
De Kromme Rijnstreek bloeit 
Resultaten LEADER Kromme Rijn 2007-2013

In de Kromme Rijnstreek zijn in de periode 2007-2013 
vanuit het Europese programma LEADER ruim veertig 
initiatieven ondersteund. 

Deze initiatieven hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de streek  
en de leefbaarheid van het platteland. Tevens is de streekidentiteit hierdoor 
vergroot. De Kromme Rijnstreek staat volop in bloei!

OP

EUROPA INVESTEERT IN 
ZIJN PLATTELAND

43 PROJECTEN 
ONDERSTEUND

EU SUBSIDIE
VERVIJFVOUDIGD

VERSTERKING 
STREEKIDENTITEIT EN 
LEEFBAARHEID 

SAMENWERKING EN 
KENNISUITWISSELING

LEADER GAAT DOOR TOT 
2020



Begin 2007 kwam 2,1 miljoen euro beschik-
baar vanuit de EU voor het verbeteren van de 
leefbaarheid op het platteland en het verster-
ken van de streekidentiteit in de Kromme Rijn-
streek volgens de LEADER-werkwijze. LEADER 
is een programma van de Europese Unie dat 
innovatieve plattelandsprojecten ondersteunt 
die ‘van onderop’ komen en bijdragen aan de 
ontwikkeling van de eigen streek.

Maar liefst 43 projecten zijn gehonoreerd met 
budget uit het LEADER-programma. Projecten 
vóór en dóór de streek die hebben bijgedra-

gen aan de ontwikkeling van de regio, de leef-
baarheid van het platteland en het vergroten 
van de streekidentiteit. Het geld dat vanuit de 
EU beschikbaar is gesteld voor LEADER in de 
Kromme Rijnstreek, is met publieke én priva-
te bijdragen vervijfvoudigd tot bijna 11 mil-
joen euro aan investeringen. Mede hierdoor 
staat gebiedsontwikkeling in de Kromme 
Rijnstreek volop in bloei!

In deze folder laten we de concrete resultaten 
zien die met het LEADER-programma 2007-
2013 zijn behaald. 

“EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDS   ONTWIKKELING: EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND.”
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Cultuurhistorische objecten die  publieke en/of recreatieve functie 

hebben gekregen:

 • Werk aan de Korte Uitweg

 • Landgoed Wickenburgh
 • Oude School Overlangbroek
 • Herbouw Kromme Rijnder

PROJECTEN

LEADER heeft in de periode 2007-2013 een bijdrage geleverd aan 43 projecten. Dit heeft geresulteerd 
in onderstaande resultaten:  
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“EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDS   ONTWIKKELING: EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND.”
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 Routes en recreatieve voorzieningen:

 • Waalse Bos Verdronken Bos
 • Klompenpad Schalkwijk
 • Nederlangbroekse Kastelenpad
 • Haalbaarheidsstudie Ruiterroutes en realisatie van nieuwe ruiterpaden
 • Rustpunten
 • Toeristisch Overstappunt (TOP) Fort bij Vechten

Ontsluiten en vermarkten van natuur, cultuurhistorie en landschap: 

 • Theaterproducties op locatie: Kersentuin (Wickenburgh en Fort Vechten) en Hester   
  (Steenfabriek Bosschewaarden)
 • Kansen in Beeld: verkenning van de kansen voor landgoederen
 • Kersenmuseum Cothen
 • Tuin Brassica
 • Via tot Domus: educatief programma voor basisscholen over de Romeinen
 • Speelbos Nieuw Wulven
 • Kanoduiker Caspargouwsewetering
 • Boerderij in de Kijker: educatief programma voor basisschoolklassen op de boerderij
 • Limyrint: maislabyrint rond thema Limes

 • Limissie: nationaal samenwerkingsproject rond thema Limes
 • Oogstfeest
 • Schuttersfeest Doorn
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Vermarkting van streekproducten: 

