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LEADER Utrecht Oost

In Nederland zijn twintig gebieden aangewezen voor LEADER, het Europese subsidieprogramma voor 
plattelandsontwikkeling. Een van die gebieden is Utrecht Oost, waartoe Kromme Rijnstreek en Heuvelrug 
en Gelderse Vallei behoren. Lokale initiatiefnemers kunnen hier aanspraak maken op subsidie voor ver-
nieuwende projecten voor en door de streek. Een goed idee voor je plan?

LEADER staat voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’. Vrij vertaald betekent 
dit: samenwerken aan de ontwikkeling van het platteland. Het subsidieprogramma loopt van 2016 t/m 
2020. Tot nog toe heeft LEADER Utrecht Oost 12 projecten goedgekeurd; enkele worden nog op de subsi-
dievoorwaarden getoetst. 
Deze folder geeft uitleg over de opzet van LEADER en een overzicht van de lopende projecten. We doen 
ook een oproep om vooral nog nieuwe ideeën aan te dragen. Subsidieaanvragen kunnen nog tot 16 
november 2020 worden ingediend. Daarna sluit deze LEADER-periode, maar tot eind 2022 blijft het wel 
mogelijk om goedgekeurde projecten uit te voeren. 
De EU-subsidie voor Utrecht Oost bedraagt ongeveer 1,16 miljoen euro. De provincie en de gemeenten 
vullen dit budget met ongeveer hetzelfde bedrag aan. Het geld wordt beschikbaar gesteld voor projecten 
die vóór 16 november 2020 zijn ingediend. 
Voor de 12 al goedgekeurde projecten is in totaal 481.500 euro EU-subsidie begroot. Dit betekent dat bijna 
60% van de EU-subsidie ofwel ongeveer 680.000 euro – en een vergelijkbaar bedrag van de provincie en 
gemeenten – nog beschikbaar zijn. 

Wij helpen je verder!

Het is niet altijd eenvoudig om een goed idee uit te werken tot een kansrijk project. Daar kunnen de twee 
LEADER-coördinatoren je bij helpen. Op de achterkant van deze folder vind je hun contactgegevens; zij 
zijn je eerste aanspreekpunt. 
Wanneer je een idee indient zal de Plaatselijk Groep (PG) dat in behandeling nemen en met je bespre-
ken. In de PG zitten mensen die de streek goed kennen, een groot netwerk hebben en weten wat er leeft. 
Samen met de coördinatoren kunnen zij je verder helpen.

WATERFORT LEERT SCHOLIEREN EN 
VOLWASSENEN ALLES OVER WATER

Een fort als Lunet aan de Snel renoveren en openstellen voor 
publiek is belangrijk, nog beter is het om er een nieuwe 
functie aan te geven. Aangezien het fort onderdeel is van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie had Stichting Lunet aan de Snel 
het thema snel gevonden. Het fort is inmiddels uitgegroeid tot 
een ‘Waterfort’ waar met name middelbare en basisscholieren 
een onvergetelijke ochtend of middag beleven. 

Met dank aan onder meer een LEADER-subsidie is een actief 
en interactief lesprogramma ontwikkeld rondom allerlei 
vormen van waterbeheersing en watergebruik. Jongeren 
krijgen inzicht in uiteenlopende aspecten van water door zelf 
te experimenteren en te spelen. Het Waterfort hoopt jongeren 
zo te enthousiasmeren en te inspireren, dat ze later voor een 
studie in de watersector kiezen. Dit is van nationaal maar ook 
van internationaal belang. Zie www.waterfort.nl

PG KROMME RIJNSTREEK 
EN UTRECHTSE HEUVELRUG

Ruud van Bennekom
Andor van Dijk
Walter Jaaltink
Hans van Rooijen
Huub van der Maat
Herman Wierenga
Wilma van de Waerdt
Pieter Tijburg
Ruud Waltman
Stefan Poelman
Martin Vastenhout

