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Inleiding en leeswijzer
Dit projectenboek is opgesteld als onderdeel van de afspraken tussen de provincie
Utrecht en Gebiedscoöperatie rondom het Meerjarenprogramma (MJP) Agenda Vitaal
Platteland (AVP) 2016 - 2019. Op basis van het verzoek van de provincie Utrecht om aan
de hand van een gebiedsprogramma een bod te doen voor het uitvoeren van het MJP AVP
voor Utrecht-Oost is het Gebiedsprogramma van Gebiedscoöperatie O-gen herzien. In het
document dat u nu leest wordt het overzicht gegeven van de activiteiten die we willen
programmeren in het kader van (co-financiering door) de Agenda Vitaal Platteland van de
provincie Utrecht in 2016. De vijf hoofdstukken van het Gebiedsprogramma en de daarbij
behorende activiteiten komen in dit projectenboek steeds terug. Alleen voor die
activiteiten waarbij een bijdrage van AVP gewenst is zijn in dit document de projectsheets
opgenomen. Indirect vanuit het MJP AVP gefinancierde projecten, zoals projecten die
vallen onder de POP3 subsidieregeling, zijn buiten dit projectenboek gehouden.
Projectenboek
Het projectenboek is onderdeel van het gebiedsprogramma 2016-2020 van
Gebiedscoöperatie O-gen. In het hoofddocument van het gebiedsprogramma worden
visie, ambitie, doelen en activiteiten op hoofdlijnen beschreven. In dit document vindt u
de nadere uitwerking van die activiteiten. Per project is onderstaand overzicht ingevuld:
Projecttitel
Titel van het project
Locatie
De locatie waar het project wordt uitgevoerd
Doelstelling
Het doel/de doelen van het project
Gewenst resultaat
Het resultaat dat we met het project wensen te behalen
Korte omschrijving
Korte projectomschrijving - het detailniveau van de omschrijving
project/activiteit
verschilt per project, afhankelijk van de mate van concreetheid
Trekker
De trekker (= opdrachtgever/initiatiefnemer) van het project is in de
meeste gevallen een lid van de coöperatie. De intensiteit van het
trekkerschap verschilt.
Betrokken organisaties
Overige organisaties die bij dit project betrokken zijn
Randvoorwaarden
Wat nodig is voor realisatie van dit project
Budget (orde van grootte)
Het benodigde budget, en welke partijen welk deel van de kosten
en kostendragers
dragen
Doorlooptijd project
Wanneer en/of hoe lang dit project loopt
Rol werkorganisatie O-gen De (eventuele) rol van de werkorganisatie van O-gen
Waarde voor het gebied
De (meer)waarde die dit project voor het gebied oplevert
Dynamische agenda
Het projectenboek beschouwen we als een dynamische, rollende agenda die tussentijds
wordt bijgesteld. In ieder geval stellen we jaarlijks (laatste kwartaal) de jaarschijf vast
met de projecten die we in dat jaar uitvoeren. Daardoor ontstaat er ruimte om projecten
die nu niet haalbaar lijken en daarom niet opgenomen zijn, of die later naar boven
komen, in de loop van de programmaperiode alsnog te programmeren. We laten ons
daarbij ook inspireren door initiatieven die elders in het land opkomen.
Uitwerking naar projectplannen
Op basis van het gebiedsprogramma maken we projectplannen waarin de fasering,
financiering, taakverdeling etc. verder worden uitgewerkt.
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1. Integrale gebiedsopgaven

Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale
gebiedsopgaven

Integrale
gebiedsontwikkeling
begeleiden

Grond en gebouwen

Uitvoeren nieuw
omgevingsbeleid

Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug
versterken

Gebiedsproces
Langbroekerwetering

Kavelruil Binnenveld

Grondverwerving

Pilot menukaart
FoodValley

Nationaal Park
Heuvelrug Nieuwe Stijl

Kavelruil Kolland

Gebiedsproces
Langesteeg

Kansen koppelen met
grondverwerving

Implementatie
uitnodigingsplanologie
in de regio Amersfoort

Professionele
uttvoeringsorganisatie
Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug

Gebiedsproces Eiland
van Schalkwijk

Kavelruil Eemland

Verkoop erven met
gebouwen

Implementatie
Omgevingsvisie
Kromme Rijnstreek

Gebiedsproces
Kennistuin van Utrecht

Kavelruil Arkemheen

Pilots Vrijkomende
Agrarische Bebouwing

Grebbedijk Deltadijk
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1.1.1. Kavelruil Binnenveld
Projecttitel
Locatie
Doelstelling
Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Betrokken organisaties

Randvoorwaarden
Budget (orde van grootte)
en kostendragers

Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied

Kavelruil Binnenveld
Gemeenten Rhenen en Veenendaal
Realiseren van een integrale kavelruil
Verbetering van de landbouwstructuur en vrijspelen
prioritaire natuur binnen enkele Natura 2000 en PASgebieden
Het gebied kent twee hoofdopgaven: enerzijds behoeft de
verkaveling van de landbouw dringend verbetering.
Anderzijds is er een opgave om gronden vrij te spelen,
zodat in enkele natuurgebieden de noodzakelijke
inrichtingsmaatregelen genomen kunnen worden. De
sleutel voor de realisering van die opgaven ligt bij de
grondeigenaren en -gebruikers: boeren, gemeente
Rhenen, Staatsbosbeheer en overigen. Partijen zien dat
met een integrale aanpak van de verkaveling winst te
behalen is voor alle belangen. We kiezen daarvoor het
instrument van vrijwillige kavelruil, maar wel met een
planmatige aanpak, door de inzet van een stevige en
onafhankelijke kavelruilcommissie.
Gemeente Rhenen
Gemeente Veenendaal, provincies Utrecht en Gelderland,
Waterschap Vallei & Veluwe, ANV Het Binnenveld,
Staatsbosbeheer, LTO Noord en individuele betrokkenen
en overigen
Helder bestuurlijk kader voor de kavelruilcommissie,
medewerking individuele betrokkenen
€ 236.000 provincie Utrecht
€ 42.000 gemeente Rhenen
€ 54.000 eigen bijdrage deelnemers
-------------------------------------------------------€ 332.000 totaal
2015-2016
Ondersteuning kavelruilcommissie, grondverwerving
Landbouwstructuurversterking, realisering natuuropgave
(46 ha), versterking economie landelijk gebied.

6

Gebiedsprogramma 2016-2020 - Projectenboek

1.1.2. Gebiedsproces Langesteeg
Projecttitel
Locatie
Doelstelling

Verkenning mogelijke gebiedsontwikkeling Langesteeg
Gemeente Leusden
Verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden voor een
gebiedsproces, als deeluitwerking van de convenanten
De Boom en Groene Agenda Leusden
Gewenst resultaat
Duidelijkheid over de kansen voor een op te starten
gebiedsproces, waarin de volgende gebiedsopgaven
worden meegenomen: realiseren nieuwe natuur (als
onderdeel convenant De Boom en afronding beschermd
natuurmonument Schoolsteegbosjes), duurzaam
perspectief voor de landbouw en bevorderen recreatie
(wandelen).
Korte omschrijving
De verkenning is er op gericht om te kijken hoe, met wie
project/activiteit
en onder welke voorwaarden de gebiedsdoelen
(convenantsdoelen) hier gerealiseerd zouden kunnen
worden. Met de realisering van een duurzame
gebiedsontwikkeling voor natuur, landbouw, en
extensieve recreatie kan het gebied als uitloopgebied van
Leusden belangrijk in waarde toenemen. Het is van
belang om alle relevante partijen in dit gebied te
betrekken bij de verkenning.
Trekker
O-gen
Betrokken organisaties
Gemeente Leusden, provincie Utrecht, stichting De
Boom, Waterschap Vallei en Veluwe, Staatsbosbeheer,
Natuur en Milieufederatie Utrecht, projectontwikkelaars,
betrokken boeren en overige eigenaren
Randvoorwaarden
Overeenstemming over gebiedsopgaven
Budget (orde van grootte) en € 23.600
kostendragers
Doorlooptijd project
2015-2016
Rol werkorganisatie O-gen Verbinden belangen en regie proces
Waarde voor het gebied
Versterking natuur, versterking als recreatief
uitloopgebied en bieden duurzaam agrarisch perspectief.
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1.1.3. Kavelruil Eemland
Projecttitel
Locatie
Doelstelling
Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Betrokken organisaties
Randvoorwaarden
Budget (orde van grootte)
en kostendragers

Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied

Kavelruil Eemland
Gemeenten Bunschoten en Eemnes
Realiseren van een kavelruil in Bunschoten (2015) en een
in Eemnes (2016)
Verbetering van de landbouwstructuur en versterking
weidevogelbeheer
Betreft een doorlopende activiteit, die in 2015 is
opgestart. Hoofdactiviteit is het verbeteren van de
verkaveling van de agrarische bedrijven, gekoppeld aan
de verkoop van ca. 90 ha van provincie Utrecht (60 ha) en
Rijk (30 ha).
Het weidevogelreservaat in het deelgebied Eemnes is
reeds gerealiseerd (Natuurmonumenten). Niettemin
wordt voor dit deelgebied de mogelijkheden verkend om
het weidevogelbeheer aansluitend aan dit reservaat
verder te versterken. Concreet wordt gekeken naar een
bedrijfsverplaatsing vanuit een agrarisch overvraagd
gebied naar dit agrarisch ondervraagd gebied, waarbij het
te verplaatsen bedrijf zijn bedrijfsopzet richt op een
weidevogelbedrijf. Dit doen we in nauwe samenwerking
met Vogelbescherming Nederland, die claimt
investeerders bereid te vinden die willen investeren in
grond voor het op te zetten weidevogelbedrijf. Daarmee
zouden we het weidevogelbeheer een impuls kunnen
geven met niet-overheidsmiddelen, hetgeen nieuw is in
Utrecht. Door de bedrijfsverplaatsing kan ook de
agrarische verkaveling sterker verbeteren.
O-gen
LTO Noord, AKoe, Vogelbescherming, betrokken boeren
en provincie Utrecht
Medewerking individuele betrokkenen;
verplaatsingssubsidie voor bedrijfsverplaatser
€ 87.000 provincie Utrecht
€ 67.000 eigen bijdrage deelnemers
----------------------------------------------------€ 154.000 totaal (betreft Bunschoten plus Eemnes)
Het gaat hier om een doorlopende activiteit waarbij de
provinciale budgetten reeds in 2015 zijn toegekend. Geen
onderdeel van de aanvraag 2016.
2015-2016
Regie kavelruil, verbinden verschillende belangen
Landbouwstructuurversterking, versterken
weidevogelbeheer, versterken economie landelijk gebied
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1.1.6. Gebiedsproces Langbroekerwetering
Projecttitel

Verkenning integraal gebiedsproces
Langbroekerwetering
Locatie
Gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede
Doelstelling
Verkenning gebiedsproces gericht op versterking
landbouwstructuur, realiseren natuuropgave en recreatie
in samenhang met gebiedsopgaven waterschap.
Gewenst resultaat
Duidelijkheid inzake kansen en belemmeringen;
opstellen projectplan als uitwerking.
Korte omschrijving
In dit gebied is nog een restantopgave van ca. 41 ha
project/activiteit
nieuwe natuur gelegen tussen Natura 2000-gebied
Overlangbroek (Staatsbosbeheer) en Darthuizen. In dit
gebied heeft Staatsbosbeheer een sterk versnipperd
eigendom. Ook de percelen die als particulier
natuurbeheer zijn ingericht liggen verspreid. Dat beperkt
de mogelijkheid van een goede inrichting, afgestemd op
het waterbeheer. Daarnaast is de verkaveling van de
agrarische bedrijven versnipperd. Een aantal bedrijven
staan aan de vooravond van een investering in een
nieuwe stal. Het gebied heeft hoge waarde voor fietsers
en wandelaars. Het waterschap is bezig met de uitvoering
van het watergebiedsplan en heeft daarin nog een
opgave.
De verkenning moet duidelijk maken op welke manier de
verschillende opgaven met elkaar verbonden kunnen
worden en welke meerwaarde dat heeft voor de
verschillende belangen. Eindresultaat is een opgesteld
projectplan, waarin verschillende partijen zich kunnen
vinden in aanpak en werkwijze.
Dit project vraagt in de uitvoering om een goede
afstemming met Kavelruil Kolland.
Trekker
Gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede
Betrokken organisaties
Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden, LTO Noord, Staatsbosbeheer, Utrechts
landschap, Utrechts Particulier Grondbezit,
landgoederen, individuele betrokkenen
Randvoorwaarden
Commitment van partijen om hier gezamenlijk aan te
gaan werken
Budget (orde van grootte) en € 26.000
kostendragers
Bijdrage AVP 2016: € 8.000 (proceskosten)
Doorlooptijd project
2016
Rol werkorganisatie O-gen Projectleider, gebiedsregisseur, verbinden van belangen
Waarde voor het gebied
Versterken natuur, landbouw en economie landelijk
gebied
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1.1.7. Kavelruil Kolland
Projecttitel
Locatie
Doelstelling

Kavelruil Kolland
Omgeving landgoed Kolland
Productieverlies door vernatting compenseren als gevolg
van de inrichting van de N2000 gebieden Kolland en OudKolland
Gewenst resultaat
10 - 12 ha compensatiegrond op de juiste plek geruild
Meekoppelen van verbetering agrarische structuur
Korte omschrijving
Inzet kavelruilcoördinator om kavelruil te organiseren
project/activiteit
met inzet van ca. 10 ha provinciaal eigendom in het
gebied. Dit project vraagt in de uitvoering om een goede
afstemming met gebiedsproces Langbroekerwetering.
Trekker
Landgoed Kolland
Betrokken organisaties
Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden, provincie Utrecht
Randvoorwaarden
Enige grondmobiliteit
Budget (orde van grootte) en Voor de kavelruil € 57.245 ex BTW
kostendragers
Het gaat hier om een doorlopende activiteit waarbij de
provinciale budgetten reeds in 2015 zijn toegekend. Geen
onderdeel van de aanvraag 2016.
Doorlooptijd project
2015-2017
Rol werkorganisatie O-gen Projectleider
Waarde voor het gebied
Verbetering agrarische structuur
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1.1.8. Gebiedsproces Eiland van Schalkwijk
Projecttitel
Doelstelling

Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit

Nieuwe economische balans voor het Eiland van Schalkwijk
Een nieuwe economische basis voor het Eiland van Schalkwijk door
middel van het versterken en verduurzamen van de landbouw en het
ontwikkelen van recreatie.
Een sterke agrarische structuur met duurzame landbouw en een
recreatief aantrekkelijk buitengebied.
Het Eiland van Schalkwijk is in het verleden genoemd als mogelijke
stedelijke uitbreidingslocatie voor de regio Utrecht (bekend als
Schalkstad). Hierdoor is 800 van de 3000 ha grond opgekocht door
projectontwikkelaars. De gemeente Houten, de provincie en het
waterschap zetten in hun toekomstplannen niet in op verstedelijking,
maar op een duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied met de
landbouw en recreatie als economische motoren.
Echter, de verstedelijkingsdruk blijft groot en de grondmarkt lijkt op slot.
Hierdoor kunnen zittende boeren niet investeren en/of uitbreiden en
wordt de haalbaarheid van recreatieve ontwikkelingen beperkt. Ook is
het aantal boerenbedrijven de afgelopen jaren flink afgenomen. Hierdoor
ligt verrommeling op de loer. Ontwikkelingen in of aanpalend aan de
landbouwsector bieden kansen in dit gebied voor meer duurzame
vormen van landbouw, door bijvoorbeeld extensivering, het nemen van
maatregelen om de CO2 uitstoot te beperken, en een duurzaam gebruik
van water en energie. Bovendien schemert er beweging in de grondmarkt
nu de woningcorporaties hun terreinen moeten gaan afstoten.
Om te voorkomen dat toekomstige woningbouw een schaduw blijft
werpen op het Eiland van Schalkwijk en om het eiland duurzaam te
ontwikkelen, is het van belang dat ondernemers en (lokale) overheden de
kennis en de mogelijkheden hebben om de (door)ontwikkeling van de
landbouw- en recreatiesector verder op te pakken. Daarom willen we de
komende jaren inzetten de op de volgende activiteiten:
 Versterking van de agrarische structuur door in 2016 de
landbouwontwikkeling op het eiland in kaart te brengen. Op basis
daarvan werken we, als vervolg op het voormalige RAP project
vanuit de provincie, een proces uit om te komen tot realisatie van
een (integraal) plan voor herverkaveling in samenspraak tussen
agrariërs, ontwikkelaars en gemeente.
 Duurzame ontwikkeling van de landbouw door het
duurzaamheidsaspect mee te nemen in de advisering en begeleiding
(procesmatig, planologisch, haalbaarheid) bij herverkaveling en
uitbreiding van agrarische bedrijven. Dit betreft:
1. Inzet op duurzaam gebruik van grondstoffen (water en
energie) en beperking van de CO2 uitstoot.
2. Boeren die met de natuur samenwerken.
 Vraag en aanbod van boeren op het eiland te matchen met de
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regionale afzetmarkt door dit actief te stimuleren.
Waar mogelijk benutten we kansen om in samenhang met de
versterking van de agrarische structuur ontwikkelingen in de
recreatievoorzieningen en de Nieuwe Hollandse Waterlinie te
stimuleren.
Daartoe is een proces nodig waarbij de partijen uit de regio samen met
gemeente en waterbeheerder een agenda voor de toekomst bepalen.
Geen nieuwe visie, maar concrete stappen om een duurzaam Eiland van
Schalkwijk te bereiken. Dat betekent ook dat er vervolgens een
verbetering op kan treden van de kavelstructuren. In de eerste fase wordt
het gesprek aan de ‘stamtafel’ geïnitieerd en gevoerd over de agenda.
Vanuit deze agenda wordt bekeken of, en zo ja, hoe een andere
kavelstructuur (fase 2) voor diverse partijen en belangen kan bijdragen
aan een duurzaam Eiland van Schalkwijk.
Gemeente Houten
LTO Noord, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, ondernemers,
grondeigenaren, samenwerkingsverband Linieland, VVV Kromme
Rijnstreek, provincie Utrecht, Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Gezamenlijke visie op de ontwikkeling van het gebied, breed bestuurlijk
draagvlak, initiatief vanuit het gebied
2016-2020
Budget: € 200.000
Opstarten van het proces: AVP (€ 10.000) en gemeente Houten


Trekker
Betrokken
organisaties
Randvoorwaarden
Planning
Budget (orde van
grootte)

Rol werkorganisatie
O-gen

Vervolg:
50% AVP (POP)
50% gemeente Houten, agrariërs en andere gebiedspartijen
Opzetten en organiseren van dialoog aan stamtafel over de
toekomstagenda
Eventuele kavelruil organiseren
Advisering, (organiseren van) inbreng landbouwkennis
O-gen en gemeente Houten gaan nog nader in gesprek over mogelijke
verdere inzet vanuit O-gen.
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1.2.1. Grondverwerving
Projecttitel
Locatie
Doelstelling
Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Betrokken organisaties
Randvoorwaarden
Budget (orde van grootte)
en kostendragers

Verwerving (ruil)grond ter realisering gebiedsopgaven.
Utrecht Oost
Aankoop, ruiling en verkoop van (ruil)grond ter realisatie
gebiedsopgaven, waaronder natuurrealisatie.
Realiseren van gebiedsopgaven waaronder de met de
provincie Utrecht afgesproken realisatie van natuur (60
ha per jaar) en realisatie van de verkoop van gronden en
gebouwen, ter financiering van nieuwe grondaankopen.
Grond is een belangrijk instrument voor de Agenda Vitaal
Platteland. Grond is vaak de motor voor doelrealisatie in
de gebieden met een integrale opgave: aankoop, ruil,
verkoop of functieverandering door particulieren.
Specifiek voor de natuuropgave is met de provincie
afgesproken om per jaar 60 ha te realiseren door
verwerving of functieverandering. Naast verwerving
binnen de natuurbegrenzing (aankoop ter plekke) is
verwerving van ruilgrond van groot belang om
verschillende belangen in samenhang te kunnen
faciliteren, bijv. natuur realiseren tezamen met
verbetering agrarische verkaveling.
Naast aankoop is met de provincie een
verkoopdoelstelling (grond en gebouwen) afgesproken
om middelen te genereren voor nieuwe aankopen. Deze
verkoopdoelstelling bedraagt voor Oost € 3.000.000 per
jaar.
Wanneer ruilgrond beschikbaar is, dan komt dat de
realisering van de provinciale doelen ten goede. De
afgelopen jaren was er nauwelijks ruimte om ruilgrond te
verwerven. We stellen voor om voor een beperkt aantal
gebieden een grondstrategieplan (of
GrondUitvoeringsPlan - GUP) op te stellen, waarin we
aangegeven hoeveel (ruil)grond nodig is om de
gebiedsopgaven te realiseren (verwerving of particulier
natuurbeheer) en op welke manier we dat willen
aanpakken. Op basis van zo'n grondstrategieplan/GUP
willen we met de provincie afspreken om het benodigde
budget in één keer ter beschikking te stellen. De
vaststelling van zo'n GUP vindt plaats binnen de normale
goedkeuringsprocedure voor start onderhandelingen.
O-gen
Alle gebiedspartijen binnen de verschillende integrale
gebiedsaanpakken.
Instemming provincie Utrecht
€ 489.000 personeels- / proceskosten (AVP)
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Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied

2016 - 2019
Uitvoering
Realisering gebiedsopgaven
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1.2.3. Verkoop erven met gebouwen
Projecttitel
Locatie
Doelstelling
Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Betrokken organisaties
Randvoorwaarden
Budget (orde van grootte) en
kostendragers
Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied

Verkoop erven met gebouwen
Utrecht Oost
Verkoop van alle eerder aangekochte erven met
gebouwen.
Geen erven met gebouwen meer in eigendom en beheer
bij provincie. De verkoop genereert middelen voor
nieuwe grondaankoop.
Thans zijn nog tien erven in Utrecht-Oost in eigendom en
beheer bij de provincie. Veelal staan op die erven
vrijgekomen agrarische gebouwen. Met de provincie is
ambtelijk overeenstemming over de te volgen strategie
per erf: verkopen 'zoals het er staat', dan wel gebouwen
slopen en ruimte voor ruimte toepassen. Dat kan op de
locatie zelf, óf de bouwrechten verkopen en verslepen
naar een eigendomslocatie van derden. Voor één erf is
sprake van de mogelijke ontwikkeling als een locatie voor
mestverwerking.
Het 'ontwikkelen' van de erven brengt veel kosten met
zich mee, maar vooralsnog wordt een hogere opbrengst
verkregen dan verkopen 'zoals het er staat'. Hierbij
houden we wel de vinger aan de pols. Daarnaast is het zo
dat 'ontwikkeling' van de erven bijdraagt aan een hogere
ruimtelijke kwaliteit, door ontstening van het landelijk
gebied. Daarmee levert de ontwikkeling van deze tien
erven niet alleen een financiële bijdrage maar draagt die
ook bij aan overige gebiedskwaliteiten.
O-gen
Provincie Utrecht, gemeenten, kopers van erven of
bouwrechten
Instemming provincie en gemeenten inzake
ontwikkellocaties
€ 69.938 proces - / personeelskosten (AVP)
2016
Uitvoering
Doelrealisatie gebiedsopgaven

15

Gebiedsprogramma 2016-2020 - Projectenboek

1.4.2. Professionele uitvoeringsorganisatie
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Projecttitel
Locatie
Doelstelling

Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Betrokken organisaties

Randvoorwaarden

Budget (orde van grootte)
en kostendragers

Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen

Professionele uitvoeringsorganisatie Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug
Huidig en nieuw Nationaal Park (Utrechtse) Heuvelrug
De continuïteit en professionaliteit van het huidige en uit
te breiden Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt
geborgd door een professionele uitvoeringsorganisatie
Een professionele organisatie passend bij Nationaal Park
Heuvelrug Nieuwe Stijl
 Faciliteren (nieuwe) voorzitter huidig nationaal park
 Verzorgen secretariaat deelgebiedscommissie en
dagelijks bestuur
 Beheer van het Gebruikersloket
 Ondersteunen van de nieuwe (beheers)Stichting en
beheren van een nieuw Fonds
 Begeleiden van het MTB-projectteam
 Begeleiden van AVP-subsidieaanvragen
De voorzitter van het (huidige) Nationaal Park is daarbij
de verbindende schakel tussen Nationaal Park Nieuwe
Stijl en de ontwikkelingen in het huidige Nationaal Park
zoals beschreven in het Lonkend Perspectief en in dit
gebiedsprogramma.
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Provincie Utrecht, alle partners in de
deelgebiedscommissie Utrechtse Heuvelrug, particuliere
grondeigenaren, provincie Utrecht
Alle partijen vertegenwoordigd door de deelnemers van
de deelgebiedcommissie (terreinbeherende organisaties,
particuliere grondeigenaren, gemeenten, recreatiesector,
bewoners e.a.) gaan voor samenwerking in Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug
 Nader te bepalen: personele inzet voor voortzetting
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (ondersteuning
stichting, gebruikersloket, beheer fonds, begeleiden
MTB-projectgroep).
 Secretaris voor het Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug en deelgebiedscommissie wordt geleverd
door de provincie (0,4 fte)
2016-2019
Faciliteren nieuwe voorzitter huidig Nationaal Park,
verzorgen secretariaat deelgebiedscommissie,
gebruikersloket, beheer Fonds, begeleiden MTBprojectgroep
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Waarde voor het gebied

Versterkte samenwerking en profilering van Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug als geheel
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2. Natuur realiseren
We werken aan een robuust netwerk van
natuur dat ook in de toekomst functioneert als
groene drager van ons gebied
Ontwikkelen
samenhangend stelsel
natuurgebieden

Verbeteren
milieucondities van
natuurgebieden en
beken

Verbeteren kwaliteit
van natuurgebieden

Uiterwaarden
Neder-Rijn

Convenant landgoed De
Boom

Verdrogingsbestrijding

Heideherstel 2.0
Utrechtse Heuvelrug

Restantopgave natuur
Utrecht-Oost

Opstellen
uitvoeringsprogramma
Groene Valleilint

Voortzetten
beekherstel

Pleegakkers

Convenant Groene
Agenda Centraal
Buitengebied

Natuurcompensatie
Eem-randmeren

Coördinatie PAS
maatregelen in Natura
2000-gebieden

Bestrijden exoten

Kansen benutten
Groene Contour

Verbeterde kwaliteit
oppervlaktewater

Borging natuurdoelen
Rijkswaterstaat in
uiterwaarden

Uitvoering convenant
Den Treek Henschoten

Natuurinrichting
Voorveldsepolder

Herstelplan
Soesterveen

Inrichting EVZ
Vogelenzang

Kavelruil Moddrerbeek

Pilot natuur &
drinkwater Utrechtse
Heuvelrug

Poldermaten
Natuurinrichting

Synergieproject
Kromme Rijn
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2.1.1. Uiterwaarden-Nederrijn
Projecttitel
Locatie

Doelstelling

Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Betrokken organisaties

Randvoorwaarden
Budget (orde van grootte)
en kostendragers

Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie
Waarde voor het gebied

Uiterwaarden-Nederrijn
Uiterwaard Rhenen en Rijnbrug, Palmerswaard,
Elsterbuitenwaard, Lunenburgerwaard
(Gemeenten Rhenen en Wijk bij Duurstede)
Realisatie van grootschalige, aaneengesloten riviernatuur
vanuit o.a. N2000-Vogelrichtlijn met het streven naar een
zo groot mogelijke biodiversiteit.
Ca. 300 ha nieuwe dan wel opnieuw ingerichte natuur
Invulling van internationale doelen: Natura 2000 en
Kaderrichtlijn Water.
 Grondverwerving (m.n. in Lunenburgerwaard, stukje
Elsterbuitenwaard)
 Initiëren noodzakelijke onderzoeken: bodem,
explosieven, archeologie, flora/fauna
 Doen opstellen inrichtingsplannen: vergunbaar,
betaalbaar, beheerbaar
 Verzorgen vergunningentraject
 Aanbesteden uitvoering Inrichtingsmaatregelen
 Communicatie en afstemming
Uitvoering vindt plaats in deelprojecten per uiterwaard.
Betreft lopend project.
Provincie Utrecht
Provincie Utrecht, Utrecht Landschap, gemeenten
Rhenen en Wijk bij Duurstede, Rijkswaterstaat,
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Project wordt al gerealiseerd
€ 7 - 8 miljoen. € 2.787.292 vanuit AVP 2016 – 2019
middelen miljoen uit huidig AVP, voorts cofinanciering
van met name Rijkswaterstaat en vanuit eerdere
verplichtingen AVP 2012-2015.
Betreft kosten voor onderzoek, planvorming en
inrichting. Kosten voor grondverwerving zijn hierbij niet
inbegrepen.
T/m 2018
Projectleiding
Toename internationale natuur met recreatief
medegebruik
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2.1.2. Convenant landgoed De Boom
Projecttitel
Locatie
Doelstelling
Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Betrokken organisaties
Randvoorwaarden
Budget (orde van grootte)
en kostendragers
Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen

Waarde voor het gebied

Convenant landgoed De Boom
De Boom
Uitvoeringsprogramma bij convenant ten uitvoer
brengen
Invulling aan afspraken uit convenant
- inrichten natuurpercelen;
- opstellen programma i.r.t. opheffen varkenstakken;
- evt. verplaatsing pachtbedrijf realiseren;
- omvorming varkensbedrijf naar recreatieve functie;
- recreatieve ontsluiting landgoed verder vorm geven;
- herinrichting stukje Moorsterbeek.
Betreft een bestaand project.
Stichting de Boom
Gemeente Leusden, Provincie Utrecht, Waterschap Vallei
en Veluwe
Project wordt al gerealiseerd
€ 463.686 Dit betreft AVP-middelen: beperkte
cofinanciering door gemeente en Stichting de Boom.
Verder SKNL middelen voor natuurrealisatie
t/m 2020
Deels projectleiding, deels aanjaagfunctie (afhankelijk
van deelproject). De bijdrage voor meeste projecten zal
via door Stichting de Boom aan te vragen subsidies
worden geclaimd.
Toename natuur met recreatief medegebruik. Versterking
landbouw op landgoed. Versterking recreatiefunctie op
landgoed.
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2.1.3. Restantopgave natuur Utrecht-Oost
Projecttitel
Locatie
Doelstelling
Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Betrokken organisaties
Randvoorwaarden
Budget (orde van grootte) en
kostendragers
Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied

Restantopgave natuur Utrecht-Oost
Diverse, o.m. Boetzelaarsveld
Realiseren van restant EHS-gebieden buiten de grote
natuurprojecten dan wel integrale gebiedsopgaven
Akkoord van Utrecht volledig gerealiseerd in UtrechtOost
Op dit moment speelt dit bij het Boetzelaarsveld. Het
gaat om het benutten van kansen als die zich voordoen.
Ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit: adviseren
bij grondruil, adviseren bij een inrichtingsvisie.
Provincie Utrecht
Particuliere grondeigenaren
Verschillend per eventueel deelproject.
30 uur per jaar (2016-2019: 120 uur) en middelen voor
inrichtingsplannen e.d.
€ 30.000, AVP
Gehele AVP-periode
Advisering, kansen signaleren
Realisatie van natuur
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2.1.5. Convenvant Groene agenda Centraal Buitengebied
Projecttitel

Convenant Groene agenda - onderdeel Centraal
Buitengebied
Locaties
Centraal buitengebied Leusden
Doelstelling
Aanleg van diverse groen-blauwe natuur- en
landschapselementen in het Centraal buitengebied en
herstelmaatregelen aan de Ecologische verbindingszone
PON lijn
Gewenst resultaat
Totaal 3,8573 ha natuur- en landschapselementen
8,1 ha ecologische verbindingszone Pon lijn
Korte omschrijving
Aanleg van diverse houtachtige landschapselementen in
project/activiteit
de vorm van bosjes, singels, boomgaarden en hagen op
de landgoederen de Boom en Lokhorst. Daarnaast nog de
aanleg van natuurvriendelijke oevers en poelen op
dezelfde landgoederen.
Herstelmaatregelen op de droge verbindingszone PON
lijn op het eigendom van De Boom en Prorail.
Betreft lopend project.
Trekker
Landgoed de Boom
Betrokken organisaties
Landgoed Lokhorst, gemeente Leusden, provincie
Utrecht, ProRail
Randvoorwaarden
Subsidiebeschikking
Overeenkomst en notariële acte voor grondwaardedaling
Budget (orde van grootte) en € 420.000 (AVP)
kostendragers
Doorlooptijd project
2015-2016
Rol werkorganisatie O-gen Gebiedstrekker convenant, subsidiebehandelaar en
inhoudelijk adviseur
Waarde voor het gebied
Aantrekkelijk stedelijk uitloopgebied
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2.1.6. Natuurcompensatie Eem-randmeren
Projecttitel
Locaties

Doelstelling

Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Betrokken organisaties
Randvoorwaarden

Budget (orde van grootte)
en kostendragers

Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied

Natuurrealisatie Eem-randmeren
Gehele lengte van de Eem vanaf Amersfoort tot de
randmeren en de oevers van de randmeren westelijk van
Bunschoten
Herinrichting bestaande natuur in de uiterwaarden
KRW maatregelen in de vorm van twee nevengeulen en
aanleg van rietoevers langs de Eem en randmeren
 Inrichten van twee uiterwaarden Bruggematen en
Wolkenberg (gerealiseerd)
 Eiland de Melm (gerealiseerd)
 20 ha ecologisch beheer nieuwe dijken
 Bos- en extra rietcompensatie van de dijkverzwaring
De primaire dijken worden verbeterd in het kader van het
Dijkverbeteringsplan (DVP). Hiervoor is een EHS toetsing
gedaan en zijn compensatie- en mitigerende maatregelen
afgesproken. In een samenwerkingsovereenkomst van
februari 2015, tussen Waterschap en Provincie, zijn de
inrichtingsmaatregelen en financiële afspraken
vastgelegd.
Veel cofinanciering vanuit de dijkverzwaring en
compensatie.
Provincie stelt extra KRW budget beschikbaar voor extra
locaties rietoevers.
Betreft lopend project.
Waterschap Vallei en Veluwe
Natuurmonumenten, provincie Utrecht
Betere procesbewaking voortgang en indiening
subsidieaanvragen door waterschap voor bijdrage
provincie.
€ 1.000.000 euro
Waterschap DVP, kleiwinning, depotvorming, gemeente
Amersfoort compensatie en KRW budget Provincie (€
282.150 huidig AVP).
Februari 2015-december 2016
Inhoudelijk advies
Herinrichting gebieden met natuurdoelstelling en
klompenpaden en fietspaden over zomerkades en
winterdijk.
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2.1.7. Kansen benutten Groene Contour
Projecttitel
Locatie

Kansen benutten Groene Contour
Geheel Utrecht-Oost

Doelstelling

Realisatie natuur en landschap in Groene contour via
Rood voor Groen constructies en natuurcompensatie.
Ondersteuning tien deelgebiedsprocessen(jes), waar zich
concrete kansen voordoen.
Communicatie met gebiedspartijen over de
mogelijkheden. Ondersteuning in de vorm van advisering
en evt. opstellen van een plan.
Voorbeelden zijn: Raaphof, Heigraaf (potentieel),
Kromme Rijnstreek (voor een groenblauwe dooradering
van het landschap), Eem (inmiddels in uitvoering)
Natuur en Milieufederatie Utrecht
Provinciale afdelingen ruimte en natuur, gemeenten, LTO
Noord, Natuurmonumenten
Duidelijk plan van aanpak en goede afbakening kader per
casus
Geen middelen beschikbaar. Provincie Utrecht zet zelf 0,5
fte aan capaciteit in.

Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Betrokken organisaties
Randvoorwaarden
Budget (orde van grootte)
en kostendragers
Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied

2016-2019
Signaleren van kansen, advisering,
In geval van natuurcompensatie: trekker
Ruimtelijke ontwikkeling met kwaliteit
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2.1.8. Verbeterde kwaliteit
oppervlaktewater
Projecttitel
Locatie

Verbeterde kwaliteit oppervlaktewater
Eem

Doelstelling
Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit

Ontwikkeling riet projecten
Ntb
Dit project is een voortzetting het project uit de Agenda
Vitaal Platteland 2012-2015: Verbeterde kwaliteit
oppervlaktewater (2503.003). Uit het oorspronkelijke
budget zijn 'natte'natuurprojecten gefinancierd: synergie
project Kromme Rijn, bekenprogramma en
dijkverbetering Eem. Het restant budget wordt ingezet
voor het project 'Ontwikkeling natuurvriendelijke
rietoevers langs de Eem'.
Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Utrecht en
Natuurmonumenten hebben nauw samengewerkt bij de
dijkverbetering langs de Eem en randmeren. Met name
om de natuurcompensatie en extra natuurontwikkeling
in de uiterwaarden te kunnen realiseren. Dit heeft
geresulteerd in de ondertekening van een
Samenwerkingsovereenkomst door de betreffende
bestuurders in februari 2015. Als uitvloeisel van deze
Samenwerkingsovereenkomst is de kleiwinning en
natuurontwikkeling in de uiterwaarden in het voorjaar
2015 gestart en afgerond in de zomer van 2015.

Trekker
Betrokken organisaties
Randvoorwaarden
Budget (orde van grootte)
en kostendragers

Er moet nog een aantal zaken uit de Samenwerkingsovereenkomst worden geregeld. Een daarvan krijgt in het
afsluitende project zijn beslag: de aanleg van nieuwe
rietoevers langs de Eem en randmeren Waterschap,
Provincie en Natuurmonumenten hebben samen
gekeken naar locaties langs de Eem en randmeren voor
versterking van de rietoevers voor de verbetering van de
ecologische kwaliteit van de Eem. De geschikte locaties
zijn, in opdracht van de provincie, uitgewerkt door
bureau Ongame .
Waterschap Vallei en Veluwe
WVV, Natuurmonumenten, O-gen en provincie Utrecht
Project moet passen in SOK en natuurbeheerplan
Provinciaal restbudget: € 340.959
Als na uitvoering van alle maatregelen geld overblijft,dan
kan dat worden ingezet in het bekenprogramma als daar
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Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied

een tekort optreedt.
2 jaar
Coördinatie van de uitvoering i.s.m. WVV
Versterking natuurwaarden
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2.1.9. Uitvoering convenant Den Treek
Henschoten
Projecttitel
Locatie

Uitvoering convenant Den Treek Henschoten
Landgoed Den Treek

Doelstelling

Versterking recreatie + cultuurhistorische waarden Den
Treek
Gewenst resultaat
Ontwikkeling pleisterplaats + herstel lanen of restauratie
historisch erfgoed
Korte omschrijving
Dit project is een voortzetting het volgende project uit de
project/activiteit
Agenda Vitaal Platteland 2012-2015: Uitvoering
convenant Den Treek Henschoten (2503.004)
In januari 2011 ondertekenden Provincie Utrecht,
Gemeente Leusden en Landgoed Den Treek-Henschoten
het Convenant Den Treek-Henschoten. Inmiddels is het
merendeel van de afspraken uitgevoerd. De nadruk ligt
tot dusver op de realisatie van de Ecologische
hoofdstructuur en ecologische verbindingszones.
Daarnaast zijn heidecorridors ontwikkeld, is overbodige
en landschapsontsierende bebouwing aan de
Heetvelderweg 4 en 6 en aan de Treekerweg 5 gesaneerd
en is er een omschakeling bewerkstelligd van intensieve
naar grondgebonden veehouderij.
Er resteert nog één belangrijk project: de ontwikkeling
van een infocentrum/recreatieve voorziening. In het
project moet een besluit vallen over de gewenste locatie
en aard van de voorzieningen. De kosten bedragen naar
schatting € 120.000.
Niet geprogrammeerd in het convenant, maar wel van
belang is het herstel van de lanenstructuur of het herstel
van een historische schuur. Dergelijke projecten sporen
met het provinciale cultuurhistorische beleid. Alvorens
een definitieve keuze te kunnen maken, is een
verkennende fase nodig waarbij Den Treek, O-gen en
provincie de mogelijkheden verkennen. Daarna zal een
besluit vallen of het resterende projectgeld voor dit doel
zal worden ingezet.
Trekker
O-gen
Betrokken organisaties
Landgoed Den Treek, gemeente Leusden, provincie
Utrecht, O-gen
Randvoorwaarden
Plannen moeten sporen met het bestemmingsplan en het
cultuurhistorisch beleid van de provincie.
Budget (orde van grootte) en Provinciaal restbudget: € 511.364
kostendragers
Doorlooptijd project
2016-2019
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Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied

Coördinatie van de uitvoering
Versterking van de recreatieve en cultuurhistorische
waarde van het gebied.
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2.1.10. Natuurinrichting Voorveldsepolder
Projecttitel
Locatie

Natuurinrichting Voorveldsepolder
Voorveldsche polder

Doelstelling
Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit

Versterking natuurwaarden
Ingerichte Voorveldsche polder
Dit project is een voortzetting van het volgende project
uit de Agenda Vitaal Platteland 2012-2015:
Natuurinrichting Voorveldsepolder (2503.062).
In de tijd van de ruilverkaveling Groenraven Oost is
besloten om de Voorveldsche polder in te richten als
natuurgebied. Daarvoor is € 600.000 gereserveerd. De
Dienst Landelijk Gebied heeft indertijd een
inrichtingsplan gemaakt op besteksniveau. De laatste
stap, het aanbesteden van de inrichting, is niet gezet
doordat de ruilverkaveling werd stopgezet en overging in
de periode van ILG. Daarna is de inrichting niet meer ter
hand genomen, maar de natuurdoelstelling en het
inrichtingsplan zijn nog steeds actueel. Daarom is het
streven om dit project alsnog tot uitvoering te brengen.
Het Utrechts Landschap kan hiervoor een AVP
subsidieverzoek indienen via O-gen.
Utrechts Landschap
Provincie Utrecht, O-gen
Project moet sporen met het natuurbeheerplan.
Project moet passen binnen beschikbaar budget
Vergunningverlening.
Provinciaal restbudget: € 600.000

Trekker
Betrokken organisaties
Randvoorwaarden

Budget (orde van grootte)
en kostendragers
Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied

Ntb
Meehelpen bij het maken van en bij het doorgeleiden van
de subsidieaanvraag.
Versterking natuurwaarden en wellicht op termijn
aansluiting bij het nog te ontwikkelen ecoduct bij De Bilt
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2.1.11. Inrichting EVZ Vogelenzang
Projecttitel
Locatie

