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De projecten zijn onderverdeeld naar de volgende thema’s uit het ontwikkelingsplan:

The projects have been subdivided according to the four themes from the development plan: 

  Projecten die bijdragen aan het thema Landbouw en ondernemerschap - 

 Projects that improve Agriculture and entrepreneurship

  Projecten die bijdragen aan het thema Recreatie en toerisme - 

 Projects that promote Recreation and tourism

  Projecten die bijdragen aan het thema Leefbaarheid - 

 Projects that enhance the Quality of living

 Projecten die bijdragen aan het thema Samenwerking - 

 Projects that boost Cooperation

Gebiedsdekkende projecten - 
Projects throughout the area

Hooiberghutten; van lokaal initiatief naar landelijke keten - 
Haystack huts – affordable accommodation from local initiative to national chain
Teleweide; servicepunten in kleine dorpskernen - 
‘Teleweide’ – online access to services for small villages
Verkenning melkveehouderij in combinatie met natuurterreinbeheer - 
Investigate the combination of dairy farming and natural landscape management

Gebiedsoverschrijdende projecten - 
Projects in the area and beyond

Doorgroei Lekker Utregs - 
Expanding ‘Lekker Utregs’ – bringing fresh Utrecht food products to the city

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

Eendenkooi ‘Het Beloken land’ - 
Duck decoy ‘Het Beloken land’ – renovation to include educational panel
Arrangementen in De Utrechtse Waarden - 
Package excursions in ‘De Utrechtse Waarden’ to attract more visitors
Boven het land; het verhaal van Oudewater - 
Road movie on the history of the town of Oudewater
Boerderijlogeren in Polsbroek - 
Farm lodging in the village of Polsbroek – stay in an historic farmstead
Mobiele sanitaire unit voor Polsbroekerdam - 
Mobile sanitary unit for the hamlet of Polsbroekerdam 
Polsstokverspringschans Jaarsveld - 
Long-jump-with-pole platform in Jaarsveld
Cultuurfestival Lange Linschoten - 
Culture fest Lange Linschoten – music and fine art along illuminated scenic route
Recreatielandschap Rosenboom - 
Recreation at farm Rosenboom and see farmer at work
Bed & Breakfast ‘Bio Bed’ - 
Bed & Breakfast ‘Bio Bed’ – former sty now visitor accommodation
Bed & Breakfast ‘Bakhuis ’t Oude Klooster’ - 
Bed & Breakfast in old farm building ‘het Oude Klooster’
Boere Boerderij ‘Zorg voor Beter’ - 
Boere’s farm ‘Zorg voor Beter’ – day care for senior citizens 
Bed & Breakfast ‘Langs de Lange Linschoten’ - 
Bed & Breakfast on the Lange Linschoten stream
Herontwikkeling molencomplex Cabauw - 
New use windmill and buildings at the village of Cabauw 
Speeltuin bij touwmuseum Oudewater - 
New playground next to Rope Museum in the town of Oudewater
Haalbaarheidsstudie buurtsuper voor Polsbroek - 
Study viability local supermarket in the village of Polsbroek
Landwinkel ‘De Noordzijde’  - 
Food products for sale in farm shop ‘De Noordzijde’
Verlichte boerderijenroute Lange Linschoten - 
Farmhouses lit on scenic route along the Lange Linschoten stream
Halte stad en land - 
VIPbus connects Utrecht city with countryside
Sport- en speelterrein Rolafweg Zuid - 
Sports and playing field ‘Rolafweg Zuid’ in the town of Lopik 

Projecten in De Venen - 
Projects in the area of ‘De Venen’

Ons Boerengerief; zorgboerderij voor ouderen - 
‘Ons boerengerief ’ – care and farm activities for senior citizens
Blik op Woerden; tweede uitkijktoren in Kamerik - 
A view of Woerden – a second watchtower in the village of Kamerik
Dorpsplein Kockengen - 
Transformation of village square in Kockengen into multifunctional area
Naar buiten; recreatiegids voor Woerden en omgeving - 
Getting out: recreation guidebook for Woerden town and surroundings
Te Hooi & Te Kunst; kunst van het platteland - 
‘Te Hooi & Te Kunst’: galleries in farms – works of art in the country
Dorpshart voor Kamerik - 
A new yet traditional village square for Kamerik
Multifunctionele kunstgrasvelden in kleine dorpskernen - 
Multifunctional artificial-turf fields in centres of small towns
Professionalisering kinderdagverblijf ‘De Speelboerderij’ - 
Professionalised child daycare in ‘De Speelboerderij’ 
Polderhut Segers - 
Active recreation enhanced with movable polder hut ‘Segers’
Romeins Schip Woerden - 
Roman barge in town of Woerden gets silent motors to show passengers Roman past  
Renovatie en uitbreiding ooievaarsbuitenstation Zegveld - 
Renovation and extention stork breeding station Zegveld
Woerdense kaasmarkt en streekmarkt verbinden stad en ommeland - 
Woerden market sells cheese and local products to connect town and surrounding rural area
Picknickplaatsen in de wei - 
Picnic tables in farm fields – fine views and informative signboards
Multifunctionele voorziening Nieuwer Ter Aa - 
Multifunctional services building in the village of Nieuwer Ter Aa
Kanoroutes Woerden - 
Canoe routes around Woerden get signposts and services to encourage man-powered 
recreation
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Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
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Projectenkaart
LEADER projecten 2007-2010

Project Map
In the eastern part of the  
‘Groene Hart’ of Holland
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LEADER WEIDsE VEEnWEIDEn

Hooiberghutten; van lokaal initiatief naar landelijke keten 
Initiatiefnemer: Vereniging Hooiberghutten. Projectpartners: Deelnemende bedrijven; Agrarische Natuur- en Land-
schapsvereniging ‘de Utrechtse Venen’; ANWB. Looptijd: 2008 tot en met 2010. 

