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Doorgroei Lekker Utregs
(samenwerkingsproject)

Doelstellingen van dit project zijn: vergroten van de regionale afzet van 
regionale (streek)producten, het versterken van de economische positie 
van agrarische ondernemers en het vergroten van de bekendheid van en 
de belangstelling voor het regionale product en productie door boer en 
tuinder bij het brede publiek. Afzet richting horeca, catering en 
grootkeuken en daarnaast richting supermarkt en detailhandel, rekening 
houdend met eisen op gebied van productassortiment, de verpakking, de 
kwaliteit, en de levering in tijd en plaats. 

Trekker
Stichting Lekker Utregs. 

Meer informatie:
www.lekkerutregs.nl   



Limissie
Vijf gebieden langs de Limes (de noordelijke grens van het 
Romeinse rijk ) bundelen hun krachten om de oude Romeinse 
grens tot leven te brengen voor een groot publiek

Leidse Ommeland, Weidse Veenweide, Kromme Rijnstreek, 
Rivierengebied West en Rivierengebied Oost.

- Digilimes: www.limeswiki.nl
- Mobiel Informatiecentrum

Mobilimes
- Limes Uitwisselings en 

Inspiratie Momenten (LUIM) 



Boerderij in de Kijker 
De boerderij is een ideale plek om te leren over alles wat groeit en bloeit. 
Leerlingen van het basisonderwijs kunnen in het kader van dit project een 
bezoek brengen aan een boerderij de Kromme Rijnstreek. De boeren 
hebben een training bedrijfshulpverlening en een training boerderij-educatie 
gevolgd. In het project is bestaand lesmateriaal aangepast aan de situatie 
op de betrokken boerderijen. Het project werkt bovendien aan een opzet 
om deze vorm van educatie structureel te kunnen financieren. 

Trekker en betrokkenen
Vereniging Boerderij in de Kijker
i.s.m. ANV Kromme Rijnstreek

Meer info: 
www.boerderijindekijker.nl



Kersensamenwerking Nordburgenland
Zowel in de Kromme Rijnstreek als in het Oostenrijkse Nordburgenland
vindt kersenteelt plaats, worden kersen en kersenproducten verkocht en 
vinden diverse activiteiten rondom de kers plaats.
Doel van dit samenwerkingsproject is het uitwisselen van ervaringen op 
het gebied van de kersenteelt en op het gebied van productontwikkeling, 
vermarkting en promotie. 

Trekker en betrokkenen
Plaatselijke Groepen Leader 
Kromme Rijnstreek en
Nordburgenland i.s.m. 
Stichting Kersenpromotie 

Meer info:
www.dekrommerijnstreek.nl/kersen



Boek “Lekdijk van Amerongen naar 
Vreeswijk”
Het boek "Lekdijk van Amerongen
naar Vreeswijk, 900 jaar bescherming 
van Utrecht en Holland" geeft veel 
informatie over de aanleg van de Lekdijk
en het onderhoud gedurende de 
afgelopen 900 jaar. 

Trekker en betrokkenen
Historische Kring Tussen Rijn en Lek. 



Kwaliteitsfruit

Fruittelers in de Kromme Rijnstreek werken binnen dit project samen om 
gezamenlijk kwalitatief hoogstaand fruit uit de Kromme Rijnstreek dat op 
een milieuvriendelijke manier geproduceerd is, te vermarkten. Er hebben 
bewaarproeven plaatsgevonden en tijdens diverse bijeenkomsten zijn 
ondernemers zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van het 
produceren en afzetten van residu-arm fruit. 

Trekker en betrokkenen:
LTO-Noord afdeling Bunnik/ 
Houten ism LTO-Noord 

Projecten



Rustpunten

In de Kromme Rijnstreek zijn 15 “Rustpunten” ontwikkeld: 
laagdrempelige voorzieningen in het buitengebied waar recreanten 
kunnen pauzeren, iets kunnen drinken, naar het toilet kunnen en 
eventueel hun elektrische fiets opladen of repareren. De Rustpunten 
liggen aan of vlakbij het knooppuntennetwerk of een bewegwijzerde fiets-
of wandelroute. Met deze Rustpunten wordt beoogd om voorzieningen te 
bieden aan recreanten op plekken waar deze nog niet aanwezig waren. 