Inrichting EVZ Vogelenzang
Gemeente Rhenen

Doelstelling

Ontwikkeling ecologische verbindingszone + versterking
wandelroutestructuur
Gewenst resultaat
Ecologische verbindingszone en wandelroutes
Korte omschrijving
Dit project is een voortzetting van het volgende project
project/activiteit
uit de Agenda Vitaal Platteland 2012-2015: Inrichting EVZ
Vogelenzang (2503.038)
De plas Vogelenzang en aanliggende terreinen zijn
inmiddels verworven en grotendeels ingericht. De
natuurdoelstelling is daarmee vrijwel gerealiseerd. Wat
nog ontbreekt is het versterken van de wandelstructuur.
Daarover is de afgelopen jaren overleg gevoerd. Het
streven is nu om een wandelroute om de plas te
realiseren via de aanleg van een nieuwe trap en de
vervanging van een bestaande. Deze wandelroute moet
aansluiten op de regionale wandelroute die over de
Grebbeberg voert. Hiertoe zal het restbudget worden
ingezet.
Trekker
O-gen in samenwerking met provincie Utrecht
Betrokken organisaties
Bouwfonds, gemeente Rhenen, Utrechts Landschap,Ogen, Provincie
Randvoorwaarden
Project moet passen in het ontwikkelingsplan
Vogelenzang, het bestemmingsplan en het
natuurbeheerplan. Ook moeten de vergunningen worden
verleend
Budget (orde van grootte) en Provinciaal restbudget:
kostendragers
 € 81.492
Doorlooptijd project
1 jaar, mits vergunningverlening voorspoedig verloopt
Rol werkorganisatie O-gen Coördinatie van de uitvoering
Waarde voor het gebied
Versterking recreatieve mogelijkheden

30

Gebiedsprogramma 2016-2020 - Projectenboek

2.1.12. Kavelruil Modderbeek
Projecttitel
Locatie

Kavelruil Modderbeek

Doelstelling
Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit

Ntb
Afhandeling Kavelruil Modderbeek
Dit project is een voortzetting het volgende project uit de
Agenda Vitaal Platteland 2012-2015:
 Kavelruil Modderbeek (2503.040)

Trekker
Betrokken organisaties
Randvoorwaarden
Budget (orde van grootte) en
kostendragers
Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied

Provinciaal budget
 € 96.978
Ntb
Coördinatie van de uitvoering
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2.1.13. Poldermaten Natuurinrichting
Projecttitel
Locatie

Poldermaten natuurinrichting
Poldermaten

Doelstelling
Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit

Relaiseren Groene contour via compensatie
Ingericht natuurgebied
Dit project is een voortzetting van het volgende project
uit de Agenda Vitaal Platteland 2012-2015: Poldermaten
Natuurinrichting (2503.090)
Eind 2012 heeft Rijkswaterstaat (RWS) de provincie
Utrecht verzocht om 5 ha compensatielocaties te leveren
binnen Eemland voor de verbreding van snelwegen
A1/A27. Daar is een perceel van 5,1 ha uit voortgekomen
in de Poldermaten, een buitendijks gebied langs de Eem
en Randmeren. Dit terrein is in handen van een
particulier.
Rijkswaterstaat had met Dienst Landelijk Gebied (DLG)
een raamcontract voor het regelen van de compensatie.
In 2013 is het traject gestart - Provincie/O-gen was
betrokken. Het inrichtings-beheerplan is inmiddels klaar
met als natuurdoelen Vochtig weidevogelgrasland,
Kruiden-faunarijk grasland en een aantal poelen en
natuurvriendelijke oevers.
De bedoeling was dat DLG in opdracht van RWS een
overeenkomst zou sluiten met de particulier en een
kwalitatieve verplichting zou vestigen, maar dit is
vertraagd door ontwikkelingen in het grondbeleid (VGGdiscussie). Uiteindelijk heeft de provincie de uitvoering
van de compensatieverplichting van RWS overgenomen.
Want:
 Het past in het provinciale beleid om compensatie te
laten landen in de Groene contour.
 RWS betaalt volledig Waardedaling, inrichting en
beheer volgens SNL systematiek
 Natuurdoelen passen in Eemland en locatie
Dit project is gestart en bijna volledig uitgevoerd.
Provincie i.s.m. O-gen
RWS, provincie, O-gen, particulier
Plan moet passen in natuurbeheerplan en
bestemmingsplan
Provinciaal restbudget:
 € 347.280 voor vergoeding waardedaling, aanleg
en 3 jaar beheer
1 jaar
Coördinatie van de uitvoering i.s.m. provincie
Versteking natuurwaarden

Trekker
Betrokken organisaties
Randvoorwaarden
Budget (orde van grootte)
en kostendragers
Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied
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2.2.1. Verdrogingsbestrijding
Projecttitel
Locatie
Doelstelling
Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Betrokken organisaties
Randvoorwaarden
Budget (orde van grootte)
en kostendragers
Doorlooptijd project
Rol O-gen
Waarde voor het gebied

Verdrogingsbestrijding
TOP en sub TOP-gebieden voor zover geen Natura 2000
De opgave voor verdrogingsbestrijding (buiten Natura2000) afmaken.
Herstelmaatregelen uitgevoerd in Schoolsteegbosjes,
Meeuwenkampje, de Boom - west, Geerestein,
Soesterveen, Langbroekerwetering, Groenraven-oost.
Uitvoeren van maatregelen zoals afgesproken in
Waterovereenkomst, onderdeel verdrogingsbestrijding
tussen provincie Utrecht en de Waterschappen (Vallei &
Veluwe en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden).
Uitvoering in deelprojecten, zoals hierboven omschreven.
Betreft lopend project.
Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
landgoedeigenaren
Project wordt al gerealiseerd
€ 1.079.195 aanpak verdroging (= bijdrage AVP 2012-2015;
provinciale bijdrage; p.2503.051), waterschappen (50-50)
2015-2017
Advies
Verdroging wordt aangepakt.
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2.2.2. Voortzetten beekherstel
Projecttitel
Locatie
Doelstelling
Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Betrokken organisaties
Randvoorwaarden
Budget (orde van grootte) en
kostendragers
Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied

Voortzetten beekherstel
Beken in de Gelderse Vallei en de Kromme Rijn
De opgave voor beekherstel afmaken
Afronden opgave beekherstel diverse beken waaronder
Barneveldse beek, Lunterse beek
Uitvoeren van KRW-maatregelen zoals afgesproken in de
Waterovereenkomst voor beekherstel met Waterschap
Vallei en Veluwe/Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden.
Het betreft een lopend project. Waterschap, provincie en
O-gen hebben driemaandelijks contact over de
voortgang. Momenteel is de uitvoering van de
Modderbeek in volle gang. De resterende trajecten zoals
Valleipark Leusden, Stuw Rutgers, en Lunterse beek
verkeren in verschillende stadia van ontwikkeling. Voor
alle projecten geldt dat er een inrichtingsbeeld is
gemaakt dat de basis vormt van de uitvoering. Het gehele
programma staat vast. De voortgangsgesprekken leiden
soms wel tot verschuiving van budgetten tussen
projecten onderling en aanpassingen in het ontwerp.
Waterschap Vallei en Veluwe
Provincie Utrecht/O-gen/WVV/ gemeenten/ landgoederen
Project wordt al gerealiseerd, vergunningen moeten
tijdig worden aangevraagd
AVP-restbudget € 2.057.633. Bij financiering programma
is 25% co-financiering door waterschap inbegrepen.
Eind 2017
Inhoudelijke advisering
Beken worden hersteld, KRW doelstelling wordt behaald.
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2.2.3. Coördinatie PAS-maatregelen Natura
2000-gebieden
Projecttitel
Locatie

Coördinatie PAS-maatregelen in Natura 2000-gebieden
Natura 2000-gebieden Kolland, Overlangbroek,
Binnenveld
Doelstelling
 Binnen zes jaar uitvoeren van Programma Aanpak
Stikstof (PAS)-maatregelen (betreft m.n.
hydrologische maatregelen);
 Maatregelen t.b.v. betere beheerbaarheid gebieden
uitvoeren, waar mogelijk werk met werk maken.
Gewenst resultaat
PAS-maatregelen uitgevoerd
Korte omschrijving
Coördineren en aanjagen van de uitvoering van PASproject/activiteit
maatregelen in Kolland, Overlangbroek en het
Binnenveld
Trekker
O-gen
Betrokken organisaties
Provincie Utrecht, landgoedeigenaar, Staatsbosbeheer,
Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden
Randvoorwaarden
Grond tijdig beschikbaar
Budget (orde van grootte) en € 59.400 (betreft bijdrage AVP)
kostendragers
PAS-maatregelen worden gefinancierd uit PAS-budget.
Doorlooptijd project
t/m 2018
Rol werkorganisatie O-gen Coördinatie en aanjaagfunctie
Waarde voor het gebied
Gebieden worden beter beheerbaar
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2.2.7. Synergieproject Kromme Rijn
Projecttitel
Locatie

Synergieproject Kromme Rijn
Gehele Kromme Rijn-gebied

Doelstelling

KRW-doelstelling, versterken ecologische kwaliteit
waterlichaam Kromme Rijn
Kwaliteit voldoet aan KRW-criteria
Dit project is een voortzetting van het volgende project
uit de Agenda Vitaal Platteland 2012-2015:
Synergieproject Kromme Rijn (2503.042)

Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Betrokken organisaties
Randvoorwaarden
Budget (orde van grootte)
en kostendragers
Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied

Het synergieproject Kromme Rijn is in feite een
programma dat uit een reeks van projecten bestaat. Elk
afzonderlijk project draagt bij aan het behalen van de
overall KRW-doelstelling. De meeste projecten zijn
inmiddels uitgevoerd, of verkeren in een afrondende fase.
In de loop van de tijd heeft de aanleg van
natuurvriendelijke oevers een steeds groter gewicht
gekregen, omdat gebleken is dat dit het grootste effect
heeft op de ecologische kwaliteiten van het
waterlichaam. In het laatste deel van het programma ligt
hier dan ook de nadruk op.
HDSR
HDSR, provincie Utrecht en O-gen
Budget van het totale programma en KRW-doelstelling
Provinciaal restbudget:
 € 722.651
2 jaar
Coördinatie van de uitvoering
Versterking van de natuurwaarden en beleving van de
Kromme Rijn
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2.3.1. Heideherstel 2.0 Utrechtse Heuvelrug
Projecttitel
Locatie
Doelstelling

Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

Heideherstel 2.0 Utrechtse Heuvelrug
Diverse locaties op de Utrechtse Heuvelrug
De doelstellingen van de heideherstelprojecten 2.0 zijn
gelijk aan die van de Notitie Heideherstel: het
waarborgen van het duurzaam voortbestaan van
kenmerkende soorten van open ruimte op de Heuvelrug.
Realisatie van circa twintig heideherstelprojecten,
waarmee de aanwezige heideterreinen op de Heuvelrug
worden versterkt, zonder dat het beboste karakter van de
Heuvelrug grootschalig wordt aangetast of
bosverbindingen worden doorbroken.
Met behulp van de Notitie Heideherstel (2009) is bijna 350
hectare bos succesvol omgevormd. Daardoor zijn
heideterreinen vergroot en met elkaar verbonden,
waardoor het risico op (lokaal) uitsterven van soorten
verkleind is en de kans op duurzame populaties is
vergroot. Verspreid over de Heuvelrug zijn nog grote
kansen om het heidesysteem verder te versterken.
Dit kan door:
1. Verbeteren van de kwaliteit van de leefgebieden
(door het nemen van inrichting- en
beheermaatregelen).
2. Vergroten van de leefgebieden (tot een
minimumareaal van 5-50 ha, afhankelijk van de
gewenste soorten).
3. Verbinden van de leefgebieden en opheffen van de
barrières (door aanleg van corridors, open bermen en
stapstenen).
Heideherstel 2.0 omvat de volgende projecten van noord
naar zuid (worden nog aangevuld met projecten van
landgoederen):
 Verbinden Goois Natuurreservaat – De Stulp (GNR,
SBB, UL, Landgoed Eykenstein?)
 Herstellen voormalige heideberm Maartensdijkse bos
(UL)
 Uitbreiden heideveld Pleinesbos (UL)
 Verbinden 4 heideterreinen Willem Arntzhoeve met
Vliegbasis (UL)
 Verbinden waterwinlocatie Soestduinen met
Vliegbasis (Vitens, UL, Defensie, TenneT, ProRail, gem
Soest, Hilton)
 Verbeteren bosranden Austerlitz (SBB)
 Verbinden Ronde hei – Leusderheide (SBB)
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Verbinden bestaande heideveldjes Kozakkenput (UL)
Open ruimte Harlan verbinden met Krakeling (UL)
Uitbreiding stuifzandlandschap Bornia & Heidestein
(UL)
 Verbinden heide en stuifzand Bornia met
gasleidingtracé Noordhout (UL)
 Verbinden heide Stameren met Zanderij Maarn (UL)
 Verbinden heide Huis te Maarn – landgoed
Maarsbergen (NM, Huis te Maarn, landgoed
Maarsbergen)
 Verbinden heideterreinen Kaapse bossen – Doornse
gat (NM, eigenaar Doornse gat)
 Verbinden Slaperdijk – Egelmeer – landgoed Het Hek
(SBB, landgoed)
 Versterken verbinding Amerongse bos –
salamanderweide (SBB)
 Uitbreiding bestaande heide Hoge Ginkel (UL)
 Vergroten heideterrein Plantage Willem III (UL)
 Verbinding Kwintelooijen (UL, landgoed)
Trekker
Per project zijn de trekkers benoemd
Betrokken organisaties
Provincie Utrecht, Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, Utrechts Particulier Grondbezit
Randvoorwaarden
Randvoorwaarden verschillen per project, in het
algemeen:
 Ruimte binnen provinciale implementatie van nieuwe
Natuurwet voor ontheffing herplantplicht Boswet
 Medewerking gemeenten en draagvlak bewoners
 Financiering uitvoering
Budget (orde van grootte) en Het gaat qua oppervlakte verspreid over de hele
kostendragers
Heuvelrug ruwweg om maximaal 150 ha. Uitgaande van €
10.000 per hectare: € 1.500.000.
Beschikbaar vanuit AVP: € 94.807 (lopend project
verbeteren leefgebieden beschermde soorten
(p.2503.001)
Doorlooptijd project
Het voorstel betreft een kwaliteitsimpuls voor bestaande
natuur. Op dit moment zijn hiervoor geen middelen
beschikbaar in het AVP. Er is echter wel bereidheid om
hiervoor middelen in te zetten als er meevallers zijn
binnen het programma.
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3. Stad en land dichter bij elkaar
We verbinden stad en land
Verbinden met
regionaal voedsel