PG 
GELDERSE VALLEI

Jan Overweg
Pieter de Kruif
Houkje Hibma
Brigit Huijsmans
Henk Davelaar
Dick Veldhuizen
Cor Holtackers
Janita Beukhof-Schimmel
Martijn van Dijk
Michiel van der Schaaf
Erik van Beurden

Vanuit iedere gemeente is een ambtelijk    contactpersoon agendalid van de PG.

https://www.lunetaandesnel.nl/waterfort/
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VAN KOEIENPOEP NAAR 
WARMTEOPSLAG 

Wat doe je met de mestkelder van een monumen-
tale boerderij als er geen koeien meer zijn? Ellen 
en Gijs Kok hebben het plan opgevat om de 600 
kubieke meter ruimte te gebruiken voor duurzame 
warmteopslag voor hun bed and breakfast, groeps-
verblijf en vergaderaccommodatie. Dat sluit aan bij 
al hun inspanningen voor een energieneutraal huis: 
‘nul op de meter’.

Warmteopslag is niet geheel nieuw, maar de me-
thoden zijn weinig toepasbaar voor monumentale 
panden, is hun ervaring. De familie Kok is daarom op 
zoek naar de beste methode om warmte op te slaan, 
bijvoorbeeld in de lege mestkelder. De opgedane 
kennis zullen ze beschikbaar stellen, zodat meer 
eigenaren er hun voordeel mee kunnen doen.  
Zie www.denachtdijk.nl

BUURTHUISKAMER IN DE OUDE 
DORPSBIBLIOTHEEK

De voormalige dorpsbibliotheek in Achterveld 
heeft sinds 2018 een nieuwe bestemming. In De 
Oude Bieb komen drie initiatieven bij elkaar: 
begeleid wonen voor jongeren, een dagopvang 
voor ouderen met (beginnende) dementie én 
De Buurthuiskamer. Deze kamer is een laag- 
drempelige plek om ‘effe een bakkie te doen’, 
gezellig bij te praten en nieuwe mensen te 
ontmoeten.

De initiatiefgroep DAVA (Door Achterveld Voor 
Achterveld) wil De Buurthuiskamer met keuken 
beter toegankelijk maken voor mindervaliden en 
heeft daarvoor subsidie van LEADER gekregen. 
Met een goede toegankelijkheid kan De Buurt-
kamer nog beter fungeren als het sociale hart 
van de dorpsgemeenschap. 

De koffieochtenden trekken inmiddels twee keer 
zoveel mensen als voorheen. Nieuwe activiteiten 
staan op stapel. Uit een dorpsenquête blijkt dat 
er behoefte is aan activiteiten als een middagje 
bordspellen en een avondje samen koken. 
Zie www.doorachterveld.nl

LOKAAL VOEDSEL 3.0: VERSTERKING EN 
OPSCHALING VAN GOEDE INITIATIEVEN

Lokaal voedsel is hip. Steeds meer boeren en tuinders vinden 
door streekproducten een nieuw perspectief (Lokaal Voedsel 
1.0). En omdat ze samen sterker zijn, verenigen ze zich in 
afzetcoöperaties (Lokaal Voedsel 2.0). Intussen groeit de vraag 
vanuit steden en dorpen naar lokaal voedsel zo snel, dat een 
betere afstemming tussen vraag en aanbod op zijn plaats is: 
ziehier Lokaal Voedsel 3.0.
De Utrechtse LEADER-groepen Utrecht Oost en Weidse Veen-
weiden gaan dit stimuleren via het project Lokaal Voedsel 
Utrecht. Er komen meet & match-bijeenkomsten en praktische 
leergangen voor streekproducenten en zakelijke afnemers 
zoals supermarkten en horeca. Er wordt een ‘voedselmakelaar’ 
aangesteld die gerichte matches tussen vraag en aanbod kan 
smeden. Alle activiteiten zijn gericht op versterking van de 
korte ketens in de provincie Utrecht. De opgedane ervaringen 
en kennis worden gedeeld met andere LEADER-gebieden. 
Zie www.lokaalvoedsel-utrecht.nu

http://www.denachtdijk.nl/wp/
https://doorachterveld.nl/
https://lokaalvoedsel-utrecht.nu/
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Hoe is een LEADER-project gefinancierd?