Haystack huts – affordable accommodation from local initiative to national chain 
Initiated by: Haystack Huts Association

Hooiberghutten zijn een nieuwe manier om betaalbaar te overnachten op de boerderij met volop wandel- en fietsmogelijkheden 
in de omgeving. De vereniging Hooiberghutten wil het initiatief van agrarische natuurvereniging ‘de Utrechtse Venen’ verder 
ontwikkelen tot een professionele keten met landelijke dekking. Het project omvat werving nieuwe deelnemers, ontwikkeling 
arrangementen, samenstellen kwaliteitshandboek en realisatie website. www.hooiberghutten.nl
   

Teleweide; servicepunten in kleine dorpskernen
Initiatiefnemer: Samenwerking Utrecht-West (SUW); gemeente Maarssen. Projectpartners: Rabobanken; Zuwe Zorg; 
Woningcorporatie Westhoek Wonen; Woningcorporatie Vecht & Omstreken; bibliotheken; Nederland Breedbandland.  
Looptijd: 2009 en 2010

‘Teleweide’ – online access to services for small villages
Initiated by: ‘Samenwerking Utrecht-West’ (SUW) town council cooperative; Maarssen town council

In vele kleinere dorpskernen ontbreken voorzieningen als een gemeenteloket, banken, (thuis)zorginstellingen en woningcor-
poraties. Via het Servicepunt Teleweide kunnen dorpsbewoners in Utrecht-West met behulp van een breedbandtoepassing per-
soonlijk vragen stellen of zaken doen met deze dienstverleners. De in totaal 26 servicepunten worden in dorpshuizen of andere 
openbare gelegenheden in de dorpskern geplaatst. www.teleweide.nl

Verkenning melkveehouderij in combinatie met natuurterreinbeheer
Initiatiefnemer: Animal Science Group Veehouderij BV (Wageningen UR) en Agrarische Natuur- en Landschapsvereni-
ging ‘de Utrechtse Venen’. Projectpartners: Deelnemende melkveebedrijven. Looptijd: 2008 tot en met 2010.

Investigate the combination of dairy farming and natural landscape management
Initiated by: Animal Science Group on Cattle Farming of Wageningen University & Research centre and Society ‘De Utrechtse Venen’ for 
Nature and Landscape in Farmland.

Binnen dit project onderzoeken zeven melkveehouders of het mogelijk is om van natuurterreinbeheer een gelijkwaardig onder-
deel te maken binnen hun melkveehouderijbedrijf. De melkveehouders maken een bedrijfsplan waaruit de verwachte verande-
ringen in kosten en opbrengsten duidelijk worden. Ook hebben ze een lijst met bedrijfsaanpassingen samengesteld en zijn de 
gewenste verandering in het gebied duidelijk geworden.  
www.verantwoordeveehouderij.nl

Gebiedsoverschrijdende projecten  - Projects in the area and beyond

Doorgroei Lekker Utregs
Initiatiefnemer: Stichting Lekker Utregs. Projectpartners: Plaatselijke Groep Weidse Veenweiden; Plaatselijke Groep 
Kromme Rijn; Stichting Milieucentrum Utrecht; Stichting Aarde; LTO Noord; de Groene Participatiemaatschappij  
Lekker Utregs; Van Dichtbij bv. Looptijd: 2009 tot en met 2012.

Expanding ‘Lekker Utregs’ – bringing fresh Utrecht food products to the city 
Initiated by: ‘Lekker Utregs’ Society

Stichting Lekker Utregs zorgt dat de verse producten van Utrechtse boerderijen en lokale productverwerkers te koop zijn in 
regionale horeca en supermarkten onder de merken ‘Van Dichtbij’ en ‘Lekker Utregs’. Via website en evenementen brengt de 
stichting regionale producenten en consumenten bij elkaar. Met dit Lekker Utregs project wil de stichting de regionale afzetmo-
gelijkheden verder vergroten en ervoor zorgen dat de Utrechtse producten nog meer bekendheid krijgt. www.lekkerutregs.nl   

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

Eendenkooi ‘Het Beloken land’
Initiatiefnemer: Familie Verkaik. Projectpartner: Gemeente Montfoort. Locatie: Montfoort. Looptijd: 2008 en 2009.

Duck decoy ‘Het Beloken land’ – renovation to include educational panel
Initiated by: Verkaik family 

Met dit project is de eendenkooi van de boerderij Het Beloken Land in oude staat hersteld. Daarnaast is de toegankelijkheid van 
deze eendenkooi verbeterd en er is een lesprogramma ontwikkeld en een informatiepaneel geplaatst. Groepen en schoolklas-
sen kunnen op deze boerderij kennismaken met de natuur en het boerenbedrijf. Ook leren ze dat de eendenkooi vroeger werd 
gebruikt om eenden te vangen. www.everyoneweb.com/hetbelokenland

Gebiedsdekkende projecten  - Projects throughout the area

* Projectbeschrijvingen naar stand mei 2010, wijzigingen voorbehouden.