Verbinden met
recreatie

Verbinden met
Grebbelinie

Verbinden met
Utrechtse Heuvelrug

Regionale
voedselketens 2.0

Optimalisatie recreatief
routenetwerk

Bezoekerscentrum Fort
aan de Buursteeg

Communicatie en
educatie Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug

Zichtbare en
beleefbare
voedselproductie

Groen aan de buurt

Kwaliteitsverbetering
Grebbelinie liniedijken

Cultuurhistorische
elementen herstellen

Ontwikkelagenda
voedsel

Vogelboulevards

Verbonden netwerk
Grebbelinie

Lanen herstellen

Recreatieve
verbindingen
Laagraven - sport
verbindt

Publieksbereik
Grebbelinie

Actualisatie zonering
Heuvelrug

Vitale vakantieparken

Eemsnoer

Stad en land
(waaronder Recreatie
om de stad - RODS)
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3.1.1. Regionale voedselketens 2.0
Projecttitel
Locatie

Doelstelling

Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

Regionale voedselketens 2.0
FoodValley regio
(uit te breiden naar andere Gelderse en Utrechtse regio’s
zoals Kromme Rijnstreek; Regio Amersfoort; NoordVeluwe)
Voedsel uit de regio:
 is meer zichtbaar, transparant en beschikbaar en
bereikbaar voor inwoners en bezoekers;
 levert een serieuze alternatieve inkomstenbron voor
producenten en andere ketenondernemers.
Een succesvol regionaal programma met als resultaten:
 een sterkere regionale economie met meer inkomsten
in de regio (toerisme, afzet, verwerking);
 regionale producten zijn beter bereikbaar en
verkrijgbaar; meer inwoners en bezoekers kunnen het
kopen en beleven;
 twee rendabele kleinschalige
verwerkingsmogelijkheden ;
 betere herkenbaarheid en traceerbaarheid van
regionale producten, zowel biologisch als gangbaar;
 diversificatie van productaanbod en teelt
landbouwgewassen.
De afgelopen jaren is in de FoodValley regio en de
omliggende gebieden door veel verschillende initiatieven
gewerkt aan het verkorten van de voedselketen. Denk aan
PROEVtuin FoodValley met als onderdeel Coöperatie
Boerenhart, Coöperatie Local2Local in Kromme Rijnstreek
en Markthal in Amersfoort.
Bovenop deze genoemde initiatieven hebben regionale
partijen veel ambitie om verder te gaan met het verkorten
van de keten. Vooral in de FoodValley regio heeft een
aantal ondernemers en overheden een uitdagende
ambitie: zij wil de beschikbaarheid en bereikbaarheid van
regionaal voedsel veel verder opschalen. Regionale
producten zouden verkrijgbaar moeten zijn ‘voor
iedereen’. Betrokkenen bij PROEVtuin FoodValley en
andere ondernemers willen zonder meer aan de slag om
regionaal voedsel massaal verder te versterken, onder
andere door de meerwaarde van een gezamenlijk
regionaal label te verkennen.
Het project ‘regionale voedselketens 2.0’ kent een
programmatische aanpak, met daarin verschillende
deelprojecten en investeringen:
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concreet, gaan we doen

 Verkenning
A. Verkenning meerwaarde van een regionaal label
B. Verkenning ambities regionale partners
Deze verkenning wordt getrokken door gemeente Ede.

concreet, gaan we doen:

 Praktijk-labs (programma)
Onder voorbehoud van de resultaten van de
verkenningsfase, zien we voor ons dat de uitvoering van
het project bestaat uit enkele praktijklabs rondom
ketenvraagstukken.
De praktijklabs bieden inspiratie, kennisuitwisseling,
ondersteuning en verbinding marktpartijen bij het
ontwikkelen van businesscases en product-marktcombinaties. Met name: Dit zijn deelnetwerken /
deelprojecten rondom ketenvraagstukken.
 Aanbod-lab (voor een groter, meer onderscheidend en
meer divers aanbod)
 Verwerkings-lab (verwerking van graan, groente, kip,
melk). Er is nu al een vergevorderde businesscase voor
de realisatie van een mouterij in de regio.
 Logistiek-lab (i.s.m. Boerenhart): maximale
samenwerking ketenpartijen, maximaal bereik van
doelgroepen
 Markt-kansen-lab
 Instap-‘loket’; platform voor ‘starters’ op de regionale
markt

concreet, gaan we doen:



concreet, gaan we doen:








concreet, gaan we doen:

gaan we ontwikkelen:
Trekker

(Nieuwe vormen van) financiering voor
investeringen
Ondernemersinitiatieven ondersteunen bij ontwikkelen
nieuwe financieringen bijvoorbeeld door middel van inzet
fondsen.
Verbindingen leggen
Tussen de labs en kennis & onderzoek
Tussen regio’s en provincies
Tussen ondernemers en initiatieven (o.a. LEADER)
Met marktpartijen zoals supermarkten
Met ketenorganisaties zoals Bionext




Marketing en campagne
Exploitatie van FoodMap: dit is een bestaande app en
digitaal overzicht van lekkere voedselactiviteiten en
gelegenheden in de regio. Deze moeten worden
doorontwikkeld en verzelfstandigd.
 Ontwikkeling van regionaal merk/label.
Gemeente Ede is trekker van de verkenning/initiatie-fase.
Onderdeel van de verkenningsfase is het ontwikkelen van
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Betrokken organisaties

Randvoorwaarden

Budget (orde van grootte)

en kostendragers

Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen

Waarde voor het gebied

een brede regionale projectaanpak met o.a.
deelnetwerken (praktijklabs).
 Regio FoodValley
 Diverse ondernemers: Coöperatie Boerenhart,
Coöperatie Streekproducten Doesburger Eng,
Boerenstee Woudenberg, Farm Visit Leusden, Mouterij
i.o.,
 Rabobank
 Hogeschool Van Hall Larenstein
 Wageningen UR
 Gemeenten
 Visit Veluwe
 Gebiedscoöperatie O-gen
Gedeelde notie van belang van samenwerking in de keten
Commitment van ondernemers in de keten, overheden,
kennisinstellingen, etc.
€ 30.000
 Verkenning
€ 280.000
 Praktijk-labs
€ 780.000
 Investeringen
€ 20.000
 Verbindingen
€ 140.000
 Marketing en campagne
€ 1.250.000
TOTAAL
€ 400.000
 Provincie Gelderland (POP3)
€ 30.000
 Provincie Utrecht AVP
€ 25.000
 Provincie AVP – Local2local Foodhubs
€ 20.000
 Provincie Utrecht POP3
€ 10.000
 LEADER (verzoek)
€ 102.500
 Gemeenten
€ 455.000
 Ondernemers, Rabobank
€ 200.000
 Horizon2020 (Europees
subsidieprogramma)
€ 7.500
 Derden (onderwijs, toerisme)Overig
€ 1.250.000
(onderwijs, bureau toerisme, etc.)
TOTAAL
2016 t/m (minimaal) 2020
 Projectleiding en aanjagen van (deel)projecten.
 Inzet (leden)netwerk voor gezamenlijke deelprojecten
en ontwikkelen business cases.
 Verbinden van separate onderdelen in het
werkgebied: Regio FoodValley met Regio Amersfoort
en LEADER-gebieden
 Initiëren en mede ondernemen rond praktijkkansen
(met name verwerking)
 Aantrekken financiering
 Ondersteuning ontwikkeling betere verdiencapaciteit
voor primaire landbouw
 In de FoodValley regio, Regio Amersfoort, Noord-
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Veluwe en Kromme Rijnstreek verdienen ondernemers
in duurzame productieketens een goed inkomen
Duurzamere voedselketen met eerlijke prijs en
gezondere producten en minder afhankelijk van
buitenland
Inwoners zijn zich bewust van duurzaam en gezond
eten
Samenwerking in de keten wordt gestimuleerd
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3.1.2. Zichtbare en beleefbare
voedselproductie
Projecttitel
Locatie
Doelstelling

Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

Zichtbare en beleefbare voedselproductie
Utrecht-Oost, met daarnaast uitbreidingen en
meekoppelen aan initiatieven in Gelderland
De relatie tussen stad en platteland, met name de
landbouw, versterken door:
 vergroten van bekendheid en zichtbaarheid van
landbouw- en voedselbedrijven
 vergroten en verbreden mogelijkheden voor de
consument/burger om (stadsgerichte) agrarische
bedrijven te bezoeken, producten te kopen, actief te
participeren en het agrarische buitengebied te
beleven
 Meer boeren, zowel biologisch als gangbaar, werken
aan transparantie, zichtbaarheid en openstelling naar
publiek.
 De stedeling en boer weten elkaar beter te vinden,
zowel fysiek als digitaal. Er zijn 10% meer
boerderijbezoeken en 50 – 75 extra deelnemers Boert
Bewust
 Inzicht in de haalbaarheid van ontwikkeling van een
educatie-boerderij: beleefboerderij waar bezoekers
de hele keten kunnen zien en beleven, van primaire
productie tot verwerking en bereiding.
1. De belangrijkste activiteit in dit project is Boert Bewust
verbreden vanuit de Vallei naar andere deelgebieden in
Utrecht-Oost met drie onderdelen:
o Certificeren, als middel om te laten zien dat
bedrijven al veel doen aan maatschappelijk
verantwoord boeren. Het gaat hierbij om
bovenwettelijke maatregelen die op het bedrijf
worden uitgevoerd of aanwezig zijn.
o Communiceren met o.a. een informatiebord bij de
boerderij en een website met deelnemers, toelichting
over het bedrijf en over de behaalde punten uit het
certificeringsschema. Ook zijn deelnemers aanwezig
op regionale activiteiten om bezoekers te informeren.
o Organiseren van activiteiten, zoals debatten en een
speciale week met het motto “laarzen en overall aan
en meehelpen op de boerderij”.

o

Boerderij-educatie
Verdere professionalisering van boerderij-educatie

44

Gebiedsprogramma 2016-2020 - Projectenboek

o

Trekker
Betrokken organisaties

Randvoorwaarden
Budget (orde van grootte)

Dekking

Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied

projecten
Verbindingen leggen tussen nieuwe initiatieven en
bestaande organisaties zoals bijv. Boerderij in de
Kijker.

 Educatie-boerderij
A. Verkennen haalbaarheid en financiering (verzamelen
van nieuwe manieren van voedselproductie op een
boerderij, bijvoorbeeld als tijdelijke invulling van een
Vrijkomend Agrarisch Bedrijfsgebouw)
Deelproject 1: Stuurgroep Vallei Boert Bewust
Stuurgroep Vallei Boert Bewust, LEADER, Regio
Amersfoort, provincies Utrecht en Gelderland, Projecten
LTO Noord, LTO Noord, NVV, NFO, gemeenten,
(landbouw)bedrijfsleven, Boerderij in de Kijker,
Wageningen UR, diverse HBO-instellingen,
Financiële toezeggingen (potentiële nieuwe deelnemers)
1. Utrecht-Oost Boert Bewust
€ 260.000
2. Boerderij-educatie
€ 40.000
3. Educatie-boerderij
€ 50.000
TOTAAL
€ 350.000
1. Provincie Utrecht (AVP)
€ 90.000
2. LEADER (verzoek)
€ 18.000
3. Gemeenten / LTO Noord / bedrijfsleven € 52.000
4. Deelnemende agrarisch ondernemers
€ 100.000
TOTAAL
€260.000
Voor boerderij-educatie en
educatieboerderij is nog geen dekking van
de financiering.
2016-2020
Verbinden, transacties, kennis delen, meewerken.
Toename ledentransacties, toename werkgelegenheid,
betrokken leden, maatschappelijke groei, aantrekkelijk
landelijk gebied toename toeristisch potentieel,
economisch rendabele landbouw continuering en
vorming nieuwe netwerken.
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3.1.3. Ontwikkelagenda voedsel
Projecttitel
Locatie
Doelstelling

Gewenst resultaat

Ontwikkelagenda voedsel
Regio FoodValley, Regio Amersfoort en andere Gelderse
en Utrechtse regio’s
Het thema voedsel staat op de agenda van regionale
overheden, ondernemers en andere regionale initiatieven
en er is een gedeelde en gedragen activiteitenagenda
voor een duurzame en toekomstgerichte
voedselvoorziening.
Regio FoodValley
In de FoodValley regio is een dynamische
uitvoeringsagenda voor de voedselvisie ontwikkeld en
hebben minimaal honderd partijen en ondernemers de
voedselvisie ondertekend en daarmee de uitvoering van
de ambities gezamenlijk opgepakt.
Regio Amersfoort
In de Regio Amersfoort hebben gemeenten gezamenlijk
een uitvoeringsagenda voor ‘Verbinding stad en land’
ontwikkeld en is de uitvoering in de praktijk gebracht
door koppelingen met LEADER, Regio FoodValley en
andere lopende trajecten.
Kromme Rijnstreek
Er is bundeling van ambitie, krachten, energie, financiële
middelen op het thema voedsel.

Korte omschrijving
project/activiteit

Binnen en tussen de regio’s
Meer regionale samenwerking op het gebied van voedsel
tussen ondernemers, overheden, burgerinitiatieven en
andere partijen.
Dit project gaat vooral over gezamenlijke ambities,
waarmee regionale partijen en overheden gezamenlijke
focus en richting bepalen. In de FoodValley regio is de
focus en visie al bepaald en gaat het vooral nog om
uitvoering. Ook in Regio Amersfoort zijn al flinke stappen
gezet voor een globale uitvoeringsagenda.
Gebiedscoöperatie O-gen is bij beide betrokken.
Deze agenda’s hebben nauwe relatie met het project
‘regionale voedselketens 2.0’. De agenda’s zijn
overkoepelend aan de regionale ketens. Een groot deel
van de agenda’s worden bepaald door het versterken van
regionale ketens.
Concreet, alleen nog onzeker wie trekker wordt:
 Voedselvisie FoodValley regio in de praktijk brengen
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Op 3 december 2015 ondertekenen partijen een
gezamenlijke voedselvisie. In 2016 en verder gaan partijen
gezamenlijk over tot uitvoering:
o Ontwikkeling van een dynamische agenda
o Instellen en ondersteuning van een regionale
voedselraad
o Organiseren van een netwerkaanpak voor alle
zeven ambities
o Organisatie van tweejaarlijkse
voedselbiënnale
o Diverse deelprojecten op de zeven ambities
Concreet, uitvoering vooral via LEADER en gemeenten zelf:
 Uitvoeringsagenda ‘verbinding stad-land’ regio
Amersfoort in de praktijk brengen. Afronding
dynamische (uitvoerings)agenda, organiseren van
netwerkactiviteiten met regionale spelers om
ambities ter uitvoering te brengen, leggen verbinding
met andere regio’s en initiatiefnemers.