Trekker en betrokkenen: 
Stichting Terecht Anders 
i.s.m. Stichting Rustpunt

Meer info:
www.rustpunt.nu



Van Via tot Domus

Dit is een educatief project over het belang van de Romeinen voor de 
Kromme Rijnstreek. Leerlingen van groep 6, 7 en 8 in alle gemeenten 
van het Kromme Rijngebied hebben tijdens actieve lessen het belang 
van de vestiging en integratie van de Romeinen binnen de eigen 
regionale historische context ervaren. De Kromme Rijnstreek behoorde 
immers tot de Limes, de grens van het Romeinse rijk. 

Trekker en betrokkenen
Stichting Domus en Via 
i.s.m. met Fort Vechten, 
Het Leege Land, 
Archeologische Werkgroep
Leen de Keijzer,
Hist. Kring Tussen Rijn en Lek. 

Meer informatie:
www.hetleegeland.nl/romeinen



Kansen in Beeld
Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) heeft een verkenning uitgevoerd 
onder de landgoederen in de Kromme Rijnstreek om de "kansen in beeld 
te brengen". Met deze verkenning is inzicht verkregen in de wijze waarop 
landgoedeigenaren een bijdrage kunnen leveren aan de verschillende 
opgaven voor de regio, op het gebied van landschap, natuur, recreatie, 
landbouw, etc.

Trekker:
Utrechts Particulier Grondbezit (UPG)



Samen investeren in ondernemen
Dit project heeft betrekking op de organisatie van diverse 
themabijeenkomsten voor ondernemers in de kleine kernen en op het 
platteland in de Kromme Rijnstreek om kennis en ervaringen uit te 
wisselen, ten behoeve van de verbetering en versterking van het 
ondernemerschap. Daarnaast worden nieuwe 
samenwerkingsmogelijkheden onderzocht en indien mogelijk gecreëerd. 

Trekker
Ondernemersvereniging Kleine Kernen. 

Meer info:
www.okkhouten.nl



Promotie Kromme Rijnstreek
Doel: de Kromme Rijnstreek op een professionele manier op de kaart te 
zetten. Om dit te bereiken zijn de volgende activiteiten ontplooid:

- ontwikkeling van een beeldverhaal dat door het gehele gebied wordt 
gedragen 

- ontwikkeling van een marketingplan voor de Kromme Rijnstreek
- toolkit voor ondernemers om het gebied recreatief op de kaart te zetten
- opzetten van een organisatie die binnen het gebied de regie heeft en 

samen met de betrokken organisaties werkt aan verdieping en 
verbreding van het recreatieve aanbod. 

Trekker en betrokkenen
Stichting Terecht Anders i.s.m. 
VVV Wijk bij Duurstede



Pilot project VVV Kromme Rijnstreek
Dit project betreft een pilot om in het Kromme Rijngebied VVV-
agentschappen of VVV-informatiepunten op te richten. De VVV Wijk bij 
Duurstede is getransformeerd tot de regionale organisatie “VVV Kromme 
Rijnstreek” en er is naast de hoofdvestiging in Wijk bij Duurstede ook een 
agentschap in Houten gerealiseerd en een VVV-i-punt op Fort Vechten in 
Bunnik. Ook is er een UIT-gids voor de Kromme Rijnstreek ontwikkeld.

Trekker en betrokkenen
VVV Wijk bij Duurstede i.s.m. 
de gemeenten. 

Meer info:
www.vvvkrommerijnstreek.nl



Open agrarische bedrijven
Uitwisseling tussen agrarische ondernemers en streekbewoners waarbij 
diverse uitwisselingsvormen zijn getest: toneel, open dagen, excursies, 
gesprekken, etc.