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 ru-
ral 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 targets: just as in axes one, two and three it centres on the development of the country-
side. 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 from the area. The key principles are cooperation and innovation. 

Local Action Group
The Local Action Group (LAG) 
for the area may decide which 
topics and developments are 
important. The LAG is composed of 
representatives from the provinces, 
the town councils, societies for 
nature and farmland and other 
grass-roots organisations. It is 
the LAG’s job, along with writing 
the development plan, to enthuse 
potential submitters as they make a 
project plan. Eventually the LAG will 
decide whether the project will be 
considered for a LEADER subsidy.  

In the development plan ‘Weidse 
Veenweiden 2007–2013’, the 
central issue is the enhancement 
of the relationship between town 
and country. This issue has been 
subdivided into four themes:
1. Agriculture and entrepreneurship
2. Recreation and tourism
3. Quality of living
4. Cooperation.

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, 38 projects in the area of ‘De 
Weidse Veenweiden’ have received 
a LEADER subsidy. All together, 
LEADER subsidies for these projects 
add up to over 2.1 million euro, 
bringing total funding in the ‘Weidse 
Veenweiden’ to 7 million euro. The 
present LEADER programme will 
continue to run till the end of 2013.

Europa investeert in zijn platteland!

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) is een Europees landbouwfonds voor plattelands- 
ontwikkeling 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.

Plaatselijke Groep
Omdat het gebied zelf bepaalt welke 
onderwerpen en ontwikkelingen 
belangrijk zijn, is er een 
Plaatselijke Groep. Deze groep 
bestaat uit vertegenwoordigers 
van provincie, gemeenten, 
agrarische natuurverenigingen 
en andere maatschappelijke 
organisaties. Naast het opstellen 
van het ontwikkelingsplan is de 
rol van de Plaatselijke Groep 
ook het enthousiasmeren van 
projectindieners en de groep 
beoordeelt of het project in 
aanmerking komt voor een LEADER 

bijdrage. In het ontwikkelingsplan 
Weidse Veenweiden 2007 – 2013 
staat de verbetering van de 
relatie tussen stad en platteland 
centraal. Daarbinnen is in het 
plan onderscheid gemaakt in vier 
thema’s:
1.Landbouw en ondernemerschap 
2.Recreatie en toerisme 
3.Leefbaarheid  
4.Samenwerking

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 start van het LEADER 
programma in maart 2008 hebben 
38 projecten in de Weidse Veen- 
weiden een LEADER bijdrage 
gekregen. De totale LEADER 
bijdrage omvat tot nu toe meer dan 
2,1 miljoen euro. Waarmee in totaal 
ruim 7 miljoen euro in de Weidse 
Veenweiden wordt geïnvesteerd. Het 
huidige LEADER programma loopt 
nog tot en met 2013.

Arrangementen in De Utrechtse Waarden
Initiatiefnemer: Groene Hart Bureau voor Toerisme. Projectpartners: Abrona; gemeenten Lopik, Oudewater, Montfoort 
en IJsselstein; VVV’s van Montfoort, IJsselstein en Oudewater. Locatie: Polsbroek. Looptijd: 2008 tot en met 2010.

Package excursions in ‘De Utrechtse Waarden’ to attract more visitors
Initiated by: Office for Tourism for the ‘Groene Hart’ of Holland

Het nieuwe bezoekerscentrum is het vertrekpunt geworden voor iedereen die De Utrechtse Waarden wil verkennen. Bezoekers 
kunnen via twee wandelarrangementen en twee fietsarrangementen kennismaken met het landschap, de natuur, cultuurhistorie 
en het boerenleven van De Utrechtse Waarden. Met deze arrangementen, die via de VVV’s in De Utrechtse Waarden geboekt 
kunnen worden, komt de streek tot leven en wordt het imago verbeterd.    

Boven het land; het verhaal van Oudewater
Initiatiefnemer: Centrum Beeldende Kunst Utrecht. Projectpartners: Beeldend kunstenaar Ingrid Mol; toneel- en mu-
ziekverenigingen; Kunstcommissie Oudewater; Toeristisch Cultureel Platform Oudewater; Culturele Raad Oudewater; 
Struktuur 68; Zuliani bv; Stichting Struinen en Vorsen; gemeente Oudewater. Locatie: Oudewater. Looptijd: 2008 tot 
en met 2011.

Road movie on the history of the town of Oudewater
Initiated by: Centre for Fine Arts of the province of Utrecht

Inwoners, verenigingen en bedrijven in Oudewater dragen samen met verschillende kunstenaars (scenarioschrijver, decor-
ontwerper, musici en componisten) de ingrediënten aan voor het ‘verhaal van Oudewater’. Het verhaal zal via publicaties van 
streekverhalen, culturele evenementen, expositie van keramische beelden en een zogeheten roadmovie verteld worden aan de 
inwoners van Oudewater en andere recreanten en kunstliefhebbers.

Boerderijlogeren in Polsbroek
Initiatiefnemer: Familie Bogaard. Locatie: Polsbroek. Looptijd: 2009. 