Trekker

Betrokken organisaties
Randvoorwaarden

Budget (orde van grootte)

en kostendragers

Gaan we verkennen / ontwikkelen
 Kromme Rijnstreek verkennen van ambities en
behoefte overheden en andere partijen in de regio en
waar mogelijk aanhaken bij bestaande processen
(LEADER, andere regio’s) of een eigen beknopte
uitvoeringsagenda.
Deelproject 1: Regio FoodValley
Deelproject 2: Stuurgroep Regio Amersfoort ‘stad-land’
Deelproject 3: n.t.b.
Regio FoodValley, Regio Amersfoort, provincies Utrecht en
Gelderland, LEADER, gemeenten, ketenondernemers
De ontwikkeling van de visies in de FoodValley regio en
Regio Amersfoort is afgerond en worden gedragen /
ondertekend.
(Voor de activiteiten die we direct kunnen
overzien):
€ 40.000
 Voedselvisie FoodValley regio in de
praktijk brengen
 Uitvoeringsagenda ‘verbinding stad- € 30.000
land’ regio Amersfoort in de praktijk
€ 8.000
brengen
 Meekoppelkansen in Kromme
Rijnstreek
€ 78.000
TOTAAL
ex BTW
1. Gemeenten
€ 25.000
2. Provincie Utrecht (AVP)
€ 20.000
3. LEADER (verzoek)
€ 25.000
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Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied

4. Gebiedscoöperatie O-gen (eigen
€ 8.000
bijdrage)
€ 78.000
TOTAAL
ex BTW
2016-2020
Verbinden, transacties, kennis delen, meewerken.
Toename werkgelegenheid, betrokken leden,
ledentransacties, maatschappelijke groei, aantrekkelijk
landelijk gebied, toename toeristisch potentieel,
economisch rendabele landbouw, continuering en
vorming nieuwe netwerken, gezonde / duurzame /
toekomstgerichte voedselvoorziening.
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3.2.1. Optimaliseren recreatief
routenetwerk
Projecttitel
Locatie
Doelstelling

Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

Optimaliseren recreatief routenetwerk
Gehele werkgebied
Optimalisatie van het recreatief routenetwerk bestaande uit wandel- en
fietsroutes, Toeristische Overstap Punten (TOP's) en mogelijke andere
routenetwerken en het beheer en beheer en onderhoud hiervan borgen.
 Een aantrekkelijk, goed toegankelijk en vindbaar
wandelknooppuntennetwerk in ieder geval in de deelgebieden
Kromme Rijn, Vallei en Eemland waarvan het beheer en onderhoud
geborgd is.
 Een compleet netwerk van TOP's met een goede bekendheid bij de
recreant.
 Een aantrekkelijk, goed toegankelijk en vindbaar
fietsknooppuntennetwerk waarvan het beheer en onderhoud geborgd
is.
 Waar mogelijk en gewenst nieuwe of verbeterde recreatieve
routevoorzieningen bijvoorbeeld voor varen, paardrijden en
mountainbiken.
Een belangrijke doelstelling van het provinciale recreatiebeleid is om in
2020 te beschikken over een recreatief hoofdnetwerk (RHN). Dit bestaat uit
een samenhangend geheel van (boven)regionale routes voor wandelen,
fietsen en varen, met als toegangspunten poorten en zogenaamde
toeristische overstappunten (TOP's). De beoogde structuur loopt door de
afwisselende landschappen van de provincie en sluit aan bij horeca,
attracties, erfgoed, cultuurhistorie en bezienswaardigheden. Het
recreatieve netwerk verbindt bovendien de stedelijke gebieden met de
recreatieve landschappen. De ambities vanuit de gebieden sluiten aan bij
de provinciale doelstelling, vanuit de wens om de toeristisch-recreatieve
potenties te vergroten en de economie te versterken.
Om bovenstaande doelstellingen te bereiken worden vier deelprojecten
uitgevoerd.
1. Wandelen
Speerpunt van dit deelproject is het uitrollen van het in Utrecht-West al
gerealiseerde wandelknooppuntennetwerk naar in ieder geval de
deelgebieden Kromme Rijn, Vallei en Eemland. Hiertoe pakken we het
onderstaande op.
A. Haalbaarheidsonderzoek inclusief ontwerp van het
wandelknooppuntennetwerk Kromme Rijnstreek.
B. Haalbaarheidsonderzoek en ontwerpfase
wandelknooppuntensysteem in Vallei en Eemland.
C. Uitvoeren van Pilot knooppuntensysteem gemeente Renswoude (i.s.m.
Scherpenzeel en Woudenberg) als uitwerking van het

49

Gebiedsprogramma 2016-2020 - Projectenboek

D.
E.
F.

G.

H.

haalbaarheidsonderzoek en dat tevens dient voor verkrijgen draagvlak
voor verdere uitol in de Vallei.
Realisatie wandelknooppuntennetwerk Kromme Rijnstreek, inclusief
digitale ontsluiting en promotie.
Realisatie wandelknooppuntennetwerk in Vallei en Eemland, inclusief
digitale ontsluiting en promotie.
Invulling van witte vlekken in het wandelknooppuntennetwerk door
aanleg van nieuwe (klompen)paden wordt opgepakt gelijktijdig met de
planvorming en realisatie van de wandelknooppuntennetwerken.
Opzetten beheer met vrijwilligers voor wandelknooppuntennetwerk in
het gehele werkgebied in samenwerking met Landschap Erfgoed
Utrecht.
Aansluiting van het provinciaal routenetwerk in hoofdlijnen op het
bestaande routenetwerk op de Heuvelrug, met op termijn opname van
het wandelnetwerk op de Heuvelrug in het RNN.

2. TOP's
I. Uitwerken van een plan voor het fysiek optimaliseren en regionaal
inbedden van het gerealiseerde TOP-netwerk en de uitvoering hiervan.
Hierbij gaat het in ieder geval over promotie en vindbaarheid van de
TOP's.
J. Onderdeel van dit deelproject is ook een inventarisatie van "witte
vlekken" in het TOP-netwerk en de locaties die kansrijk zijn om op
korte termijn (uiterlijk 2017) in te vullen. Kansrijke locaties die al zijn
genoemd zijn bijv. bij de Uithof, Wapen van Schalkwijk,
Henschotermeer, Jagershuys Zeist, Landgoed Beerschoten, Down
Under Laagraven, Lage Vuursche.
K. Realisatie van ca. zes tot acht TOP's in het gebied.
3. Fietsen
L. Optimalisatieslag fietsroutenetwerk, waarbij in ieder geval nieuwe,
recreatief aantrekkelijke fietspaden worden opgenomen. Er komt extra
aandacht voor de promotie van het netwerk, met name richting de
grotere steden, inclusief Amsterdam.
M. Realisatie fietsverbinding Veenendaal – Ede, Bekaaide Maat

Trekker

4. Overig
N. Realiseren van kansrijke routes en/of voorzieningen voor andere
vormen van recreatie, zoals mountainbiken, paardrijden en varen in
samenhang met bestaande netwerken en het netwerk aan TOP's.
O. Aandacht voor duurzaam beheer, onderhoud en toezicht van
routenetwerken. Onder andere inzet van BOA's op de Utrechtse
Heuvelrug.
1. Wandelknooppuntensysteem en fietsknooppunten: Recreatie MiddenNederland/Routebureau i.o.. Afstemming van taken met het Routebureau
(in oprichting) moet ter zijner tijd plaatsvinden.
2. Realisatie nieuwe (klompen)paden: Landschap Erfgoed Utrecht
3. TOP's: provincie Utrecht, uitvoering door O-gen
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4. Overig: Recreatie Midden Nederland/Routebureau i.o.
Betrokken
organisaties

Randvoorwaarden

Budget (orde van
grootte) en dekking

Planning
Rol werkorganisatie
O-gen

Waarde voor het
gebied

Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Recreatie MiddenNederland/Routebureau i.o, O-gen, gemeenten, Landschap Erfgoed
Utrecht, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, overige
terreinbeherende organisaties, (agrarische) ondernemers, lokale
vrijwilligersgroepen, promotieorganisaties, HDSR
Bestuurlijk draagvlak, budget voor cofinanciering, medewerking
grondeigenaren, medewerking ondernemers, duidelijkheid over rol op te
richten Routebureau.
Deelproject
1. Wandelen

Begroting
€ 1.900.000

2. TOP's

€ 160.000

3. Fietsen en
overig
BOA's

€ 130.000

Dekking
€ 1.300.000: AVP
Overig: gemeenten/recreatieschap SGL
Gezien de omvang van het project en
beperkte budgetten bij gemeenten is 25%
maximaal haalbare bijdrage om dit project
tot succes te brengen.
€ 138.195 AVP (deels AVP 2012-2015, deels
AVP 2016-2019))
Overig: gemeenten/ondernemers
€ 120.000 AVP (fietsverbinding Veenendaal –
Ede, Bekaaide Maat)

€ 500.000
PM
Zwaartepunt van de uitvoering ligt in de periode 2016-2020, uitloop in
2019-2020.
Wandelknooppuntensysteem: Verkrijgen draagvlak, meedenken,
verbinden partijen, kansen signaleren
Optimalisatieslag fietsknooppuntensysteem: meedenken
Realisatie TOP's: coördinatie, aanjagen, uitvoering
Andere recretaievormen: meedenken, faciliteren
Vergroting en verbreding toeristisch potentieel, versterking economie en
leefbaarheid
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3.2.4. Recreatieve verbindingen Laagraven:
sport verbindt
Projecttitel
Locatie
Doelstelling

Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

Recreatieve verbindingen Laagraven: sport verbindt
Kromme Rijnstreek, deelgebied Laagraven
Het gebied Laagraven recreatief aantrekkelijker te maken
voor langzaam recreatief verkeer en als sportief
landschap en daarmee de bezoekersaantallen uit de
stadsregio Utrecht aanzienlijk verhogen..
A. Samenhang in en een versterk sportief, recreatief
aanbod met beter vindbare en prettige, veilige
recreatieve fiets-, wandel- en sportmogelijkheden.
B. Een recreatiegebied met een innovatieve en duurzame
uitstraling.
Laagraven ligt binnen de gemeenten Houten en
Nieuwegein en is onderdeel van de Kromme Rijnstreek.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt dwars door het
gebied. Dit gebied omvat twee Recreatie om de stad
gebieden (RodS) en heeft veel potentie als recreatief
uitloopgebied voor de inwoners van Utrecht, Houten en
Nieuwegein. De Laagravense Plas is ontwikkeld met een
recreatief concept dat zich richt op water, sportiviteit en
horeca. Voor het gebied Heemstede-Noord heeft het
recreatieschap Stichtse Groenlanden al in 2011 een
ondernemer geselecteerd die op het te ontwikkelen
gebied een sportief concept wil realiseren met
kleinschalige horeca. De golfclub in het gebied draait al
jaren succesvol en onderzoekt uitbreidingsmogelijkheden
voor het golfconcept. Voor het fortterrein Overeindseweg
is in 2015 een ondernemer gevonden die het terrein in
eigendom overneemt en overdag openstelt voor
recreatie. Daarnaast is er met de fietsverbinding over de
Nieuwe Heemsteedsbrug sinds augustus 2015 een nieuwe
recreatieve toegang bij gekomen tot het gebied via het
Amsterdam Rijnkanaal.
Hoewel er veel te doen is op het gebied van sportieve
recreatie in het gebied en dit in de toekomst ook nog
meer wordt, ontbreekt de samenhang. Aantrekkelijke
verbindingen voor
wandelen, fietsen en andere vormen van sportieve
activiteiten (zoals paardrijden, hardlopen, steppen etc.)
ontbreken en ook een verbinding tussen de verschillende
recreatieconcepten/ondernemers. Het tot stand brengen
van dergelijke verbindingen past ook binnen bijv. A12
Centraal. Knelpunt voor het gehele gebied is de
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bereikbaarheid. Stimulering van fietsen en wandelen
biedt kansen voor recreatieve ontsluiting van het gebied.
Een kans ligt in het opzetten van een 'witte elektrische
fietsen-plan', innovatieve en duurzame inrichting van
(fiets)paden, aansluiten bij nieuwe initiatieven.
Fase 1
Onderdeel 1: Proces
Bij elkaar brengen partijen en ondernemers in het gebied,
zoals Down Under, Nieuwegeinse GolfClub, 1D310.
Betrekken gemeenten Utrecht en Nieuwegein.
Onderdeel 2: Uitvoering pilots
C. Landschap: vergroten beleving van het gebied door
ontwikkelen van een route langs hoogtepunten
D. Promotie: gezamenlijk op de kaart zetten van het
gebied door realisatie van één sportief
evenement/open dag in het gebied
E. Stimuleren fietsen en wandelen:
A. vergroten van bereikbaarheid van het gebied door
betere ontsluiting voor wandelen/fietsen en
andere sportieve activiteiten o.a. door
bewegwijzering, overstapjes etc.
B. verkenning haalbaarheid netwerk met deelfietsen
waarbij elektrische deelfietsen (E-bikes) in een
netwerk worden ingezet om het gebied in en
rondom de stad duurzaam te verbinden.
C. Waar mogelijk wordt de (recreatieve) verbinding
gelegd met de aangrenzende gebieden 1) Eiland
van Schalkwijk en 2) Oudwulverbroek met daarin
het RodS-gebied Nieuw Wulven en Fort 't
Hemeltje.
F. lnnovativiteit en duurzaamheid: verkenning
haalbaarheid van een (fiets)pad gericht op de thema's
duurzaamheid, veiligheid en beleving. Innovatie met
duurzame materiaaltoepassingen, zoals lage
temperatuurasfalt, de werking van luchtzuiverende
verf en zelfherstellend asfalt.
Fase 2
Na afronding van fase 1 zal een plan voor fase 2 worden
uitgewerkt gericht op realisatie van duurzame,
innovatieve verbindingen. Dit omvat bijvoorbeeld een
netwerk van deelfietsen en duurzame, innovatieve fietsen andere recreatieve verbindingen. Waar mogelijk wordt
(recreatieve) verbinding gelegd met de aangrenzende
gebieden 1) Eiland van Schalkwijk en 2) Oudwulverbroek
met daarin het RodS-gebied Nieuw Wulven en Fort 't
Hemeltje.

