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Agenda

30 augustus 2022
Expeditie permacultuurtuin

5 september 2022
Expeditie 'Zeldert werkt' en
Windwheeler

8 september 2022
Excursie naar Wallonië

15 september 2022
Indienen aanvragen

7 oktober 2022
Vergadering Aanjaaggroep
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Nieuwe projecten!

In het project Positieve Gezondheid Kwekerij Stichtse 
Vecht in Maarssen wordt een containerteeltveld van een 
plantenkwekerij omgevormd tot Positieve Gezondheid-tuinen.
Samen met een groene ontmoetingsplek in het voormalige 
kassencomplex maken ze straks deel uit van een 

natuurgeneeskundig gezondheidscentrum en verbinden ze dorp en platteland. Lees
meer op de website!

Bij Buurderij van Dam in Wilnis zitten ze vol goede ideeën! 
Met het project Het Buurderbos realiseren ze daar een 
voedselbos voor educatie, dagbesteding, biodiversiteit, 

ontmoeting en voedsel van dichtbij. De producten zijn voor de verkoop maar er 
wordt ook samengewerkt met de Voedselbank. Ook wordt er 
mee gekookt in workshops voor kinderen en ouders. Lees 
meer op de website!

Op Landgoed Linschoten wordt een boomgaard 
herontwikkeld tot ecologische tuinderij 'De Proeftuin van 
Linschoten'. Hier wordt straks biologische groente en fruit 
geteeld die mensen zelf kunnen oogsten of geleverd kunnen 

krijgen. Er worden ook rondleidingen en workshops gegeven over duurzame 
voedselproductie. Lees meer op de website!

Excursie naar LEADER-gebied in Wallonië, nog een paar 
plekken vrij!

Met LEADER organiseren we regelmatig excursies/expedities naar projecten in onze
eigen regio, maar we nemen ook graag een kijkje bij LEADER-gebieden elders in 
Nederland en Europa.
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Op donderdag 8 september 2022 gaan de LEADER-
groepen Utrecht Oost en Weidse Veenweiden op bezoek bij
het LEADER-gebied Pays des Condruses in Wallonië (België).
Via een bijeenkomst van het Europese Netwerk voor 
Plattelandsontwikkeling kwamen we met hen in contact. De LAG werkt daar op een 
andere manier dan we hier doen en ze hebben ook interessante projecten op het 
gebied van voedsel van dichtbij, energie en klimaat. Interessant dus om daar eens 
te gaan kijken en met hen uit te wisselen!

We gaan daar kennismaken met de LEADER-groep en onder andere een project 
bekijken waarin startende tuinders een plek én kennis krijgen om een tuinderij op 
te zetten, een project rond schoolmaaltijden met lokale producten, agroforestry en 
een agrarische biogasinstallatie. Ook krijgen we meer te horen over de rol die 
LEADER daar speelt bij het opstellen van lokaal energie- en klimaatbeleid. We gaan 
per bus (vertrek 6.30 uur, terugkomst circa 22.30 uur) en er gaan naast leden van 
de LEADER-groep ook mensen van LEADER-projecten en van overheden mee dus 
ook alle kans om onderweg met elkaar van gedachten te wisselen! 
 
Er zijn nog een paar plekjes vrij in de bus dus voor de snelle beslissers: ben je in 
Utrecht betrokken bij een project of initiatief op een van deze thema’s, of 
ben je geïnteresseerd in de LEADER-aanpak hier en/of daar en wil je mee 
naar Wallonië? Neem dan vóór maandag 29 augustus 17.00 uur contact op
met de LEADER-coördinator! Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Expeditie LEADER-projecten in Utrecht Oost op 5 
september 2022

Op 5 september 2022 is er een Expeditie LEADER naar Hoogland in Utrecht 
Oost. We nemen daar een kijkje bij twee LEADER-
projecten: 'Zeldert Werkt' en de 'Windwheeler'.

Gastlocatie is de thuisbasis van het project Zeldert
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Werkt. De familie Melissen heeft op hun boerderij een educatieve plek 
ontwikkeld voor kinderen met een zorgvraag. De ondernemers bieden met de 
‘schoolboerderij’ passende onderwijsplekken aan. Lees hier meer over het 
project Zeldert Werkt.

Tijdens de Expeditie is ook Frank Stoter aanwezig, de uitvinder van 
de Windwheeler. Dit een innovatief voertuig dat kan rijden op windkracht en
tegelijkertijd energie opwekt. Lees hier meer over het project Windwheeler. 
Frank neemt enkele Windwheelers mee, zodat er voorafgaand aan de 
Expeditie de unieke mogelijkheid is om de Windwheeler zelf uit te proberen. 
Zorg dat je er dan wat eerder bent!

Datum:       Maandagavond 5 september 2022
Tijd:            19:30-21:00 uur (inloop vanaf 19:15 uur)
Locatie:     Hoogland (meer informatie ontvang je bij aanmelding)

Kijk voor meer info op de website van LEADER Utrecht-Oost.  Aanmelden 
kan door een mailtje te sturen.

Eindrapport én vervolg Lokaal Voedsel Utrecht!

In 2018 zijn we samen met LEADER Utrecht Oost het 
samenwerkingsproject Lokaal Voedsel Utrecht gestart. Doel van het 
project was om uit te zoeken hoe je vraag en aanbod beter op elkaar af 
kunt stemmen. 

Inmiddels is het samenwerkingsproject afgerond met 
een eindrapport waarin alles terug te lezen is wat we 
in het samenwerkingsproject hebben gedaan en 
geleerd. Het eindrapport is hier te downloaden. Op 
onze website is daarnaast een overzicht van het 

project terug te vinden en een leeswijzer bij alle verschillende resultaten van het 
project. 
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Op 14 maart 2022 hebben we het samenwerkingsproject afgerond met de talkshow
'Hoe maken we van lokaal het nieuwe normaal?'. Daar had gedeputeerde Mirjam 
Sterk goed nieuws: de provincie faciliteert vanuit de Voedselagenda een 
overbruggingsperiode waarin het netwerk Lokaal Voedsel Utrecht verkent welke 
gezamenlijke opgaven opgepakt kunnen worden en hoe het netwerk zich daarvoor 
kan organiseren. Ook wordt in die periode het platform (website en nieuwsbrieven) 
voortgezet en het makelen tussen vraag en aanbod van lokaal voedsel in Utrecht.

Die overbruggingsperiode is inmiddels gestart. Op de website lokaalvoedsel-
utrecht.nu kun je de activiteiten volgen en kun je je aanmelden voor de 
nieuwsbrief.

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! 
Dat kan op verschillende manieren:

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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