Farm lodging in the village of Polsbroek – stay in an historic farmstead
Initiated by: Bogaard family

Op de hooizolder van de monumentale langhuisboerderij uit 1643 heeft de familie Bogaard vier appartementen gebouwd. De 
luxe accommodaties voldoen aan de richtlijnen van Groene Hart Logies, waar de familie zich bij aangesloten heeft. Daarnaast 
heeft de familie zich aangesloten bij de stichting Struinen en Vorsen voor gezamenlijke arrangementen en promotie.  
www.boerderijlogeren.nl

Mobiele sanitaire unit voor Polsbroekerdam
Initiatiefnemer: Stichting Beheerscommissie Welzijn Polsbroekerdam. Projectpartners: Polsstokverspringvereniging 
Polsbroekerdam; Buurtvereniging Vrede, Vrijheid, Vreugde. Locatie: Polsbroekerdam. Looptijd: 2008.

Mobile sanitary unit for the hamlet of Polsbroekerdam 
Initiated by: Polsbroekerdam Welfare Management Committee 

Polsstokspringen is een populaire sport in Polsbroekerdam. Het ontbrak de polsstokverspringvereniging alleen nog aan een 
kleedruimte en sanitairvoorziening bij de trainingsaccommodatie. De vereniging heeft gekozen voor een mobiele voorziening, 
zodat deze ook bij evenementen of door andere verenigingen in Polsbroekerdam gebruikt kan worden. www.polsstokkerdam.nl

Polsstokverspringschans Jaarsveld
Initiatiefnemer: Polsstokvereniging Jaarsveld. Locatie: Jaarsveld. Looptijd: 2009.

Long-jump-with-pole platform in Jaarsveld 
Initiated by: Long-jump Society of Jaarsveld

Op 22 augustus 2009 werd het Nederlands Kampioenschap polsstokverspringen in Jaarsveld gehouden op de nieuwe 
springschans op recreatieterrein Salmsteke. Zeker drieduizend bezoekers beleefden een topmiddag. De gerenoveerde pols-
stokverspringschans, die aan alle eisen van de Nederlandse Fierljepbond voldoet, was precies drie maanden daarvoor feestelijk 
geopend. www.polsstokjaarsveld.com

Cultuurfestival Lange Linschoten
Initiatiefnemer: Stichting Struinen en Vorsen. Projectpartners: Stichting Landgoed Linschoten; Gemeenten Oudewater 
en Montfoort; diverse lokale en regionale organisaties en verenigingen. Locatie: Linschoten. Looptijd: 2009 en 2010.

Culture fest Lange Linschoten – music and fine art along illuminated scenic route 
Initiated by: ‘Struinen en Vorsen’ Foundation  

De Lange Linschoten vormde ooit een belangrijke verbindingsroute voor trekschuiten tussen Gouda en Amsterdam. Het was 
daarmee een ontmoetingsplek voor handelaars, reizigers en bewoners. Met het cultuurfestival willen de initiatiefnemers de 
Lange Linschoten als culturele ontmoetingsplek herintroduceren. In september 2010 vinden er langs de Lange Linschoten al-
lerlei activiteiten plaats zoals muziek, zang, beeldende kunsten, landschapskunst, fietsroutes en wandeltochten. Ook de verlichte 
boerderijenroute (zie project 21) maakt onderdeel uit van dit festival.  

Recreatielandschap Rosenboom
Initiatiefnemer: Familie Rosenboom. Locatie: Benschop. Looptijd: 2009 en 2010.

Recreation at farm Rosenboom and see farmer at work
Initiated by: Rosenboom family 

Een steeds grotere groep mensen is onbekend met het reilen en zeilen van een agrarisch bedrijf. Kees en Lenie Rosenboom wil-
len daarom graag mensen ontvangen op hun boerderij uit 1561. Het is daarmee een van de oudste nog actieve boerderijen van 
Nederland. Met dit project hebben ze een ontvangstruimte gerealiseerd en een boerderijcamping inclusief sanitaire voorzienin-
gen. www.rosenboomlogies.nl   

Bed & Breakfast ‘Bio Bed’
Initiatiefnemer: Familie De Bruin - Van Leeuwen. Locatie: IJsselstein. Looptijd: 2009 en 2010.

Bed & Breakfast ‘Bio Bed’ – former sty now visitor accommodation
Initiated by: De Bruin - Van Leeuwen family

De Oud-Hollandse koeienstal werd op de biologische varkenshouderij van familie De Bruin gebruikt als kraambed voor de 
zeugen. Om aan de nieuwste wetgeving te voldoen wordt voor deze zeugen een nieuwe stal met uitloop gebouwd. In de oude 
stal worden drie bed & breakfast appartementen gerealiseerd. Bezoekers kunnen straks een overnachting boeken en zo nog wat 
langer van de biologische varkens genieten. www.biovarkens.nl

Bed & Breakfast ‘Bakhuis ’t Oude Klooster’
Initiatiefnemer: Familie Vlooswijk. Projectpartner: Stichting Struinen en Vorsen. Locatie: Montfoort. Looptijd: 2010.

Bed & Breakfast in old farm building ‘het Oude Klooster’ 
Initiated by: Vlooswijk family

Op hun boerderij in Montfoort combineren Co en Annie Vlooswijk een melkveehouderijbedrijf met een bed & breakfast. Het 
vrijstaande bakhuis is al ingericht als gastenverblijf en met dit project willen de ondernemers het achterhuis verbouwen tot drie 
bed & breakfast appartementen. Zo krijgt het niet meer in gebruik zijnde deel van de monumentale boerderij een nieuwe econo-
mische functie. www.boerderijkamers.nl/t-oude-klooster

Boere Boerderij ‘Zorg voor Beter’ 
Initiatiefnemer: Familie Boere. Projectpartners: Allerzorg; Vereniging Zorgboerderijen Utrecht. Locatie: Hekendorp. Looptijd: 
2010 en 2011.