53

Gebiedsprogramma 2016-2020 - Projectenboek

Trekker
Betrokken organisaties

Randvoorwaarden
Budget (orde van grootte)
en kostendragers

Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied

Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Recreatie Midden-Nederland, gemeenten Houten,
Nieuwegein en Utrecht, ondernemers, Staatsbosbeheer,
samenwerkingsverband Linieland.
Bestuurlijk draagvlak en samenwerking, betrokkenheid
ondernemers
Fase 1
€ 66.000,Dekking
€26.000, AVP oud
€25.000, gemeente Houten
€15.000, Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Fase 2
€250.000
Dekking
€125.000, AVP/RodS
€125.000 gemeenten, recreatieschap, ondernemers
Fase 1: uitvoering in 2016
Fase 2: 2017-2020
Faciliteren, meedenken
Vorming nieuwe ondernemersnetwerken, versterking
recreatieve mogelijkheden en inkomsten
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3.2.6. Eemsnoer
Projecttitel
Locatie

Eemsnoer
Eem en omgeving

Doelstelling

De bekendheid van de kwaliteiten het gehele Eemgebied
vergroten en een positieve beleving van inwoners en
bezoekers van het Eemgebied realiseren en promoten
 Eemsnoer en haar ambities moeten eind 2016 bekend
zijn bij alle wethouders en raadsleden van de
plaatsen Amersfoort, Soest, Baarn, Eemnes en
Spakenburg/Bunschoten.
 Eemsnoer wil eind 2016 bekend zijn bij alle
toeristische attracties in het Eemgebied
 Eemsnoer wil eind 2016 bekend zijn bij alle
horecagelegenheden in het Eemgebied, waaronder:
Hilton Royal Parc Soestduinen, Van der Valk Eemnes,
Golden Tulip Amersfoort, Greenfields Baarn, Stayokay
Soest, Restaurant De Soester Duinen, Theetuin
Eemnes, etc.
 Ambitie: Eemsnoer wil binnen drie jaren (2016-2018)
de bekendheid van het gehele Eemgebied vergroten
op zodanige wijze dat het in Nederland eenzelfde
vertrouwdheid heeft als andere bekende gebieden
(Biesbosch, Vechtdal).
In het gebied rond de Eem zijn talloze landschappelijke
en culturele waarden te vinden die de aandacht van
bezoekers verdienen. Deze waarden bieden voldoende
aanknopingspunten voor mensen om voor kortere of
langere tijd in het gebied te verblijven.
Het probleem is echter, dat de activiteiten door
verschillende instellingen onder de aandacht worden
gebracht, zónder dwarsverbanden te leggen. Het aanbod
is daarom fragmentarisch en onoverzichtelijk. Dat is geen
gewenst uitgangspunt om bezoekers naar het gebied te
trekken en herhalingsbezoek te bewerkstelligen.
Een reeks van instellingen en ondernemers heeft zich met
elkaar verbonden om een halt toe te roepen aan de
geconstateerde versnippering. Hiertoe is het Eemsnoer
opgericht. Door het delen van kennis en kunde over
afzonderlijke elementen in het gebied (de ‘parels’ in het
Eemsnoer), worden deze voor de bezoeker aan elkaar
gekoppeld.

Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

Activiteiten in 2016
 Actualisatie en publicatie van de reeds bestaande
Overzichtskaart
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Trekker
Betrokken organisaties
Randvoorwaarden
Budget (orde van grootte)
en kostendragers
Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied

Publiceren van Eemsnoerkrant in mei 2016 (oplage
50.000, 24 pagina’s, inclusief advertenties).
Eemsnoerdag (2017): Een dag waar diverse
activiteiten worden uitgevoerd op cultuurhistorisch,
landschappelijk en sportief/recreatief gebied.
Organisatie in handen van bestuur, de commissies en
coördinator.
Evenementen (voorjaar-najaar):Er worden twee
evenementen georganiseerd, waarvan één betrekking
heeft op cultuurhistorische aspecten van het
Eemgebied en één betrekking heeft op een
sportief/recreatieve activiteit.
Actief betrekken van strategische partners in het
Eemgebied, waaronder de gemeenten, het
waterschap, City Marketing Amersfoort, Toeristisch
Platform Soest, Regionaal Bureau Toerisme
(Amersfoort), Informatiepunt Vorstelijk Baarn, VVV
Spakenburg/Bunschoten, horecagelegenheden,
attracties en toeristische bezienswaardigheden,
Verenigingen in het gebied (sportverenigingen,
cultuurverenigingen), Rabobank.

Dit project is een voortzetting het volgende project uit de
Agenda Vitaal Platteland 2012-2015:
 SAG NLAE (2503.010)
 Dag van Nationaal Landschap (2503.054)
 Promotie activiteiten NLAE (2503.055)
Eemsnoer
Diverse partijen uit de regio: zie beschrijving project
Deelname van voldoende partijen in de activiteiten,
breed lokaal commitment.
Provinciaal restbudget: € 52.030
2016-2017
Coördinatie van de uitvoering
Brede betrokkenheid van partijen bij een regionaal
initiatief met uitstraling naar buiten, samenwerking
tussen ondernemers onderling en andere partijen in de
regio, impuls voor de recreatie en aandacht voor de
groene en cultuurhistorische kwaliteiten van de regio.
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3.2.7. Stad en land (waaronder Recreatie
om de stad - RODS)
Projecttitel
Locatie

Stad en land (waaronder Recreatie om de stad – RODS)
Utrecht Oost, stadsranden

Doelstelling

Versterking van de relatie tussen stad en land in (de
benutting van) recreatieve uitloopgebieden rondom de
steden, betere aansluiting op de vraag.
Ntb
Dit project geeft onder meer invulling aan de Recreatie
om de stad agenda in Utrecht Oost, maar we zien dit in
het kader van een brede invulling van de relatie tussen
‘stad’ en ‘land’. Invulling op basis van kansen en
bijdragen van derden.
In 2016 bevindt dit traject zich nog in een verkennende
fase. Ondertussen kunnen deeltrajecten een start maken.
Invulling op basis van deelprojectplannen.

Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Betrokken organisaties
Randvoorwaarden
Budget (orde van grootte)
en kostendragers
Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied

Provinciaal budget: € 300.000 (AVP 2016-2019)
Ntb
Coördinatie van de uitvoering
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3.3.1. Bezoekerscentrum Fort aan de
Buursteeg
Projecttitel
Locatie
Doelstelling

Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker

Betrokken organisaties

Randvoorwaarden

Budget (orde van grootte)
en kostendragers

Bezoekerscentrum Fort aan de Buursteeg
Fort aan de Buursteeg
Bezoekers krijgen vanuit een centraal punt informatie
over de Grebbelinie, en kunnen van daar uit de linie
verkennen. Vrijwilligers en ondernemers kunnen vanuit
een centrale thuisbasis aan de slag op de Grebbelinie,
onder andere met educatie, behoud van erfgoed en
onderzoek.
Een bezoekerscentrum op Fort aan de Buursteeg.
Op Fort aan de Buursteeg wordt een bezoekerscentrum
gebouwd en ingericht. De bezoekersruimte krijgt vorm
aan de hand van het inmiddels ontwikkelde museale
concept. Hierbij wordt ook het omliggende gebied
betrokken.
Tevens wordt de toegang en de beleefbaarheid van het
zuidelijk deel verbeterd, onder andere door de aanleg van
wandelpaden.
Het bezoekerscentrum ontwikkelen we tot
ontmoetingsplek en uitvalsbasis voor vrijwilligers,
bezoekers en ondernemers. We creëren een netwerk van
vrijwilligers en ondernemers, zodat de Grebbelinie ook in
de toekomst breed gedragen wordt. En vanuit deze
verbindingen brengen we de linie nog beter onder de
aandacht van toeristen en recreanten.
In eerste instantie is Provincie Utrecht trekker van dit
traject. Zodra er een goede businesscase ligt voor de
bouw en inrichting van het bezoekerscentrum en de
bouw is aanbesteed, wordt het trekkerschap
overgedragen aan Gebiedscoöperatie O-gen.
Provincie Gelderland, gemeenten Veenendaal,
Renswoude en Ede, gebiedscoöperatie O-gen,
Staatsbosbeheer, overige gemeenten langs de linie,
natuurorganisaties, vrijwilligersorganisaties,
oudheidkundige verenigingen.
De werkzaamheden en de aanbesteding kan starten als
de betrokkenen (provincies, Staatsbosbeheer en
gemeenten) hiermee instemmen en vergunningen
verlenen.
Voor de bouw van het bezoekerscentrum, inclusief de
inrichting ontwikkeld de provincie Utrecht een
businesscase. De kosten van de bouw en inrichting
worden gedragen door de provincies Utrecht (via AVP) en
Gelderland (via regiocontract FoodValley) en gemeente
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Veenendaal.

Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen

Waarde voor het gebied

Gebiedscoöperatie O-gen ontwikkelt een businesscase
voor de exploitatie van het bezoekerscentrum voor de
komende drie jaar (2016-2018). Dit wordt gefinancierd
met € 150.000 uit het huidige AVP budget.
Tot in 2017
Participatie en begeleiding bouw bezoekerscentrum,
levering input museaal concept, opzetten en uitbreiden
netwerk rond het centrum, coördinatie vrijwilligers.
Toename toeristisch potentieel, economische groei
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3.3.2. Kwaliteitsverbetering Grebbelinie
Liniedijken
Projecttitel
Locaties
Doelstelling

Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Betrokken organisaties

Randvoorwaarden

Budget (orde van grootte)
en kostendragers

Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied

Kwaliteitsverbetering Grebbelinie Liniedijken
Liniedijken in de Gelderse vallei
Met een investering in de natuurkwaliteit van de
Liniedijken wordt invulling gegeven aan de doelen van
natuur, cultuurhistorie en recreatieve beleving
Herstelmaatregelen natuur op 65% van de Liniedijken in
de Gelderse vallei.
Met de investering in de kwaliteitsverbetering Liniedijken
wordt de samenhang hersteld van de Grebbelinie met de
fortificaties en de Liniedijken. Op de beplantte Liniedijken
zal middels gerichte dunningen het cultuurhistorische
beplantingsbeeld van middenbos en hakhout worden
hersteld. Deze maatregelen geven ook invulling aan de
gewenste natuurdoelen en de recreatieve beleving vanaf
de wandelpaden wordt vergroot.
Het begrazingsbeheer op de meer open tracés wordt
beter afgesteld op de natuurdoelen.
Binnen de termijn van vier jaar wordt met
Staatsbosbeheer nagedacht over de financiering van het
toekomstig beheer.
Provincie Utrecht
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Gemeenten
Leusden, Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug en
Veenendaal
Uitgangspunt voor het project is het Streefbeeld Natuur
Grebbelinie en de kostenraming van Eelerwoude van
september 2015. Het beschikbare budget is niet
toereikend voor alle herstelmaatregelen aan de
Liniedijken. Met Staatsbosbeheer zal een prioritering
moeten worden gemaakt. Staatsbosbeheer zorgt voor
cofinanciering door ureninzet voor het bleswerk en
voorlichting en de opbrengsten van hout en biomassa
komen ten goede aan het project.
€ 250.000 inzet AVP middelen
€ 7.000 Inzet uren Staatsbosbeheer
€ 50.000 opbrengst hout en biomassa
€ 307.000 totaal
1 jan 2016 tot 1 jan 2019
Projectleiding en advisering
Met de kwaliteitsverbetering van de Liniedijken wordt de
Grebbelinie als geheel weer beter zichtbaar en stijgt in
waarde. Met name de recreatieve beleving via het gebruik
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van de wandel-fietspaden neemt toe. Namens alle
planten en dieren spreken we onze dankbaarheid nu
alvast uit.
Ondernemers langs de Grebbelinie zullen profiteren van
de toegenomen kwaliteit.
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3.3.3. Verbonden netwerk Grebbelinie
Projecttitel
Locatie
Doelstelling
Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

Verbonden netwerk Grebbelinie
Grebbelinie van noord naar zuid
Continuïteit van de toegankelijkheid, beleefbaarheid,
beheer en onderhoud van de Grebbelinie borgen.
Een sterk netwerk van vrijwilligers en ondernemers
rondom de Grebbelinie, dat continuïteit van de
beleefbaarheid en toegankelijkheid van de linie borgt.
Gebiedscoöperatie O-gen heeft met de provincie en vele
gebiedspartners in de afgelopen jaren kunnen werken
aan het netwerk dat de Grebbelinie in de komende
periode steeds meer moet dragen. Naast het meer project
georiënteerde overleg gebeurde dit in de vorm van
Grebbelinieplatforms waarbij werd geleerd van elkaars
ervaring en kennis, kansen werden verkend en nieuwe
initiatieven samen werden opgepakt. Het gebied spreekt
de wens uit dat deze netwerkfunctie voor de Grebbelinie
bij O-gen behouden blijft en streeft naar verduurzaming
hiervan.
Voor ondernemers biedt de linie grote kansen: de linie
trekt recreanten en toeristen naar het gebied. Daar
kunnen ze ook zelf aan bijdragen door de Grebbelinie
actief te gebruiken in hun communicatie. Vrijwilligers
zetten zich enthousiast in voor het onderhoud van de
linie en het doorvertellen van verhalen aan scholieren en
andere bezoekers. Wij bieden een platform en de
middelen om deze netwerken te ondersteunen en uit te
breiden. Het bezoekerscentrum Fort aan de Buursteeg
wordt de thuishaven voor ondernemersnetwerken en
vrijwilligers. De rol van de Gebiedscoöperatie is het
bundelen en afstemmen van gezamenlijke initiatieven.
Ook hierin kan de kracht van de linie worden benut door
het verbinden van de schakels.
Het gebied is volop in beweging en investeert via
tijdsinzet, aandacht en financiële middelen. Deze
ontwikkeling willen we vasthouden, bevorderen en
verduurzamen door:
 Het Grebbelinieplatform
 Website www.grebbelinie.nl
 Samenwerken met andere linies via Stichting
Liniebreed Ondernemen
 Koppeling kenniswerkplaats aan Grebbelinie
 Ontwikkelen van een kennispunt Grebbelinie
 Onderhoud en beheer door vrijwilligers en
ondernemers
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Trekker
Betrokken organisaties

