koet in Kockengen wordt al jaren beheerd door de vele vrijwilligers van stichting zwem- en 
recreatiepark ‘De Koet’. Door een éénmalige LEADER+ bijdrage werd het mogelijk om het zwembad geheel te 
vernieuwen. De machinekamer is nu energiezuinig en de kleed- en toiletruimtes zijn gemoderniseerd.

Verrassende wandeltochten door boerenland
Aanvrager: Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging ‘de Utrechtse Venen’, werkgroep agrotoerisme

Extraordinary hiking trails through farmlands 
Applicant: Society ‘De Utrechtse Venen’ for Nature and Landscape in Farmland, working group on agro-tourism

De wens van vele wandelaars in de regio: een wandelroute, niet over asfalt, maar door de weilanden. De wande-
laars worden bij de boerderijen langs de route hartelijk ontvangen door de boer of boerin. Ieder seizoen is er een 
andere wandelroute gemarkeerd. Zo hebben verschillende boeren ervaring opgedaan met de boerenlandroute.
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Multifunctioneel clubhuis De Rietzanger
Aanvrager: Stichting verenigingsgebouw voor ouderen 

Multifunctional clubhouse for the elderly ‘De Rietzanger’
Applicant: Foundation for a Society’s Club for the Elderly

In een paar maanden tijd is het oude clubhuis uitgebreid en omgetoverd tot een multifunctioneel verenigingsge-
bouw voor ouderen. Klaverjassen, biljarten en koersballen zijn een paar van de wekelijkse activiteiten. In Noor-
den vindt u geen ‘hangouderen’ meer op straat. In de winter delen de ouderen het clubhuis met de plaatselijke 
ijsclub.
   

Nieuwe jonge muzikanten in Driebruggen
Aanvrager: Muziekvereniging ‘Oefening Baart Kunst’

Very young musicians in the town of Driebruggen
Applicant: Music Society ‘Oefening Baart Kunst’

Hoe zorgt een muziekvereniging voor voldoende nieuwe jeugdleden? De muziekvereniging ‘Oefening Baart 
Kunst’ is daarvoor op bezoek gegaan bij de groepen 6, 7 en 8 van de lokale basisscholen. De basisschoolkinde-
ren zijn begonnen met theorieles en blokfluitles. Via het opleidingsorkest en jeugdorkest zullen ze uiteindelijk 
doorstromen naar het fanfarekorps. De inwoners van Driebruggen kunnen dus nog jaren genieten van fanfare-
concerten in het dorp.
  

Picknicktafels langs De Meije
Aanvragers: Buurtcomités; de Stichtse Meije en de Bodegraafse Meije

Picnic tables along the river Meije
Applicant: Local clubs; the ‘Stichtse Meije’ and ‘Bodegraafse Meije’

Sinds de zomer van 2003 kunnen wandelaars en fietsers ontspannen en uitrusten langs het riviertje de Meije. 
Niet meer in het natte gras, maar op een bankje of aan een picknicktafel.
   

Stiltetuin en Oranjerie in Zevenhoven
Aanvragers: Parochiebestuur RK parochie en Stichting Stiltetuin Zevenhoven

Garden of silence and communal hall in the town of Zevenhoven 
Applicants: Committee Zevenhoven Parish and Foundation for the Zevenhoven Garden of Silence

Rondom de kerk in Zevenhoven is met LEADER+ subsidie een stiltetuin gerealiseerd. In de tuin zijn voldoende 
paden, bankjes en kunstwerken om echt tot rust te komen. Een tuin om te bezinnen en te mediteren, samen of 
alleen. De vrijwilligers van de RK parochie wilden naast de stiltetuin graag een ontmoetingsruimte creëren voor 
het buurtschap Noordeinde. Met de realisatie van de Oranjerie is deze wens in vervulling gegaan. Nu hebben 
de bezoekers aan de stiltetuin ook een ontmoetingsplek waar ze koffie, thee en wat lekkers kunnen krijgen. En 
verder is er in deze ruimte een opslag gemaakt voor de niet-winterharde planten. De ontvangstruimte wordt 
beheerd door vrijwilligers en verstandelijk gehandicapten.    

Speeltuin Wildebras in Driebruggen gehele jaar open
Aanvrager: Speeltuinvereniging Wildebras

Playground in the town of Driebruggen open year round, thanks to grass cover
Applicant: ‘Wildebras’ Playground Club 

Nooit geen plassen meer, nooit geen bagger meer. Kinderen kunnen zomer en winter spelen in speeltuin Wilde-
bras. Hoe dit mogelijk is? De speeltuin in Driebruggen heeft kunstgras gekregen.  
    

Ontdek en Beleef de Nieuwkoopse Plassen en omgeving
Aanvragers: Stichting 7-hovenroute, Stichting Promotie Nieuwkoop, Agrarische Natuurvereniging De Hollandse Venen 
en Agrarische Natuurvereniging De Wetering

Explore and experience the Nieuwkoop lake area, promotion of a hospitable area
Applicants: 7 Farmsteads Trail Foundation, Nieuwkoop Promotion Centre, Society ‘De Hollandse Venen’ for Nature and Farmland; 

Society ‘De Wetering’ for Nature and Farmland

Agrarische en recreatieve ondernemers hebben samen een compleet aanbod aan recreatieve activiteiten ontwik-
keld. Het aanbod presenteren de ondernemers in een streekbrochure en op de website van VVV Nieuwkoop 
(www.vvv-nieuwkoop.nl). De initiatiefnemers vonden een compleet aanbod nog niet goed genoeg: een recreant 
heeft recht op kwaliteit! Daarom zijn verschillende excursiemiddagen, een cursus gastheerschap en een cursus 
promotie en marketing georganiseerd.

Vrijwilligers renoveren zwembad Aarweide
Aanvrager: Stichting tot behoud zwembad Aarweide

Volunteers renovate swimming pool ‘Aarweide’
Applicant: Foundation to Save Swimming Pool ‘Aarweide’

Ruim tweehonderd vrijwilligers uit Ter Aar en Liemeer werken samen om zwembad Aarweide te behouden en te 
verbeteren. De machinekamer is geheel gerenoveerd en de baden zijn opnieuw betegeld. Door deze renovatie is 
het zwembad weer klaar voor de toekomst.
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