Een project krijgt maximaal 50% subsidie en het subsidiebedrag moet liggen tussen 
de 25.000 en 200.000 euro. De helft daarvan komt van de EU en de andere helft van 
de provincie en/of de gemeente. 

Naast subsidie is er dus altijd sprake van een private of eigen bijdrage van minimaal 50%. Hierbij valt 
te denken aan sponsoring of fondsen die niet onder de overheid vallen en eigen bijdragen in geld of 
arbeidsuren. Een LEADER-project kost in totaal minimaal 50.000 euro. 
Een LEADER-project heeft een begroting van minimaal € 50.000. Bij dit bedrag ziet de financiering er als 
volgt uit:

Bijdrage Europese Unie € 12.500,= 25%
Bijdrage andere overheden € 12.500,= 25%
Andere financiers of eigen bijdrage aanvrager € 25.000,= 50%

Totaal € 50.000,= 100%

Stel het ontbreekt je als stede- of dorpeling aan 
ruimte, tijd, groene vingers of fysieke conditie 
om zelf groenten te verbouwen, maar je wilt wél 
verse, biologische groenten op je bord én er iets 
voor doen. Dan is de oplossing gevonden. Vier 
ondernemers uit Woudenberg hebben een website 
gemaakt en bouwen nu ook een app waarmee 
je vanaf de bank toch groenten en kruiden kan 

planten en verzorgen. Een echte tuinder voert de 
werkzaamheden voor je uit in een echte moestuin. 
Ondertussen leer je op een speelse manier wanneer 
je moet zaaien of planten en wat voor teeltmaat-
regelen er nodig zijn. Zijn de groenten en kruiden 
goed verzorgd, dan worden ze geoogst en keurig 
thuisbezorgd in een speciale Mijn Boerderijtje box. 
Smullen maar. Zie mijnboerderijtje.nl

IEDEREEN EEN ECHTE MOESTUIN MET MIJN BOERDERIJTJE-APPProjecten die voor subsidie in aanmerking komen
Bij LEADER Utrecht Oost ligt de focus van de projecten op twee thema’s:

Deze thema’s zijn breed invulbaar. Zo komen projecten voor verkoop van regionaal voedsel in de stad 
in aanmerking, maar ook natuur- en landschapseducatie om de jeugd bij het platteland te betrekken en 
nieuwe vormen van promotie en marketing voor recreatie op het platteland.

VERBINDING STAD-PLATTELAND

afstemmen van vraag en aanbod rondom: 

•  Voedsel

•  Educatie

•  Recreatie

INNOVATIE: 

ontwikkelen van vernieuwende activiteiten, 

concepten en samenwerkingsvormen rondom:

• Sociale innovatie/ zorg voor 

 elkaar/ zelforganisatie

•  Duurzame energie

http://mijnboerderijtje.nl
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DE TROSSEL: EEN ZORG- EN  
WELZIJNSNETWERK VOOR 
SCHALKWIJK EN TULL EN ’T WAAL

Door de verhuizing van de bibliotheek en de peuter- 
speelzaal uit het sociaal-cultureel centrum van 
Schalkwijk kwam er ruimte beschikbaar. In een 
brainstormsessie ontstond het idee om de ruimte 
te benutten voor een zorg- en welzijnsorganisatie 
voor dorpsbewoners die hulp kunnen gebruiken. 
Samen met de rooms-katholieke kerk, de hervorm-
de geloofsgemeenschap en de Werkgroep Senioren 
Schalkwijk werd een plan uitgewerkt. 