Randvoorwaarden
Budget (orde van grootte)
en kostendragers

Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied

Oprichten van het GrebbelinieGilde
Lokale vrijwilligers- en ondernemersorganisaties
ondersteunen
 Kleine initiatieven ondersteunen
 Verduurzaming verbonden netwerk
 Promotie en marketing centraal aansturen
O-gen
Stichting Grebbelinie, ondernemers, beheerders
(Waterschap Vallei en Veluwe, Staatsbosbeheer, Utrechts
Landschap, Natuurmonumenten), provincies,
gemeenten, vrijwilligers (Grebbeliniestichtingen,
Oudheidkundige verenigingen, Instituut voor
natuureducatie en duurzaamheid)
Participatie vanuit het gebied
Budget: €200.000
Dekking: € 100.000 uit AVP (€ 50.000 nieuw AVP, € 50.000
vanuit lopend programma AVP 2012-2015)) en € 100.000
uit het gebied
2016-2020
Verbinden, transacties, coördineren
Vorming nieuwe netwerken, toename ledentransacties,
economische groei, toename toeristisch potentieel
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3.3.4. Publieksbereik Grebbelinie
Projecttitel
Locatie
Doelstelling
Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

Publieksbereik Grebbelinie
Grebbelinie van noord naar zuid.
Mensen uit binnen- en buitenland en uit verschillende
doelgroepen bezoeken en beleven de Grebbelinie.
De Grebbelinie wordt succesvol gepromoot en vermarkt
door ondernemers en vrijwilligers, informatie over de
Grebbelinie is via verschillende media toegankelijk, en er
worden jaarlijks diverse evenementen georganiseerd.
In de afgelopen jaren is de Grebbelinie beter beleefbaar
gemaakt. Het gebied is grotendeels klaar om recreanten
te verwelkomen. Ondernemers en vrijwilligersorganisaties werken samen met beheerders om deze
investering een duurzaam karakter te geven. Bezoekers
worden geïnformeerd over activiteiten in het gebied en
de achtergronden die het unieke karakter van de
Grebbelinie belichten.
In het gebied groeit het vermogen om initiatieven zelf op
te pakken, maar leeft ook de wens om de promotie en
marketing centraal aan te sturen, zodat de initiatieven
elkaar versterken en de verschillende schakels van de
linie een geheel blijven vormen. Gebiedscoöperatie O-gen
heeft in de afgelopen jaren veel initiatieven in het gebied
mogen ontwikkelen en begeleiden. Dit project
‘Publieksbereik Grebbelinie’ zorgt voor die gewenste
begeleiding en continuïteit in een proces waarin de
gebiedspartijen steeds meer zelf aan zet zijn.
Het centrale bezoekerscentrum en promotie door
betrokken ondernemers, beheerders en vrijwilligersorganisaties spelen hierin een belangrijke rol. Via folders
en gidsen, digitale games en landschapskunst bereiken
we verschillende doelgroepen. Promotie en marketing
sturen we aan via het bezoekerscentrum, zodat alle
partijen hetzelfde verhaal vertellen en het publiek de
diverse infocentra en fortificaties goed weten te vinden.
Met goed aangegeven wandel- en fietsroutes en jaarlijks
terugkerende evenementen maken we met tal van
partijen van de Grebbelinie blijvend een aantrekkelijk
recreatiegebied.
De hieronder genoemde opsomming van deelprojecten
komt voort uit ingezette paden (Grebbeliniewandeltocht, Grebbeliniemaand) en recente initiatieven
die aanhaken op de succesvolle projecten van de
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afgelopen jaren.
Deelprojecten:
 Restauratie en zichtbaar maken historische
waterbeheerwerken (waaronder Emminkhuizersluis,
Schele Duiker, stuw Asschat (financiering uitvoering
nog onzeker))
 Digitale games ontwikkelen
 Folderserie
 Landschapskunst
 Vredeseducatie
 Bevrijdingsroute
 Update Cultuurhistorische gids
 Buitensport i.s.m. recreatieondernemers
 Grebbeliniemaand
 Grebbeliniepad
 Fietsgidsen
 Jaarlijkse Grebbelinie Wandeltocht
 Fietstochten

Trekker
Betrokken organisaties
Randvoorwaarden
Budget (orde van grootte)
en kostendragers

Vanuit het lopende programma Grebbelinie Boven Water
lopen nog enkele activiteiten door in 2016. Deze
activiteten zijn gericht op het overall
programmamanagement, en de uitvoering van lopende
projecten. Dit zijn de volgende projecten:
 Militair erfgoed Grebbelinie (2503.005)
 Werken van Lambalgen – fase 1 (2503.015)
 Van Coupure naar verbinding (2503.022)
 Vervanging Loopgraaf Grebbe (2503.037)
 Kleine Initiatieven ‘Grebbelinie boven water
(2503.041)
 Realisatie Hoornwerk en De Bastions (2503.046)
 Liniedijk Leusden Noord (2503.058)
 Restauratie Rijksmonument (2503.059)
 Platform Grebbelinie 3/7/2015 (2503.068)
 Groen in de Grebbelinie (2503.069)
 Inpassingsplan Grebbelinie (2503.07X)
 Werken aan Lambalgen (2503.077)
 Fietsroute Veenendaal – Ede (2503.075)
Stichting Grebbelinie
Ondernemers, vrijwilligers, gemeenten, Waterschap Vallei
en Veluwe
Participatie van het gebied
Beschikbare middelen AVP, waarmee in dit project
diverse deelprojecten uit de afgelopen AVP periode
afgerond: € 1.057.032, waarvan € 734.712 verplicht en €
320.110 vrij besteedbaar
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Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied

€ 160.000 gebiedspartijen
2016-2020
Coördineren, verbinden, meewerken
Toename toeristisch potentieel, economische groei
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3.4.1. Communicatie en educatie Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug
Projecttitel
Locatie
Doelstelling
Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker

Betrokken organisaties

Randvoorwaarden

Budget (orde van grootte)
en kostendragers
Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen

Communicatie en educatie Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug
Gehele Utrechtse Heuvelrug
Meer bekendheid en zichtbaarheid van Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug
Meer bekendheid en zichtbaarheid van Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug
Vanuit het plan van aanpak Communicatie structureel
werken aan het uitbouwen van de bekendheid en
zichtbaarheid van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
door onder andere online en offline
communicatiemiddelen te ontwikkelen en de
samenwerking met het Regionaal Bureau voor Toerisme
te versterken. Daarnaast de communicatie rondom de
uitbreiding van het nationaal park.
Educatieve materialen en activiteiten ontwikkelen:
 Jaarlijkse activiteitenweek voor bezoekers
 Natuurwijs
 Activiteitenkalender ontwikkelen en delen
 Educatieve materialen rondom het nationaal park
ontwikkelen (zoals ontdekkaarten, ontdekboek en
online)
Provincie Utrecht in samenspraak met Instituut voor
natuureducatie en duurzaamheid (IVN) Utrecht en/of
Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug
Alle partners in de deelgebiedscommissie Utrechtse
Heuvelrug zoals gemeenten, terreineigenaren,
landgoedeigenaren en belangenorganisaties
 Samenwerking met partners in Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug en (materiële en personele)
inzet van hun communicatiemiddelen.
 Ureninzet Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug
en Vallei/Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid Utrecht voor coördinatie van
branding, communicatie en educatie.
 Financiering.
Voor 2015/6 is een budget beschikbaar gesteld vanuit AVP
van € 50.000 (2503.096)
2016-2019
Faciliteert (Nationaal Park) Utrechtse Heuvelrug,
agendeert communicatie en stimuleert samenwerking

67

Gebiedsprogramma 2016-2020 - Projectenboek

Waarde voor het gebied

tussen partners.
Meer bezoekers en daarmee vergroting van inkomsten en
werkgelegenheid.
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4. Transitie van de landbouw
We streven naar een continue en duurzame transitie van de
landbouw, waarmee we deze sector vitaal houden en versterken

Innovatie en
duurzaamheid
stimuleren

LaMi

Moderne manieren
van landinrichting
ondersteunen

Kavelruil stimuleren

Bedrijfsontwikkeling
afstemmen met de
omgeving

Ruimtelijke kwaliteit
agrarische bedrijven

Verduurzaming
fruitteelt

Startersboerderij

Kringlooplandbouw

Q-team

Regionaal veevoer

Energieneutrale
melkveehouderij

POP-makelaar

Duurzaam werken
aan bodem en water
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4.1.5. Energieneutrale Melkveehouderij
Projecttitel
Locatie
Doelstelling

Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

Traject Energieneutrale Melkveehouderij
Provincie Utrecht
Voor het deel van het traject dat we tot nog toe concreet
in beeld hebben, zijn de volgende doelstellingen bepaald.
Door op een participatieve, programmatische manier te
werken, willen we nog veel meer initiatieven, met meer
doelstellingen en meer resultaten samenbrengen. Deze
zijn op dit moment nog niet concreet (genoeg) in beeld.
 20% van de melkveehouders in de provincie Utrecht
verbruikt in 2020 niet meer elektriciteit dan op het
bedrijf wordt opgewekt.
 50% van de melkveehouders in de provincie Utrecht
verbruikt in 2020 de helft van de elektriciteit op het
bedrijf t.o.v. 2014.
 In de provincie Utrecht zijn in 2018 vier
melkveebedrijven geheel energieneutraal en dienen
als voorbeeldbedrijf.
 De overige melkveehouders in Utrecht zijn zich
bewust dat zij (ook met bepaalde
managementmaatregelen) bijdragen aan
energiebesparing.
 Op dertig bedrijven in de provincie is een
dieselbesparing van 30% gerealiseerd.
 Gebiedsdoelstelling: In de provincie Utrecht wordt in
2020 door de melkveesector nog maar een kwart van
de elektriciteit verbruikt t.o.v. in 2014. De rest is
bespaard of door de sector zelf duurzaam opgewekt.
 Er zijn drie Energieneutrale Melkveehouderij bedrijven
in Utrecht gerealiseerd
 Het concept energieneutrale melkveehouderij is
verder uitgewerkt (o.a. cijfermatig) en breed
uitgedragen binnen de provincie Utrecht
 In alle projecten van de provincie Utrecht met
melkveehouders wordt indien van toepassing, het
energiebesparingvoordeel meegenomen.
 Ten minste één project uitgevoerd rond een technisch
knelpunt zoals energieopslag / energieopwekking
anders dan zonnepanelen.
De provinciale stuurgroep Energie Neutrale
Melkveehouderij werkt een aanpak uit die bijdraagt aan
het realiseren van de doelen ten aanzien van energie in de
landbouw. De aanpak is gericht op versnellen wat kan,
verdiepen en vernieuwen waar mogelijk. Dat doen we
door middel van communicatie en innovatie. Voor het
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Trekker

Betrokken organisaties

Randvoorwaarden
Budget (orde van grootte)
en kostendragers
Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen

Waarde voor het gebied

onderdeel communicatie wordt ingezet op
voorbeeldbedrijven (demonstratie) en voorlichting en het
samenwerken met en binden van partijen aan het traject
Energie Neutrale Melkveehouderij.
Wat betreft innovatie gaat het om nieuwe
energiebesparingsmaatregelen, energieproductie
(kleinschalige windenergie, monovergisting) en opslag
van energie.
Stuurgroep ENM, bestaande uit Joris Hoogenboom –
(Natuur en Milieufederatie Utrecht en voorzitter), Arnoud
Smit (Friesland Campina, programmaleider Energie en
Klimaat), Marjolein de Kreij (Partico, Vreugdenhil), Pieter
van der Grift (melkveehouder en voorzitter van de
stuurgroep Landbouw Utrecht West), Henk Jan Soede
(melkveehouder Utrecht-West, ANLV Vechtvallei), Richard
Vedder (melkveehouder Utrecht-Oost, LTO-bestuurder
Eemland), Han van Kasteren (Lector Duurzame Energie en
Groene Grondstoffen CAH Dronten)
Agrarische ondernemers, LTO-Noord, Natuur en
Milieufederatie Utrecht, FrieslandCampina, Vreugdenhil,
CAH Dronten
Investeringsbereidheid melkveehouders, bruikbare
openstellingsbesluiten, goede programmamanager
Totale omvang van het project: € 400.000
AVP 2012-2015 € 167.500
2015-2020
Samen met Programmabureau Utrecht-West leveren we
een Programmamanager. We zoeken verbinding tussen
partijen, zoeken naar cofinanciering, delen kennis, LaMi
werkt mee
Toename ledentransacties, betrokken leden en vorming
nieuwe netwerken, Energieneutrale Melkveehouderij als
licence to produce
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4.1.7. Duurzaam werken aan bodem en
water
Projecttitel
Locatie

Duurzaam werken aan bodem en water

Doelstelling
Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit

Ntb
Ntb
Dit project is een afronding van het volgende project uit
de Agenda Vitaal Platteland 2012-2015:
 Duurzaam werken aan bodem en water (2503.063)

Trekker
Betrokken organisaties
Randvoorwaarden
Budget (orde van grootte) en
kostendragers
Doorlooptijd project
Rol werkorganisatie O-gen
Waarde voor het gebied

Provinciaal restbudget:
 € 50.000 (p.2503.063)
Ntb
Coördinatie van de uitvoering
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5. Economie versterken
Een sterke, innovatieve en
duurzame plattelandseconomie

Leefbaarheid landelijk
gebied vergroten

Ondernemerschap en
innovatie ondersteunen

Energietransitie
stimuleren

Financiering
gebiedsopgaven

Breedband aanleggen

Ondernemers-netwerken

Circulaire economie

Funding van lokale
initiatieven

LEADER Utrecht-Oost

Innovatieve
toepassingen
marktgereed maken

Elektrisch
recreatieverkeer
Utrechtse Heuvelrug

Beheer en ontwikkeling
alternatieve
financieringsconstructies

Lokale initiatieven
leefbaarheid

Kenniswerkplaats

Naar een off-grid
Kromme Rijnstreek

Zorg in het buitengebied

Energieagenda Regio
Amersfoort

Veiligheid op de weg

Versterken
vrijetijdseconomie
gebieden
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