Boere’s farm ‘Zorg voor Beter’ – day care for senior citizens 
Initiated by: Boere family 

Bij Corrie Boere kunnen vier dagen per week 12 tot 16 ouderen terecht voor een zinvolle dagbesteding in de natuur. Het gaat om 
ouderen met psychische klachten, ouderen die zich eenzaam voelen of dementerende ouderen. Voor de dagopvang wordt de 
hooiberg verbouwd tot ontvangstruimte. Verder wordt ook het erf heringericht en wordt er een groentekas gebouwd. Totdat de 
verbouwing van de boerderij en het erf klaar is kunnen de ouderen terecht in het Passionisten Klooster te Haastrecht.  
www.zorgboerderijdekloostertuin.nl

Bed & Breakfast ‘Langs de Lange Linschoten’
Initiatiefnemer: Familie Van Winden. Locatie: Snelrewaard. Looptijd: 2010 en 2011.

Bed & Breakfast on the Lange Linschoten stream
Initiated by: Van Winden family 

De boerderij van de familie Van Winden is een zeventiende-eeuwse langhuisboerderij met sierelementen in de voorgevel. De 
familie wil in de oude wagenschuur drie Bed & Breakfast appartementen realiseren. Daarmee krijgt het cultuurhistorische pand 
een nieuwe functie en wordt er extra inkomen gecreëerd voor het veehouderijbedrijf. Gasten kunnen hier straks kennis maken 
met het boerenbedrijf en genieten van de rust en ruimte.

Herontwikkeling molencomplex Cabauw
Initiatiefnemer: Stichting De Utrechtse Molens. Projectpartner: Stichting Het Utrechts Landschap; Vrienden van de 
Cabauwse molen. Locatie: Cabauw. Looptijd: 2010.

new use windmill and buildings at the village of Cabauw
Initiated by: Mills in the Province of Utrecht Foundation 

De molen in Cabauw heeft tot 1962 de polder bemalen, daarna heeft een gemaal deze functie overgenomen. De molen, een 
rijksmonument, is al gerestaureerd. Om de waterbeheergeschiedenis voor publiek toegankelijk te maken, wordt met dit project 
het gemaal gerestaureerd en ingericht als ontvangstruimte. De gerestaureerde machinistenwoning wordt een logiesaccommo-
datie en in het herbouwde zomerhuis kan strak worden vergaderd.

speeltuin bij touwmuseum Oudewater
Initiatiefnemer: Touwmuseum. Projectpartner: Gemeente Oudewater. Locatie: Oudewater. Looptijd: 2010 en 2011.

new playground next to Rope Museum in the town of Oudewater
Initiated by: Rope Museum of the town of Oudewater

Tegenover het touwmuseum ‘De Baanschuur’ in Oudewater komt een nieuwe speeltuin. De oude speeltoestellen worden ver-
vangen door nieuwe en veilige speeltoestellen met veel touwonderdelen. Terwijl ouders in het museum de oude gereedschap-
pen en de lijnbaan bekijken of via films en foto’s kennismaken met het verleden van de hennepboer en baander, vermaken de 
kinderen zich straks in de touwspeeltuin. www.touwmuseum.nl

Haalbaarheidsstudie buurtsuper voor Polsbroek 
Initiatiefnemer: Woningbouwvereniging ‘Goed Wonen’. Projectpartners: Gemeente Lopik; Provincie Utrecht; Eigena-
ren Dorp 42. Locatie: Polsbroek. Looptijd: 2010.

study viability local supermarket in the village of Polsbroek  
Initiated by: Housing Society ‘Goed Wonen’

In Polsbroek zijn weinig voorzieningen. Er is één winkel met groente en streekproducten en die dreigt binnenkort te verdwij-
nen. Daarnaast zijn er in het dorp weinig huisvestigingsmogelijkheden voor ouderen. Voldoende reden voor de woningbouw-
vereniging om de mogelijkheden voor een woningbouwproject in combinatie met een buurtwinkel en servicepunt in de kern 
van Polsbroek te onderzoeken.

Landwinkel ‘De noordzijde’ 
Initiatiefnemer: Familie Van Schie. Locatie: Polsbroek. Looptijd: 2010.

Food products for sale in farm shop ‘De noordzijde’ 
Initiated by: Van Schie family 

Na een grote verbouwing van het achterhuis is op 10 april 2010 de landwinkel van familie Van Schie feestelijk geopend. In de 
winkel verkopen ze de eigen boerenkaas, boerenschepijs en een compleet assortiment ambachtelijke producten via de land-
winkelketen. Langs de boerderij zijn parkeerplaatsen aangelegd, picknicktafels geplaatst en er komt een openbaar toilet voor 
recreanten. Polsbroek heeft er niet alleen een landwinkel, maar ook een pleisterplaats bij. www.landwinkel.nl

Verlichte boerderijenroute Lange Linschoten
Initiatiefnemer: Boerderijenstichting Zuid-Holland en Boerderijenstichting Utrecht. Projectpartners: Historische ver-
enigingen Oudewater en Montfoort; LTO Noord Zuid-West Utrecht; Utrechts Agrarisch Jongeren Kontakt; Stichting 
Struinen en Vorsen; Groene Hart Bureau voor Toerisme. Locatie: Linschoten. Looptijd: 2010 en 2011.