De uitwisselingen zijn geëvalueerd en de resultaten vastgelegd in een 
brochure die in de Kromme Rijnstreek (en elders) bruikbaar is voor 
vergelijkbare initiatieven. 

Trekker:
CLM

Meer info:
De brochure is in te zien via 
http://issuu.com/delynx/docs/
dagboerdagburger-brochure 



Doe-geld voor jongeren-initiatieven
Ter vergroting van de  participatie  van jongeren in de leeftijd van 15-23 
jaar kunnen jongeren met een projectidee geld bij de Doe-geld 
commissie aanvragen. De aanvragende jongere wordt gekoppeld aan 
een jongerenwerker die de jongere begeleidt bij de aanvraag en de 
uitvoering van zijn project. Deze werkwijze geeft jongeren de 
verantwoordelijkheid voor hun eigen plannen. 
Daarnaast is er een bijeenkomst georganiseerd voor jongerenwerkers in 
de Kromme Rijnstreek waarbij ervaringen zijn uitgewisseld en 
verbindingen zijn gelegd.

Trekker en betrokkenen
Stichting Binding i.s.m. 
Jongerenwerk De Schoudermantel

Meer info:
www.stichting-binding.nl 
en www.schoudermantel.nl 



Haalbaarheidsstudie Paardenroutes
De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS) heeft een 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor ruiter- en menpaden in 
de Kromme Rijnstreek. Kansrijk bleek het ontwikkelen van extra paden in 
het Bos Nieuw Wulven en het openstellen van paden op het Eiland van 
Schalkwijk. Deze routes zijn gedurende het project ook daadwerkelijk 
gerealiseerd. Ook is een aantal kansen in beeld gebracht voor mogelijke 
toekomstige uitbreidingen van de paardenroutes. 

Trekker en betrokkenen
KNHS i.s.m. Veurink Projecten



Pracht en Kracht Kromme Rijnstreek
Doelstelling van dit project is het versterken van de eigen kracht en het 
zelf-organiserend vermogen van de Kromme Rijnstreek, waardoor het 
toeristisch-recreatieve aanbod versterkt wordt. Dit kan worden 
bewerkstelligd door de samenwerking in het gebied te ontwikkelen en 
versterken (zodat in de toekomst nieuwe ontwikkelingen vanuit de eigen 
kracht van het gebied kunnen worden opgepakt) en ondernemerschap te 
professionaliseren op het gebied van marketing, productontwikkeling en 
samenwerking. 

Trekker en betrokkenen: 
VVV Kromme Rijnstreek



Limyrint met maïater
Bij Fort Vechten in Bunnik loopt de Romeinse Limes en liggen de resten 
van het castellum Fectio. Naast het fort is een maïslabyrint gerealiseerd 
waarin de contouren van het Castellum zichtbaar zijn gemaakt, zodat er 
sprake is van een "Limyrint". In de mais is een rechthoek uitgespaard 
waar een korte tentoonstelling over de Bataafse opstand is geplaatst en 
die tevens dienst heeft gedaan als theater in de mais: een maïater. 

Trekker en betrokkenen
Stichting Werk aan de Linie
i.s.m. programmabureau Limes
en projectbureau NHW

Meer info: www.fortvechten.nl



TOP Fort Vechten

Bij Fort Vechten wordt in 2015 een TOP gerealiseerd: een Toeristisch 
Overstap Punt. In de provincie worden diverse TOP’s ontwikkeld, die als 
vertrekpunt kunnen dienen voor recreanten om het omliggende gebied te 
verkennen. TOP’s zijn overstappunten op routegebonden recreatie. 
Ofwel: een parkeerplaats met een informatiepaneel van waaruit men kan 
fietsen en wandelen. 