 • Kwaliteitsfruit 
 • Lekker Utregs
 • Internationaal samenwerkingsproject met Nordburgenland (Oostenrijk) over kersen

Professionele regionale samenwerking(sorganisatie) ten behoeve 

van vermarkting van de streek:

 • Promotie Kromme Rijnstreek: heeft geleid tot oprichting VVV Kromme Rijnstreek
 • VVV-infopunten in Houten en Bunnik
 • Pracht & Kracht: professionaliseren en versterken toeristisch- recreatief aanbod

Nieuwe functiecombinaties in de basisvoorzieningen in dorpen:

 • Dorsteti Wijk bij Duurstede
 • Multifunctionele Locatie Cothen
 • Oude School Overlangbroek
 • Dorpshuis Schalkwijk
 • Dorpshuis Langbroek
 • Dorpshuis Odijk
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Activiteiten die de streekidentiteit in woord en/ of beeld uitdragen of 

vastleggen:

 • Open Agrarische Bedrijven: uitwisseling tussen agrarische ondernemers en streekbewoners
 • Boekuitgave Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk
 • Jeugdboek Wolfger, een jongen uit Dorestad
 • Boek Gerrit Achterberg 
 • Internationaal samenwerkingsproject met Nordburgenland (Oostenrijk) over kersen
 • Limissie: nationaal samenwerkingsproject rond thema Limes
 • Kersenmuseum Cothen
 • Oogstfeest

Oprichting Dorpsplatform: Langbroek

Projecten gericht op jongeren of andere specifieke doelgroepen

 • Doegeld: Jongerenvouchers voor jongerenprojecten
 • Samen investeren in ondernemen: bijeenkomsten t.b.v. verbetering en versterking   
  van het ondernemerschap.



 Totale project  Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Organisatie-
 investeringen EU LEADER provincie  gemeenten* privaat kosten

Totaal  11 miljoen 2,1 miljoen 1,6 miljoen 2,8 miljoen 4,5 miljoen 0,5 miljoen
Bedragen zijn indicatief
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Naast het ondersteunen van projecten, heeft de Plaatselijke Groep van LEADER in de periode 2007-
2013 ook zelf diverse activiteiten georganiseerd die bijdragen aan de vitalisering van het platteland 
en het versterken van de streekidentiteit: 

FINANCIEEL OVERZICHT LEADER KROMME RIJN 2007-2013
In de periode 2007-2013 heeft de EU via LEADER 2,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor platte-
landsontwikkeling in de Kromme Rijnstreek. Door middel van publieke en private bijdragen is dit 
bedrag vervijfvoudigd tot bijna 11 miljoen euro aan investeringen in de Kromme Rijnstreek.

De volgende partijen hebben in de periode van 2007-2013 bijgedragen aan de LEADER-projecten in 
de Kromme Rijnstreek:

* Streekfonds: naast bijdragen aan individuele projecten, hebben de gemeenten Bunnik, Houten en 
Wijk bij Duurstede in totaal 190.000 euro beschikbaar gesteld aan het LEADER-Streekfonds. Dit fonds 
maak het mogelijk om kleinschalige projecten met Europees geld te financieren. Om aanspraak te ma-
ken op het Europese LEADER-budget, is een bijdrage vanuit andere overheden namelijk noodzakelijk.

Slechts 5 % van de totale investeringen is besteed aan organisatiekosten. 
Met gerichte inzet van middelen is veel te bereiken!