Farmhouses lit on scenic route along the Lange Linschoten stream
Initiated by: Farmstead Foundations of the provinces of Zuid-Holland and Utrecht

Om boerderijen in de schijnwerpers te zetten heeft de Boerderijenstichting Zuid-Holland tijdens het Jaar van de Boerderij de 
eerste verlichte boerderijenroute georganiseerd. Inmiddels hebben er elf routes plaatsgevonden, die door 40.000 mensen zijn 
bezocht. De verlichte boerderijenroute Lange Linschoten wordt in september 2010 gehouden. Voor de voorbereiding van deze 
route werken de boerderijenstichtingen uit Zuid-Holland en Utrecht met elkaar samen. De verlichte boerderijenroute is gekop-
peld aan het Cultuurfestival Lange Linschoten (zie project 11). www.verlichteboerderijen.nl

Halte stad en land
Initiatiefnemer: Gemeente Montfoort. Projectpartners: Gemeenten Lopik, Oudewater en IJsselstein. Locatie: Hele 
gebied. Looptijd: 2010 en 2011.

VIPbus connects Utrecht city with countryside 
Initiated by: Montfoort town council 

De VIPbus brengt verse inspiratie van de stad naar het platteland. Op deze manier kunnen stedenaren kennis maken met 
het platteland en zich verwonderen over de mooie stekjes, vergeten ambachten, bijzondere verhalen of smaakvolle lokale 
producten. De plattelanders kunnen zich op hun beurt verheugen op bijzondere ontmoetingen met Utrechtse kunstenaars, 
vernieuwende koks, innovaties en vers Utrechts gedachtegoed. Deze ontmoetingen zullen naar verwachting weer leiden tot 
inspiratie voor bijzondere stad-landarrangementen. www.devipbus.nl

sport- en speelterrein Rolafweg Zuid
Initiatiefnemer: Gemeente Lopik. Projectpartner: Samenlevingsopbouw Lopik (SSL). Locatie: Lopik. Looptijd: 2010.

sports and playing field ‘Rolafweg Zuid’ in the town of Lopik
Initiated by: Lopik town council

Op de huidige jongerenontmoetingsplek tussen het tennispark en het scoutingterrein aan de Rolafweg Zuid in Lopik komt een 
multifunctioneel sport- en speelterrein. Naast een volleybalveld, een skatebaan en pannavoetbalkooi blijft er nog voldoende 
ruimte over voor de organisatie van evenementen zoals de vakantieweek. De plannen voor deze plek hebben groepen jongeren 
samen met de scouting en het jongerenwerk gemaakt.

Projecten in De Venen  - Projects in the area of ‘De Venen’

Ons Boerengerief; zorgboerderij voor ouderen
Initiatiefnemer: Familie De Groot. Projectpartner: Familie Van der Haven. Locatie: Kamerik. Looptijd: 2008 tot en 
met 2010. 

‘Ons boerengerief ’ – care and farm activities for senior citizens
Initiated by: De Groot family

Jolanda en Gerrit van der Haven ontvangen op de biologische melkveehouderij van familie De Groot dagelijks ouderen die op 
de boerderij bezig willen zijn. Het doel van dit project is om een aantal activiteiten op de boerderij speciaal voor senioren in te 
richten. Denk bijvoorbeeld aan een verhoogde groentetuin en een voor rolstoelen toegankelijke kippenren.  
www.onsboerengerief.nl

Blik op Woerden; tweede uitkijktoren in Kamerik
Initiatiefnemer: Stichting Kamerik op de Kaart. Projectpartners: De Boerinn; Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 
Locatie: Kamerik. Looptijd: 2009 en 2010.

A view of Woerden – a second watchtower in the village of Kamerik
Initiated by: ‘Kamerik op de Kaart’ Foundation

Vanaf de openbaar toegankelijke uitkijktoren bij recreatief knooppunt De Boerinn hebben recreanten een prachtig uitzicht. De 
toren heeft een stahoogte van 8,10 meter en verrekijkers zorgen voor extra goed zicht. Woerden, Kamerik en de Grecht zijn 
vanaf deze toren goed te bezien. Ook bij de bestaande uitkijktoren bij het Oortjespad wordt een verrekijker geplaatst.  
www.kamerikopdekaart.nl

Dorpsplein Kockengen
Initiatiefnemer: Gemeente Breukelen. Projectpartner: Werkgroep Driestammenweg. Locatie: Kockengen. Looptijd: 
2009.
 
Transformation of village square in Kockengen into multifunctional area
Initiated by: Breukelen town council

Het Driestammenplein is het nieuwe multifunctionele dorpsplein in Kockengen. De eerder wat rommelige groenstrook is nu 
ingericht voor sport, spel, evenementen, recreatie en ontmoetingen. Om het nieuwe dorpsplein de juiste uitstraling te geven en 
voor iedereen aantrekkelijk te maken waren bij de uitvoering waren veel partijen betrokken van de ondernemers tot scholen en 
bewoners.

naar buiten; recreatiegids voor Woerden en omgeving
Initiatiefnemer: Groene Hart Bureau voor Toerisme. Projectpartners: Gemeente Woerden; Stichting Struinen en Vor-
sen; Groene Hart, kloppend hart; Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging ‘de Utrechtse Venen’; ’t Gilde; Stichting 
Woerden Promotie. Locatie: Woerden en omgeving. Looptijd: 2009.