Trekker en betrokkenen
Gebiedscoöperatie O-gen i.s.m. Nieuwland
gemeente Bunnik en VVV Kromme Rijnstreek

Meer info:
www.toproutenetwerk.nl 



Kanoduiker Caspargouwsewetering
De Oude Kromme Rijn bij Cothen zou een prachtige kanoroute zijn. Ter 
hoogte van de Caspargouw lag echter een duiker (die noodzakelijk voor 
de ontsluiting van een achterliggend perceel) die niet bevaarbaar was. 
Om de Oude Kromme Rijn volledig bevaarbaar te maken voor kano's, is 
deze duiker vervangen door een bevaarbare duiker.

Trekker en betrokkenen
Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden. 



Dorpshuis Odijk
In Odijk is een nieuw Dorpshuis gebouwd. Om alle ruimtes optimaal door 
zowel jong als oud te kunnen gebruiken is met behulp van Leader 
subsidie gepast meubilair aangeschaft en zijn elektrische deuropeners 
aangebracht.
Door het aanbrengen van elektrische deuropeners is het gebouw beter 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers, ouderen en kinderen die de zware 
deuren (brandveiligheidseis) zelf niet open kunnen maken.

Trekker en betrokkenen
Stichting Dorpshuis Odijk
i.s.m. alle betrokken organisaties
in het Dorpshuis

Meer info:
www.dorpshuisodijk.nl 



Tuin Brassica
Inrichting van Tuin Brassica in Schalkwijk als pleisterplaats, terras, 
informatiepunt en ontmoetingsplek waar mensen op een leuke, 
vriendelijke manier bewust gemaakt kunnen worden van hun voedsel (en 
de invloed van hun consumptiegedrag op de ecologische kringlopen). Er 
is een ontvangstruimte met HACCP-keuken en invalidetoiletten 
gerealiseerd en de tuin is ingericht voor de teelt van diverse groente en 
fruit, rondleidingen en excursies en gebruik ten behoeve 
van schooltuintjes. 

Trekker en betrokkenen
FEL Brassica. 

Meer info:
www.tuin-brassica.nl



Kersentuin on tour
Opvoering van theaterstuk ‘De Kersentuin' van Anton Tjechov door een 
regionaal amateur-theatergezelschap op Fort Vechten en "on tour" op 
Landgoed Wickenburg. 
Op deze wijze wil men ook landgoedeigenaren in de Kromme Rijnstreek 
inspireren tot nieuwe activiteiten. Hiertoe zijn de landgoedeigenaren en 
rentmeesters uitgenodigd bij de voorstelling op Wickenburgh en 
deelname aan een inspiratiedag. 

Trekker en betrokkenen
Stichting Werk aan de Linie 
i.s.m. eigenaren 
Landgoed Wickenburgh
en ZIMIHC



Dorpshuis Schalkwijk
Realisatie van een multifunctioneel dorpshuis in Schalkwijk. In het 
dorpshuis zijn diverse activiteiten en voorzieningen gebundeld, zoals o.a. 
het cultuurhuis, de bibliotheek en de peuterspeelzaal. Dorpshuis De 
Wiese biedt plaats aan diverse lokale stichtingen en verenigingen. Het 
nieuwe dorpshuis vervangt het oude "Gebouw" dat niet meer aan de 
hedendaagse bouwkundige en milieukundige eisen voldeed. 

Trekker en betrokkenen
Gemeente Houten. 

Meer info:
www.dewieseschalkwijk.nl



Speelnatuurgebied Nieuw Wulven
Aanleg van een aantrekkelijk speelbos van 9 ha in Nieuw Wulven ten 
noorden van Houten. Het speelbos heeft een regionale functie voor 
kinderen van 0 tot 14 jaar en hun (groot)ouders. 

Trekker en betrokkenen
De gemeente Houten in samenwerking met Staatsbosbeheer, Gemeente 
Bunnik, Aardrijk en Dienst Landelijk Gebied. 