In een dorpsenquête benoemden de dorpsbewoners 
hun zorg- en welzijnsbehoeften. En maar liefst 170 
van de circa 2000 inwoners meldden zich aan als 
vrijwilliger. Om de oudere bewoners en vrijwilligers 
bij elkaar te brengen is Dorpscoöperatie De Trossel 
opgericht. De coöperatie werkt als een netwerk- 
organisatie. Maatschappelijke organisaties zetten 
samen met vrijwilligers activiteiten op die het 
gemeenschapsgevoel versterken, waarmee be-
woners elkaar steunen. De koffie-ochtenden met 
gewoonlijk 60 ouderen zijn een groot succes. Dat 
geldt ook voor de vervoerservice en het wandelen 
en fietsen met ouderen. Vrijwilligers doen op ver-
zoek klussen in en om het huis en verzorgen de tuin. 
Ouderen kunnen hulp krijgen bij het invullen van 
formulieren en bij het omgaan met de computer.

 De drie dorpsondersteuners verbinden de uiteen-
lopende hulpvragen en het zorgaanbod met elkaar. 
Zie ook www.detrossel.nl

INNOVATIEF RECREËREN 
MET DE WINDWHEELER

Wie wil er nu niet gezien worden met de WindWheeler? 
Deze ligfiets heeft een vleugelzeil, met daaraan ge-
monteerde windmolenwiek, waardoor je kunt fietsen 
zonder te trappen. Hij rijdt gewoon op de openbare 
weg en is bij alle windrichtingen sneller dan de wind-
snelheid. Het is de bedoeling dat je er uiteindelijk ook 
nog elektriciteit mee kunt opwekken tijdens het rijden.

Ontwikkelaar Frank Stoter uit Amersfoort heeft een 
nieuw prototype net klaar. Met deze innovatie wil 
hij mensen op een leuke manier bewustmaken van 
duurzame energie. De WindWheeler is een bijzondere 
aanvulling op het recreatieaanbod in de regio. 
Recreatieondernemers en fietsverhuurbedrijven 
kunnen de fietsen gaan verhuren, zodat recreanten 
en toeristen op een andere manier het buitengebied 
kunnen beleven. Zie windwheeler.com

http://www.detrossel.nl
https://windwheeler.com/nl/
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LEADER Netwerk Nederland 

LEADER Utrecht Oost werkt samen met de andere 19 LEADER-gebieden in het LEADER Netwerk Nederland.  
Daar vergaren en delen de gebieden kennis, en wisselen ze goede praktijkvoorbeelden en ervaringen 
uit met andere gebieden in binnen- en buitenland. Via het landelijke netwerk is ook een Position Paper 
opgesteld waarin aanbevelingen worden gedaan voor de ontwikkelingsrichting van LEADER na 2020.

Hoe groot is het LEADER-gebied Utrecht Oost? 

Utrecht Oost omvat in totaal 13 gemeenten die alle het LEADER-programma ondersteunen. De focus van 
een project ligt binnen deze regio en de fysieke investeringen vinden plaats op het platteland of in de 
dorpen van deze gemeenten. Een LEADER-project kan zich afspelen in een of meer gemeenten. Soms zijn 
er mogelijkheden om met partijen uit een andere regio samen te werken. 

De gemeenten die onder LEADER Utrecht Oost vallen zijn:

PG Kromme Rijnstreek en Utrechtse Heuvelrug:

De Bilt 
Zeist 
Utrecht 
Bunnik 
Houten 
Wijk bij Duurstede 
Utrechtse Heuvelrug
 

VOEDSELBOS EN NATUURSTROKEN 
 VERBINDEN MENSEN MET NATUUR
De drie ‘natuur-kundigen’ van vof Natuurlijk Heel 
Leuk uit Wijk bij Duurstede brengen mensen in ver-
binding met de natuur. Al enige jaren organiseren ze 
daarvoor activiteiten in en om Wijk bij Duurstede. 
Tijdens de activiteiten wordt gewerkt met natuur-
lijke materialen en met de oogst uit de natuur wordt 
een heerlijke maaltijd bereid. Een logisch vervolg 
is de aanleg van een educatief voedselbos met 
pluktuin.