Getting out: recreation guidebook for Woerden town and surroundings 
Initiated by: Office for Tourism for the ‘Groene Hart’ of Holland

Na het lezen van de recreatiegids moet het voor alle Woerdenaren duidelijk zijn; Woerden heeft een platteland om trots op 
te zijn. In 2009 is de gids huis-aan-huis verspreid om inwoners te stimuleren op ontdekkingstocht te gaan in eigen stad en 
het omringende platteland. De gids bevat verschillende wandel- en fietsroutes die worden geïllustreerd door interviews met 
markante Woerdenaren.

Te Hooi & Te Kunst; kunst van het platteland
Initiatiefnemer: Groene Hart Bureau voor Toerisme. Projectpartners: Vereniging Hooiberghutten; Stichting En Nu: 
Kunst! Locatie: Woerden en omgeving. Looptijd: 2008 tot en met 2010.

‘Te Hooi & Te Kunst’: galleries in farms – works of art in the country
Initiated by: Office for Tourism for the ‘Groene Hart’ of Holland 

De kunstroute Te Hooi & Te Kunst, die sinds 2008 wordt georganiseerd, vormt een mooie start van het toeristische seizoen. 
Op tien boerderijen exposeren kunstenaars van het platteland in een hooiberghut, schuur of op het boerenerf. De boerderijen 
worden verbonden door korte fietsroutes, zodat de bezoekers voldoende tijd overhouden om te genieten van de kunst en het 
platteland. www.tehooitekunst.nl

Dorpshart voor Kamerik
Initiatiefnemer: Gemeente Woerden. Projectpartners: Dorpsplatform Kamerik. Locatie: Kamerik. Looptijd: 2009.

A new yet traditional village square for Kamerik 
Initiated by: Woerden town council

De Herberg van Kamerik staat niet meer aan een doorgaande weg, maar aan een echt dorpsplein. Een dorpsplein dat past bij 
het beschermde dorpsgezicht van Kamerik met een dorpspomp en een aanplakbord. Precies zoals het vroeger was. Verder 
zorgen bankjes en bomen ervoor dat het dorpsplein weer een aantrekkelijk ontmoetingspunt is voor bewoners en passanten. 
www.platformkamerik.nl

Multifunctionele kunstgrasvelden in kleine dorpskernen
Initiatiefnemer: Gemeente Woerden. Projectpartners: Sportvereniging Siveo ‘60; Voetbalvereniging Kamerik; Voetbal- 
vereniging SCH’44; Atletiekvereniging Athloi; BSO Ballie’s; basisscholen in Kamerik, Harmelen en Zegveld; Dorps-
platform Zegveld; Dorpsplatform Harmelen; Dorpsplatform Kamerik. Locaties: Kamerik, Harmelen en Zegveld.
Looptijd: 2009.

Multifunctional artificial-turf fields in centres of small towns
Initiated by: Woerden town council

In 2009 heeft elke kleine dorpskern van de gemeente Woerden een eigen kunstgrasveld gekregen. De kunstgrasvelden zijn 
openbaar toegankelijk en multifunctioneel te gebruiken. Voetbalclubs hebben een grotere trainingscapaciteit gekregen en de 
mogelijkheid voor avondwedstrijden. Daarnaast bieden de velden ook ruimte voor buitensport door buitenschoolse opvang, 
vakantiespelen en andere buurtactiviteiten of evenementen.

Professionalisering kinderdagverblijf ‘De speelboerderij’ 
Initiatiefnemer: Familie Oudshoorn. Projectpartners: Vereniging Agrarische Kinderopvang. Locatie: Mijdrecht.  
Looptijd: 2009 en 2010.

Professionalised child daycare in ‘De speelboerderij’ 
Initiated by: Oudshoorn family

In de stal waar vroeger de koeien stonden spelen nu op werkdagen 24 baby’s en peuters. Kinderopvang De speelboerderij is 
in 2006 gestart en in 2009 uitgebreid en geprofessionaliseerd tot een volwaardige neventak van het melkveebedrijf. Naast de 
verbouwing van de voormalige stal is het erf ingericht als veilige buitenspeelplaats en er zijn parkeerplaatsen en een extra oprit 
gemaakt. www.kdvdespeelboerderij.nl

Polderhut segers
Initiatiefnemer: Familie Segers. Projectpartners: Groene Hart, kloppend hart; In de benen door de Venen. Locaties: 
Kockengen. Looptijd: 2009.

Active recreation enhanced with movable polder hut ‘segers’
Initiated by: Segers family

Thea en Koos Segers ontvangen vrijwel dagelijks groepen voor recreatieve activiteiten in de boerennatuur. Met de Polderhut 
heeft de familie Segers een mobiele ontvangstruimte voor 20 personen ontwikkeld. De vuurplaats in het midden van de pol-
derhut kan ook tot vergadertafel kan worden omgevormd. Barbecueën, pannenkoeken bakken of vergaderen kan bij de familie 
Segers ook bij slecht weer gewoon in het weiland. www.ontdekdeboerennatuur.nl

Romeins schip Woerden
Initiatiefnemer: Stichting Het Utrechts Landschap. Projectpartners: Stichting Bouwloods De Meern; gemeente Woer-
den; Stichting Romeins Schip Woerden. Locaties: Woerden. Looptijd: 2009.

