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Lugt, Arjen van der

Van: LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden <ajg@leaderweidseveenweiden.nl>

Verzonden: vrijdag 30 juli 2021 18:36

Aan: !Griffie-oudewater

Onderwerp: Nieuwsbrief zomer 2021 - met: nieuw project Energietuin Mastwijk, filmpje 

Moestuin de Haar en op stapel voor dit najaar: Expeditie LEADER!

Categorieën: Ingekomen stuk

 

Nieuwsbrief 14 - juli 2021  Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 

LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden.    
 

Wordt deze nieuwsbrief niet goed 

weergegeven? Bekijk deze dan in 

je browser.   
   

 

 

  

 

 

Dit is de nieuwsbrief van de 

LEADER Aanjaaggroep Weidse 

Veenweiden (AJG). Hierin 

houden we je op de hoogte van 

vernieuwende initiatieven en 

ideeën, van onze 

bijeenkomsten, projecten en 

resultaten.  

 

Haak je ook aan?  
 

 

 

 

Agenda 2021 

   

2 september 2021 

Ideeënspreekuur  

 

16 september 2021 

Ideeënspreekuur 

 

September 2021 

Expeditie LEADER 

 

14 oktober 2021 

LEADER-café 

 

 

Nieuw LEADER-project! 
 

Op de voormalige stortplaats in Mastwijk 

(Montfoort) wordt een Energietuin ontwikkeld 

waarin duurzame energie wordt gecombineerd 

met natuur, recreatie, educatie en innovatie. 

Betrokken inwoners uit Montfoort gaan van de 

tuin een beleefbare, aangename en leerzame 

plek in het buitengebied van Montfoort maken. 

Er komt onder andere een energie-

innovatiepad, electrische fluisterbootjes en 

groenvoorzieningen voor mens en biodiversiteit. Lees meer 

over dit project! 

 

 

Filmpje van Historische Moestuin De Haar ! 

  
Het filmpje van Historische 

Moestuin De Haar is klaar! Het 

filmpje is te bekijken via deze link. 

De zelfoogsttuin is ook leuk om 
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eens te bezoeken! Kijk voor meer informatie op de 

website:  moestuindehaar.nl  

    

 

 

Expeditie LEADER 

Inmiddels zijn er in Utrecht al veel LEADER-projecten uitgevoerd of in uitvoering. Alle reden om 

eens een kijkje te gaan nemen! De komende maanden organiseren LEADER Weidse Veenweiden en 

LEADER Utrecht Oost daarom 'Expeditie LEADER': diverse excursies naar LEADER-projecten aan 

zowel de westkant als de oostkant van de provincie Utrecht.  

 

De eerste expeditie organiseren we in september, we gaan dan op bezoek 

bij het project Natuurlijk Heel Leuk in Wijk bij Duurstede. Initiatiefnemer VOF 

Natuurlijk Heel Leuk wil 'natuurlijk spelen' stimuleren en heeft daarom een 

prachtig voedselbos en eetbare tuin ingericht én kidsclub Funny Nature 

opgericht. In de drie kernen Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede worden 

ook nog natuurlijke speelplekken ontwikkeld, die verbonden gaan worden door 'stepping stones' van 

speelse, spannende én eetbare elementen.  

 

De tweede expeditie, later dit najaar, gaat naar het project Baron van Nagellhoeve in Kockengen. Daar 

wordt de melkveehouderij getransformeerd naar 'gemeenschapsboerderij' (CSA) waar senioren en co-

farmers ook deel van uitmaken. De senioren wonen er en vinden er dagbesteding, de co-farmers 

zetten er losse agrarische exploitaties op die het assortiment van de boerderij vergroten en verrijken. 

Samen werken ze aan een duurzame en eerlijke voedselketen die de omgeving voorziet van voedsel 

van dichtbij! 

 

Binnenkort worden de data van beide expedities bekend. Wil je mee op expeditie? Hou dan onze 

social media en website in de gaten voor de aankondiging. Wil je ons vast laten weten dat je 

geïnteresseerd bent? Dat kan door een mailtje te sturen! 

 

 

 

Nieuw: LEADER-ideeënspreekuur! 
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Heb je een idee voor het platteland van Utrecht maar weet je niet 

goed wat je ermee kan? Of kriebelt het om er eindelijk mee aan de 

slag te gaan maar is het nog even zoeken hoe te beginnen of hoe je 

het kunt uitvoeren? Kom dan (online) naar het LEADER-

ideeënspreekuur! 

 

We denken dan mee hoe je je idee kunt realiseren, al dan niet met 

LEADER. We kunnen bijvoorbeeld ook anderen erbij inschakelen die je 

kunnen helpen zoals iemand van team Utrecht-West, 

een plattelandscoach en/of iemand van de gemeente. 

 

 

Het spreekuur wordt georganiseerd door LEADER Weidse Veenweiden en LEADER Utrecht-

Oost, op elke eerste en derde donderdag van de maand. Op de eerste donderdag van de maand 

is het spreekuur tussen 9:00 en 14:00 uur, op de derde donderdag van de maand tussen 16:00 

en 21:00 uur. Het spreekuur is online of op lokatie, in overleg en natuurlijk afhankelijk van de 

coronamaatregelen.  