Meer informatie:
www.houten.nl
(zoek naar Speelbos
Nieuw Wulven)



Kunst en Cultuurcentrum 
Wickenburgh
Het deels afgebrande hoofdgebouw van Landgoed Wickenburgh in ’t 
Goy is herbouwd en gerestaureerd tot een multifunctionele ruimte. Deze 
ruimte wordt ingezet voor maatschappelijke activiteiten op het gebied van 
kunst, cultuur(historie) en natuur en tevens gebruikt voor vergaderingen, 
trainingen en bruiloften. Er is ook een nieuwe parkeerplaats aangelegd, 
welke op historisch verantwoorde en landschappelijke wijze is ingepast.

Trekker en betrokkenen: 
Otto Wttewaall i.s.m. 
Stichting Landgoed Wickenburgh

Meer info:
www.landgoedwickenburgh.nl



Herontwikkeling Werk aan de Korte Uitweg
Fort Werk aan de Korte Uitweg wordt door Stichting Werk aan de Korte 
Uitweg samen met de stichting Reinaerde (een organisatie voor 
geestelijk gehandicapten) herontwikkeld. Enkele gebouwen worden 
gerestaureerd. Hier gaat men met geestelijk gehandicapten een theehuis 
/ locatie voor groepsbijeenkomsten runnen. Ook de reeds aanwezige 
natuurcamping zal door de cliënten van Reinaerde worden verzorgd. 

Trekker en betrokkenen: 
Stichting Werk aan de Korte Uitweg
i.s.m. Reinaerde

Meer info: www.fortwku.nl



Klompenpad Schalkwijk
Op het Eiland van Schalkwijk is een Klompenpad gerealiseerd: het Lint 
en Liniepad. De route voert door de lintbebouwing van Schalkwijk en 
tevens langs enkele objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Naast 
de bewegwijzerde route zijn ook een routefolder en app ontwikkeld met 
informatie over de (historie) van het gebied.

Trekker en betrokkenen: 
Landschap Erfgoed Utrecht i.s.m.
lokale vrijwilligers, 
gemeente Houten en
Programmabureau Linieland (NHW)

Meer info:
www.klompenpaden.nl 



Dorpsplatform Langbroek
In het kader van dit project is een dorpsplatform opgericht in Langbroek. 
Dit dorpsplatform is breed gedragen en zet zich in voor het verbeteren 
van de leefbaarheid van Langbroek. Na een training voor potentiele 
leden van het platform, is het Dorpsplatform Langbroek formeel opgericht 
en is er een website ontwikkeld. Het dorpsplatform fungeert als een 
serieus aanspreekpunt voor de gemeente Wijk bij Duurstede en kan 
daarbij goed in beeld brengen wat er leeft en speelt in heel Langbroek en 
wat Langbroek nodig heeft om de leefbaarheid te behouden en te 
versterken. 

Trekker en betrokkenen:
Dorpsplatform Langbroek en de gemeente Wijk bij Duurstede

Meer info:
www.dorpsplatformlangbroek.nl



Oogstfeest 
Organisatie van een Oogstfeest op vier agrarische bedrijven in Cothen
waarbij informatie wordt verschaft aan de bezoekers over de agrarische 
sector in het Kromme Rijngebied: hoe voerde men vroeger het bedrijf 
(akkerbouw, veeteelt, fruitteelt), hoe doet men dat nu. Tevens laat men 
zien wat de agrarische sector doet voor het landschap, de natuur en het 
milieu. 

Trekker en betrokkenen
Stichting Oogstfeest
i.s.m. LTO, NFO en de 
Agrarische Natuurvereniging. 

Meer info:
www.oogstfeestkrommerijnstreek.nl



Multifunctionele accommodatie Dorsteti
Investering in nieuwbouw kantine hockeyclub Dorsteti in Wijk bij 
Duurstede, berging, verbouwing van kleedruimten en aanleg van terras 
en trappen. Hiermee is tevens een geschikte ruimte gecreëerd voor 
kinderopvang, huiswerkbegeleiding, activiteiten voor ouderen en 
vergaderruimten voor andere verenigingen die in het zelfde complex 
gehuisvest zijn. 