 • Werkgroep Ruimtelijke Ordening: kennisuitwisseling tussen gemeenten op het gebied van 
  ruimtelijke ordening om ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven.
 • Inloopspreekuur: mogelijkheid voor bewoners om (platteland gerelateerde) vragen te stellen.  
  Bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving, nieuwe ideeën, samenwerkingspartners, 
  financieringsmogelijkheden, etc. 
 • Diverse excursies voor overheden en gebiedspartijen t.b.v. kennisuitwisseling.
 • Trainingen ‘Van idee naar uitvoering’: leergang waarbij bewoners handvaten krijgen aangereikt  
  om hun idee verder uit te werken.
 • Tweemaal per jaar Streekplatform:  een netwerkbijeenkomst rond een thema dat samen met  
  organisaties in de regio wordt georganiseerd.
 • Oprichting van een Streekfonds waarin gemeenten bijdragen aan de ondersteuning van 
  (kleinschalige) LEADER-projecten.

OVERIGE ACTIVITEITEN



KROMME RIJNSTREEK GAAT DOOR: AMBITIES TOT 2020 
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LEADER gaat door met haar inzet om de regionale economie op het platteland te verster-
ken. Tot 2020 heeft de EU circa 1,55 miljoen euro beschikbaar gesteld voor plattelands-
ontwikkeling via de LEADER-werkwijze in het oostelijk deel van de provincie Utrecht. 
  

Het LEADER-gebied Kromme Rijnstreek wordt uitgebreid met de Heuvelrug en de Vallei tot ‘LEADER 
Utrecht-Oost’. De speerpunten voor deze nieuwe periode zijn:
 • Het verbinden van stad en platteland (met name rond de thema’s voedsel, recreatie en 
  educatie).
 • Het stimuleren van innovatie (met name rond de thema’s duurzame energie, sociale innovatie 
  en zorg voor elkaar).

Voor bewoners, ondernemers en overheden biedt LEADER de mogelijkheid om vernieuwende en 
breed gedragen projecten van de grond te krijgen en publiek en privaat geld te vermenigvuldigen. 
Voor overheden is LEADER een mooie kans om de participatie van haar inwoners bij de uitvoering 
van het beleid te versterken. Voor verenigingen, samenwerkingsverbanden en andere private partij-
en biedt LEADER dé kans om plattelandsprojecten van de grond te krijgen.

De LEADER-werkwijze heeft haar vruchten afgeworpen en wordt opnieuw ingezet om het gebied te 
ondersteunen: pionieren, contacten leggen, geld met geld maken en investeren in de samenwerking 
tussen publieke en private partijen. Maar bovenal, het gebruik maken van ideeën van de bewoners 
en ondernemers in het gebied. Dat is waar LEADER zich voor inzet, nu en in de toekomst.
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GEBIEDSCOÖPERATIE O-GEN

De Plaatselijke Groep is onderdeel van de 
Stichting Kromme Rijnstreek, de samenwer-
kende gebiedsorganisatie in de Kromme Rijn-
streek. Sinds 2014 vindt ondersteuning van 
deze organisaties plaats vanuit Gebiedscoö-
peratie O-gen. 

O-gen is een ondernemende organisatie die 
zich inzet voor de vitaliteit en kwaliteit van 
het landelijk gebied in de Gelderse Vallei, 
Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. 

De coöperatie werkt voor en door leden; par-
tijen in het landelijk gebied die onderling of 
met partners willen samenwerken. 

Ook in de periode 2015-2020 wordt LEADER 
Utrecht-Oost ondersteund vanuit O-gen. 

CONTACT

Meer informatie over LEADER in de Krom-
me Rijnstreek is te vinden op www.o-gen.nl. 
Heeft u vragen over LEADER in de Kromme 
Rijnstreek? Neem dan contact met ons op via: 

LEADER Kromme Rijn

Coördinator Maike van der Maat

Tel: 06 – 2328 5225

Email: m.maat@o-gen.nl

LEADER Kromme Rijn maakt deel 

uit van Gebiedscoöperatie O-gen 

Bezoekadres:  
Burg. Royaardslaan 1, Scherpenzeel
Postadres: 
Postbus 125, 3925 ZJ Scherpenzeel

Telefoon: 033 - 277 63 90

Email: info@o-gen.nl

www.o-gen.nl

8 “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.”
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