Roman barge in town of Woerden gets silent motors to show passengers Roman past 
Initiated by: Foundation ‘Het Utrechts Landschap’ for Nature and Landscape Management in the province of Utrecht

De reconstructie van het Romeins vrachtschip is met Leader+-bijdrage door Stichting Bouwloods Utrecht gebouwd. Met dit 
nieuwe project is het schip voorzien van twee stille motoren en geschikt gemaakt voor 36 passagiers. Belangstellenden kunnen 
bij het kasteel van Woerden opstappen en al varend over de Oude Rijn kennismaken met het Romeinse verleden van Woerden 
en omgeving. www.romeinsschipwoerden.nl

Renovatie en uitbreiding ooievaarsbuitenstation Zegveld
Initiatiefnemer: Stichting Ooievaarsbuitenstation Zegveld. Projectpartners: Gemeente Woerden; Dorpsplatform 
Zegveld. Locatie: Zegveld. Looptijd: 2010.

Renovation and extention stork breeding station Zegveld
Initiated by: Stork Breeding Station ‘Zegveld’ Foundation

Met inzet van veel vrijwilligers wordt het ooievaarsbuitenstation gerenoveerd en uitgebreid tot een kleinschalig educatief 
centrum voor ooievaars en weidevogels. Het huidige gebouw krijgt een overkapping waaronder vitrines met informatie en 
informatiepanelen worden geplaatst. Tegelijkertijd wordt een picknickruimte gecreëerd zodat wandelaars en fietsers hier even 
kunnen pauzeren. Door de nieuwe bewegwijzering weten passanten de pleisterplaats beter te vinden. www.ooievaarszegveld.nl

Woerdense kaasmarkt en streekmarkt verbinden stad en ommeland  
Initiatiefnemer: Stichting Agrarisch Centrum Woerden. Projectpartners: Gemeente Woerden; Stichting Struinen en Vorsen; 
Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging ‘de Utrechtse Venen’; Stadshart Woerden, Groene Hart Bureau voor Toe-
risme; Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Locaties: Woerden en omgeving. Looptijd: 2010 tot en met 2013.

Woerden market sells cheese and local products to connect town and surrounding rural area
Initiated by: regional farmers’ association Agricultural Centre Woerden

Zowel de kaasmarkt als de streekmarkt zijn uniek in Nederland en daarmee belangrijke iconen voor Woerden. De Stichting 
Agrarisch Centrum Woerden wil, inspelend op de toenemende belangstelling voor streekproducten, de kaasmarkt en streek-
markt verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld door de promotie van de markten te verbeteren en het aanbod op de streekmarkt 
te vergroten. Ook de ontwikkeling van arrangementen vallen binnen dit project, evenals het opzetten van een Groene Hart 
Belevingswinkel. www.streekmarkt-woerden.nl

Picknickplaatsen in de wei
Initiatiefnemer: Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging ‘de Utrechtse Venen’. Projectpartners: Gemeenten Breu-
kelen, De Ronde Venen en Woerden; Recreatieschap Midden Nederland; IVN; Groene Hart, kloppend hart. Locaties: 
Breukelen, De Ronde Venen en Woerden. Looptijd: 2010.

Picnic tables in farm fields – fine views and informative signboards
Initiated by: Society ‘De Utrechtse Venen’ for Nature and Landscape in Farmland

Op negen plaatsen in de Utrechtse Venen komen picknickplaatsen langs populaire wandel- en fietsroutes. De picknicktafels 
en bankjes worden in het boerenland geplaatst of geven een mooi uitzicht over weilanden. Bij elke picknickplaats komt een 
informatiepaneel met boeiende verhalen en andere wetenswaardigheden over boerderijen, landschap, cultuur of natuur. 

Multifunctionele voorziening nieuwer Ter Aa
Initiatiefnemer: Gemeente Breukelen. Projectpartners: Provincie Utrecht; Klankbordgroep van bewoners; School 
met de Bijbel; Stichting Peuterspeelzaal ‘De Rakkers’; Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen; Praktijkschool Woerden; 
Serviceloket Teleweide. Locatie: Nieuwer Ter Aa. Looptijd: 2009 en 2010.

Multifunctional services building in the village of nieuwer Ter Aa
Initiated by: Breukelen town council

In Nieuwer Ter Aa is een groot aantal voorzieningen verdwenen. Om hier verandering in te brengen hebben bewoners het 
plan gelanceerd om van het verenigingsgebouw een multifunctionele voorziening te maken. Een voorziening met ruimte voor 
een bibliotheek, buurtsuper, horeca, kinderopvang, medische voorzieningen, pinautomaat en een Serviceloket Teleweide (zie 
project 2). Dit in aanvulling op de bestaande functies van het verenigingsgebouw; gymzaal en peuterspeelzaal.  

Kanoroutes Woerden
Initiatiefnemer: Gemeente Woerden. Projectpartners: Kanovereniging Wyrda; Kamerik op de Kaart; Groene Hart 
Bureau voor Toerisme; De Boerinn; Camping Oortjeshek; Recreatieschap Stichtse Groenlanden; Scheepsjongens.  
Locaties: Woerden en omgeving. Looptijd: 2010.

Canoe routes around Woerden get signposts and services to encourage man-powered recreation 
Initiated by: Woerden town council

De gemeente Woerden heeft recreatie op spierkracht hoog op de agenda staan. Behalve wandelen en fietsen, valt ook kanoën 
hieronder. De wateren in en rondom Woerden lenen zich prima voor recreatief kanoën. Recentelijk zijn enkele kano-overdraag-
plaatsen aangelegd en verbeterd. Met dit project wordt een viertal kanoroutes bewegwijzerd en worden langs deze routes 
enkele oriëntatiepunten aangebracht.
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