Natuurlijk Heel Leuk wil ook graag bewoners die 
niet naar hun terrein komen, in contact brengen met 
de natuur van hun directe omgeving. Ze bedachten 
de volgende list: leg groene natuurstroken aan in 
de stad en in de dorpen die de nieuwe natuurspeel-
plekken en andere speelplekken aan elkaar knopen. 
Het wordt niet alleen speel- en kijk-natuur. In de 
natuurstroken zullen ook veel eetbare planten en 
vruchtdragende struiken staan. Mensen en dieren 
kunnen daarvan genieten. 

Om ervoor te zorgen dat de natuurstroken en het 
voedselbos in goede staat blijven, komt er een 
beheer- en onderhoudswerkgroep waarin niet 
alleen buurtbewoners actief zijn, maar ook mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring 
kunnen opdoen. Zie www.natuurlijkheelleuk.nl

PG Gelderse Vallei:

Soest
Amersfoort
Leusden
Woudenberg
Renswoude
Veenendaal

http://www.natuurlijkheelleuk.nl/
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VERBONDEN BUURT VERMINDERT 
EENZAAMHEID 

Eenzaamheid komt veelvuldig voor in Nederland, zo ook in 
Wijk bij Duurstede. Er zijn weliswaar vele goede activiteiten 
om mensen uit hun eenzaamheid te halen, maar niet ieder-
een kan of gaat daar makkelijk naartoe. Sommigen hebben 
iemand nodig om hen te brengen. Weer anderen zullen de 
activiteiten niet interessant vinden. Het komt dus aan op 
een individuele benadering, waarbij met de eenzame de 
persoonlijke behoeften worden besproken en ingevuld. 
Maatwerk als leidraad voor de aanpak tegen eenzaamheid.

Vanuit het netwerk van vrijwilligers, ondersteund door 
Stichting Binding en opgepakt door de gemeente, ontstond 
het idee om in elke buurt een burenteam op te richten met 
vrijwillige buurtbewoners. De vrijwilligers krijgen een 
opleiding om eenzaamheid te signaleren, bespreekbaar 
te maken en aan te pakken. Deze nieuwe ‘zelforganisatie’ 
met vrijwillige buurtteams kwam in aanmerking voor een 
startsubsidie. Het project is gestart, de eerste vrijwilligers 
zijn aangemeld en de eerste wijken krijgen een burenteam.

Nieuw Wulven, aan de noordkant van Houten, wordt een aantrekkelijk regionaal recreatie- en nauurgebied 
als het aan de Stichting Natuurlijke Recreatie ligt. Nu zijn er alleen wat speelvoorzieningen. Er komen ook een 
restaurant, werkschuur en attracties als een Romeins fort, blotevoetenpad, klimbos en vlottenbouwplaats. 
Staatsbosbeheer was in 2016 op zoek gegaan naar nieuwe inkomsten voor beheer en onderhoud van Nieuw 
Wulven. Als winnaar van de marktuitvraag kwam de Stichting Natuurlijke Recreatie uit de bus.

De stichting en de gemeenten Houten en Bunnik gaan met LEADER-subsidie investeren in een nieuwe vorm van 
beheer waarbij maatschappelijke betrokkenheid en educatie centraal staan. Studenten en mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt zoals langdurig werklozen, Wmo’ers en statushouders, gaan de recreatieve aan-
trekkingskracht van Nieuw Wulven versterken en de bezoe-kers informeren over de natuur. Met een onderwijs-
instelling uit Houten is de stichting in gesprek om lesprogramma’s te ontwikkelen. Studenten kunnen straks 
meewerken aan bijvoorbeeld een educatief natuurpad, een vogelkijkscherm en aan bijen- en vlinderstroken.
Er worden nu nog de nodige voorbereidingen getroffen en het project moet in 2021 klaar zijn.