Trekker en betrokkenen
Stichting Wijksport in samenwerking met Hockeyvereniging Dorsteti, 
gemeente Wijk bij Duurstede, Korfbalvereniging Viking, Honk- en 
Softbalvereniging Wyck Lions, Stichting Kinderopvang Nederland, 
diverse scholen in Wijk bij Duurstede. 

Meer info: 
www.dorsteti.nl 



Boek Gerrit Achterberg
Gerrit Achterberg wordt als één van de grootste dichters en schrijvers uit 
de Nederlandse literatuur beschouwd. De periode die hij heeft 
doorgebracht in zijn geboorteregio (de Kromme Rijnstreek) is vrijwel een 
onbeschreven blad, terwijl hij daar aan het begin en het eind van zijn 
leven toch een lange periode heeft doorgebracht. In het boek " In de 
voetsporen van Gerrit Achterberg" wordt vanuit een journalistieke 
invalshoek de levenswandel van Gerrit Achterberg in de Kromme 
Rijnstreek belicht, onder andere over zijn familie en vrienden en zijn 
relatie met kasteel Sandenburg. 

Trekker en betrokkenen
Stichting Wijks Literatuurfonds
i.s.m. gemeenten Wijk bij Duurstede
en Utrechtse Heuvelrug. 



Muziektheaterspektakel Hester
Muziektheater-spektakel in steenfabriek de Bosscherwaarden in Wijk bij 
Duurstede. Amateurspelers (120 acteurs en musici, onder wie veel 
jongeren in de leeftijd van 9 - 18 jaar) konden hiermee ervaring opdoen 
met podium-presentatie, choreografie, ensemble-spel en begeleiding van 
(koor-) zang, zangtechniek. Maar ook achter de schermen werden 
amateurs betrokken: kostuums, decorbouw, stage-management, 
podiumtechniek, script-uitvoering. Voor de begeleiding van het project 
zijn lokale professionals ingezet. 

Trekker en betrokkenen
Stichting de Inrichting
i.s.m. Het Utrechts Landschap

Meer info:
http://de-inrichting.nl/



Cultuurhuis Cothen
In het kader van dit project is het bestaande dorpshuis opgewaardeerd, 
gerenoveerd en verbonden met een nieuw gebouw waarin diverse 
culturele en zorgfuncties samenkomen: bibliotheek, gezondheidscentrum 
(tandarts, huisarts, fysiotherapeut, apotheek, pedicure), cultureel centrum 
en een centrale (wacht)ruimte.

Trekker en betrokkenen: 
Woningbouwstichting Cothen
i.s.m. gemeente Wijk bij Duurstede

Meer info: 
www.dienstencentrumcothen.nl



Boek Wolfger
Schrijfwedstrijd voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basischolen
in Wijk bij Duurstede, waarbij ze een verhaal hebben geschreven over 
Wolfger, een jongen die omtreeks 850 na Christus in Dorestad leeft. De 
winnende verhalen worden verwerkt in een boek en geïllustreerd door de 
kinderen. Er is eveneens een deel van het boek bewerkt tot een 
toneelstuk, dat is opgevoerd tijdens het Evenement Dorestad, 
Wereldstad. 

Trekker en betrokkenen
Stichting Wijks Literatuurfonds
i.s.m. scholen uit de Wijk bij 
Duurstede, Cothen en Langbroek. 



Oude school Overlangbroek
Het buurthuis in Overlangbroek wordt geëxploiteerd door enkele 
inwoners. Het gebouw verkeerde in slechte staat van onderhoud en het 
terrein was niet goed toegankelijk. Door het gebouw op te knappen en de 
gebruiksmogelijkheden te vergroten kan het gebouw nog vele jaren 
worden geëxploiteerd. Zo kan in de kleine buurtschap een 
basisvoorziening in stand gehouden worden die bijdraagt aan sociale 
cohesie en ontmoeting.  