 

Aanmelden kan per mail of telefonisch: 

In Utrecht-West: ajg@leaderweidseveenweiden.nl of 06 – 225 663 81 (Marianne) 

In Utrecht-Oost: maike@consultopmaat.nl of 06 - 232 852 25 (Maike) 

 

 

 

 

Nieuws over Lokaal Voedsel Utrecht 

LEADER Weidse Veenweiden en LEADER Utrecht Oost werken samen in het 

project Lokaal Voedsel Utrecht. In dit project willen we aanbieders en 

afnemers van lokaal voedsel in de provincie Utrecht bij elkaar brengen. Dit 

doen we onder andere door het organiseren van bijeenkomsten en de inzet 

van een 'lokaal voedsel makelaar'. Zo leren we wat wel en niet werkt, delen 

we kennis en werken we aan verdieping. Daarmee kunnen we de markt voor regionaal voedsel in 

Utrecht een extra boost geven. Én zorgen we voor versterking en opschaling van de stappen die er al 

genomen zijn. 

 

Lokaal Voedsel Utrecht heeft een eigen nieuwsbrief. In de nieuwsbrief van juli is onder andere info te 

vinden over de gloednieuwe overzichtskaart van voedselverwerkende bedrijven in provincie Utrecht. 

En daarnaast heel veel tips en inspiratie over initiatieven die zich bezig houden met vraag en aanbod 

van lokaal geproduceerd voedsel! Wil je de Nieuwsbrief van Lokaal Voedsel Utrecht ook ontvangen? 

Meld je dan aan via het inschrijfformulier op de website lokaalvoedsel-utrecht.nu. 
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Aanvragen LEADER-bijdrage najaar 2021 

Er kunnen dit jaar nog aanvragen voor een LEADER-bijdrage worden ingediend! Hoe werkt dat 

ook weer bij LEADER?  

1. Kijk eens rond op onze website of je idee bij LEADER zou kunnen passen.  

2. Neem contact op met Marianne of meld je aan voor het LEADER-ideeënspreekuur 

zodat we kunnen kijken of het bij LEADER past of zou kunnen passen. 

3. Is dat het geval, vul dan een startformulier in. 

4. De Aanjaaggroep bespreekt het startformulier en bekijkt of het idee zou kunnen passen 

bij de Lokale Ontwikkelingsstrategie en de LEADER-criteria. 

5. Als dat zo is, plannen we een meedenkgesprek met een lid van de Aanjaaggroep om 

een goed beeld te krijgen van je projectidee. Vervolgens werk je het idee uit in een 

projectplan en een begroting. Hier begeleiden we je bij. 

6. Als die klaar zijn, kun je projectplan en begroting voorleggen aan de Aanjaaggroep voor 

een inschatting van de 'LEADER-waardigheid'. Deze 'proeftoetsing' is altijd een paar 

weken voor de eerstvolgende indieningsdatum. Als de inschatting positief is, kun je de 

formele aanvraag gaan voorbereiden. Hier begeleiden we je bij. 

7. De formele aanvraag dien je in via een webportaal.  

8. Na indiening wordt de aanvraag getoetst door provincie, RVO en de Aanjaaggroep. 

9. Zijn alle toetsen positief, dan krijg je een subsidiebeschikking.  

10. Nu kun je aan de slag met de uitvoering van je project! 

De eerstvolgende deadlines voor het indienen van een formele aanvraag zijn 15 oktober en 15 

november 2021. Denk je erover om een LEADER-bijdrage aan te vragen? Neem dan begin 

september contact met ons op! 

 

 

 

Zomerperiode 

Van 2 augustus tot en met 20 augustus is het LEADER-loket gesloten. Vanaf 23 augustus zijn we 

weer volop bereikbaar! Een vraag of idee voor Utrecht-West in de tussentijd? Stuur ons dan een 

mailtje en dan nemen we zo snel mogelijk na 23 augustus contact op! 
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Fijne zomer! 
 

 

 

Oproep en contact 

 

Heb je een projectidee dat bijdraagt aan de nieuwe ontwikkelingsstrategie voor het gebied? Wil 

je meer informatie over LEADER? Neem dan contact op! 

 

Bel met onze coördinator: 

Marianne Breedijk: 06 - 225 663 81 

 

E-mail ons op: ajg@leaderweidseveenweiden.nl  

 

Kijk op de website! 

Of volg ons op onze sociale media kanalen: 

Op Twitter: @LEADER_WVW  

Op Instagram: @LEADER_WVW 

Op Facebook: LEADERWVW 

óf op LinkedIn: LEADER Weidse Veenweiden 
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COLOFON 

Foto’s:  Energiecoöperatie Montfoort, Natuurlijk Heel Leuk, Lokaal Voedsel Utrecht, Marianne 

Breedijk 

Ontwerp huisstijl: Reset Media, IJsselstein 

Ontwerp nieuwsbrief: Cabomba, Nijverdal 

 

Copyright © 2021 LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden, Alle rechten voorbehouden.  

 

 

 

Je ontvangt deze e-mail omdat je betrokken bent bij LEADER in de Weidse Veenweiden (Utrecht-

West). 

 

Ons adres is: 

LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden p/a Postbus 194 Utrecht, 3500 AD Netherlands  

 

Deze nieuwsbrief naar een grote groep doorsturen? 

Plak dan deze link in een lege e-mail en stuur die door! 

  

de nieuwsbrief naar één iemand doorsturen    inschrijven voor de nieuwsbrief  

uitschrijven voor de nieuwsbrief    je gegevens bijwerken  

 

 
  

 

 

 