MEER RECREATIE EN NATUUREDUCATIE IN NIEUW WULVEN

Kom naar de Ambachtshoeve!

Altijd al
 willen matten?

DE AMBACHTSHOEVE: 
EEN LEREND NETWERK VOOR 
BOERENAMBACHTEN

De Stichting Behoud Oude Werktuigen heeft op 
Hoeve Groot Zandbrink in Leusden een uitgebreide  
collectie historische landbouwwerktuigen, die 
zoveel mogelijk worden ingezet. Er zijn dan ook 
geregeld demonstraties, waarbij de akkers met de 
oude werktuigen getrokken door paarden worden 
bewerkt. Om deze en andere boerenambachten 
levend te houden is de stichting met steun van 
LEADER het project Lerend netwerk De Ambachts-
hoeve gestart. Een mooie aanleiding om ook de 
eigen organisatienaam te veranderen in Stichting 
Leernetwerk Ambachtshoeve.

Jong en oud kunnen bij De Ambachtshoeve hun 
vakmanschap ontdekken, ontwikkelen en er zelf 
mee aan de slag gaan. Via opleidingen, workshops 
en trainingen kan iedereen zich scholen in bijvoor-
beeld vlegelen, ploegen met het paard en in hout 
bewerken, wol spinnen, kaas maken, brood bak-
ken, potten bakken en eigen groente en bloemen 
telen. Zelfvoorzienend en circulair leven is hele-
maal van deze tijd en oude ambachten vormen 
daarvoor een dankbare inspiratiebron. 

Jongeren zijn mogelijk via het agrarisch onderwijs 
te bereiken. In praktijkonderwijs kunnen ze leren 
hoe eeuwenoude ambachten de basis vormen van 
de moderne landbouwtechnieken en kringloop- en 
natuurinclusieve landbouw. Het lerende netwerk 
houdt dus op een nieuwe manier de agrarische 
cultuurhistorie levend en betrekt mensen bij 
hedendaagse landbouw en voedselproductie. 
Zie www.ambachtshoeve.nu

EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING: EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND
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Hoe wordt je project beoordeeld?
Op de website van LEADER (www.o-gen.nl/leader) staan de data voor het indienen van een project. 
Ter voorbereiding kun je hulp krijgen van de LEADER-coördinator in jouw regio. De eerste stap is een 
informele beoordeling van je project door de PG. Die geeft aan of dat kansrijk is voor een bijdrage. 
Ook krijg je tips en suggesties om het project verder uit te werken tot een formele subsidieaanvraag. 

Is de formele subsidieaanvraag ingediend, dan volgt er eerst een inhoudelijke beoordeling door de 
Lokale Actie Groep (LAG). Deze bestaat uit vier mensen vanuit iedere PG. De LAG beoordeelt of je plan 
voldoende past binnen een van de twee LEADER-thema’s en of het aansluit bij de kenmerken van een 
goed LEADER-project. Bij voldoende punten is je project inhoudelijk goedgekeurd. De tweede stap is 
een beoordeling door het subsidieloket (van de provincie en van de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland): voldoet je project aan de criteria van de regeling? Zijn alle kosten subsidiabel en goed 
onderbouwd? Als de beoordeling positief uitvalt, krijg je een beschikking en kun je aan de slag.

Kenmerken van een goed LEADER-project

• Bottom up: er is veel draagvlak voor in de streek.

• Het is vernieuwend.

• Er is sprake van een goede (nieuwe) samenwerkingsvorm.

• De resultaten zijn te gebruiken door anderen.