Trekker en betrokkenen
PKN Kerk Overlangbroek
en Stichting De Oude School. 



Kromme Rijnder
De Krommerijnder is een rijnaak, een open trekschuit, die eeuwenlang 
werd gebruikt om goederen over de Kromme Rijn te vervoeren van Wijk 
bij Duurstede naar Utrecht. Op initiatief van de stichting Wijkse Projecten 
is een replica gebouwd, geheel door vrijwilligers. Bij de bouw van de 
Krommerijnder zijn ook jongeren betrokken met lichte startproblemen in 
de maatschappij.
Met de Krommerijnder kunnen prachtige vaartochten worden gemaakt op 
de Kromme Rijn tussen Wijk bij Duurstede en Cothen. 

Trekker en betrokkenen
Stichting Wijkse Projecten 

Meer info:
www.krommerijnder.nl 



Leefbaar Langbroek
Aangezien het oude dorpshuis van Langbroek niet meer aan de eisen 
van de huidige tijd voldeed, is in samenspraak met de gemeente 
besloten om het dorpshuis te integreren in de MFA Oranjepoort. In het 
Dorpshuis zijn diverse instellingen en stichtingen gehuisvest. Het 
Dorpshuis biedt tevens plek aan het verenigingsleven en is een 
ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Langbroek en voor de 
bewoners van het wooncomplex van de Oranjepoort.

Trekker en betrokkenen
Stichting Dorpshuis Langbroek
i.s.m. gemeente Wijk bij Duurstede

Meer info: 
www.dorpshuislangbroek.nl



Schuttersfeest Utrechtse Heuvelrug
Organisatie van een Schuttersfeest bij Huis Doorn in Doorn. 
Schuttersgilden uit het hele land hebben deelgenomen aan wedstrijden 
in diverse disciplines zoals schieten (boog, geweer, kruisboog), 
vendelen, trommelen, standaardrijden. Het publiek kreeg de gelegenheid 
om in bepaalde disciplines zelf een poging te wagen. Op het 
festivalterrein waren ook diverse kramen met streekproducten aanwezig , 
waar streekproducten geproefd en gekocht konden worden. Ook werden 
er oude ambachtswijzen gedemonstreerd. 

Trekker en betrokkenen
Gemeente Utrechtse Heuvelrug. 



Nederlangbroekse Kastelenpad
Op initiatief van de Stichting Dorpsplatform Langbroek worden 
wandelroutes gecreëerd tussen de Langbroekse Kastelen en vanuit de 
kern van Langbroek. Daarnaast zijn verschillende paden aangepast 
zodat mensen met een beperking (o.a. rolstoelgebruikers) tevens gebruik 
kunnen maken van de paden. Ook is met het aanbrengen van 
informatiepanelen en een speciaal startpunt met informatie over de route, 
de beleving van de wandelroute groter gemaakt. 

Trekker en betrokkenen:
Gemeente Wijk bij Duurstede 
i.s.m. Stichting Dorpsplatform
Langbroek



Kersenmuseum
De Krommerijnstreek heeft een rijke historie over de kersenteelt waar bij 
begrippen als trots, cultuur, mooie verhalen, innovatie, familiewaarden en 
streekgevoel een belangrijke rol spelen. Deze historie is in beeld en 
geluid weergegeven in het Kersenmuseum dat is gerealiseerd op het 
fruitteeltbedrijf van de familie Vernooy in Cothen. Ook de veilingklok en 
overige inventaris van de voormalige fruitveiling Wijk bij Duurstede heeft 
een plek gekregen in dit museum. De gehele afmijnzaal met de klok, 
bankjes en alle overige zaken is  in de oorspronkelijke staat opgesteld. 

Trekker en betrokkenen:
Familie Vernooy, Cothen

Meer informatie:
dekersenhut.nl/het-kersenmuseum 