• Het project is haalbaar en realistisch.

• Het project kan na de subsidie zelfstandig verder.

• Het project biedt ‘waar voor je geld’.

Communicatie
LEADER Utrecht Oost organiseert regelmatig kennisbijeenkomsten. Zo zijn er inloopsessies om ideeën te 
bespreken en allerlei themabijeenkomsten. Daarnaast zijn er workshops. Uiteenlopende onderwerpen 
zijn al behandeld zoals crowdfunding, vrijkomende agrarische gebouwen, promotie van de regio en het 
maken van video’s en vlogs. 

Via persberichten, advertenties, de website en de digitale nieuwsbrief worden de mogelijkheden van het 
LEADER-programma onder de aandacht gebracht. 

Van idee tot plan
Bij de Plaatselijke Groepen en de LEADER-coördinatoren komen jaarlijks tientallen ideeën binnen. In 
2019 zijn 64 ideeën voorgelegd. Uit lang niet ieder idee rolt een LEADER-subsidiaanvraag. Soms past de 
omvang van het project of het onderwerp niet bij LEADER. Voor weer andere projectideeën is het LEA-
DER-traject te complex of past de doorlooptijd voor de beoordeling niet bij de eigen planning. Maar ook 
al komt een plan niet tot een LEADER-aanvraag, de indieners hebben wel altijd suggesties van de PG of 
coördinator gekregen bij het uitwerken van hun plan en bij het vinden van alternatieve financierings-
bronnen. 

REVU: BELEVING VAN CULTUURHISTORIE 
IN HET LANDSCHAP
Aan de overkant van Hoeve Groot Zandbrink in Leusden ligt een 
archeologisch monument dat nooit helemaal is blootgelegd. Bekend 
is dat er een stenen vloer onder de aarde ligt verborgen. Wat voor 
gebouw heeft er gestaan: een graanspieker, een buitenplaats, een 
kasteelboerderij? Het is een mysterie. Het enige zichtbare is een ovaal-
vormige heuvel, die waarschijnlijk ooit omringd is geweest door een 
(gracht)sloot. Beeldend kunstenaar André Pielage kreeg de vraag om 
voor deze heuvel en op de locatie van de voormalige Zandbrinkermolen 
een samenhangend kunstwerk te ontwerpen, die de zichtbare en 
onzichtbare kwaliteiten zichtbaar en beleefbaar maakt. Het resultaat 
is het drieluik ‘Revu’ als een weerzien met het verleden: met het 
bouwwerk onder de grond , met de voormalige molen als een lucht-
spiegeling en een zichtlijn tussen beide locaties die voorheen inhoudelijk 
een connectie hadden.

Het opvallende kunstwerk maakt het landschap leesbaar voor een 
breed publiek. Het is een visuele aanjager om de vele verhalen die terug-
voeren tot de middeleeuwen te vertellen. Via een educatief programma 
en rondleidingen door vrijwilligers van Hoeve Groot Zandbrink kunnen 
toeristen, scholieren en bewoners in de omgeving kennismaken met de 
rijke cultuurhistorie van de streek.

https://www.o-gen.nl/leader


COÖRDINATOREN
Voor meer informatie over een subsidieaanvraag kun je contact opnemen 

met de LEADER-coördinator van je eigen streek:

COÖRDINATOR  KROMME RIJNSTREEK EN UTRECHTSE HEUVELRUG

Maike van der Maat 
M  06 232 85 225
maike@consultopmaat.nl

LEADER wordt ondersteund door Gebiedscoöperatie O-gen

Bezoekadres: Buursteeg 2, 3927 EJ Renswoude

Postadres: Postbus 125, 3925 ZJ  Scherpenzeel

WWW.O-GEN.NL/LEADER

COÖRDINATOR GELDERSE VALLEI

Hans Veurink 
M  06 53 701 000
info@valleihorstee.nl 
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