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Aanleiding 
 
De afgelopen twee jaar heeft het Programmabureau Groene Hart vorm gekregen. Per 2015 is de 
verantwoordelijkheid van dit programma overgedragen aan de bestuurlijke tafel Vrije Tijd, Water en 
Groen. In een bestuurlijk overleg op 12 december 2014 bleek dat er behoefte is aan aanscherping 
van het programma dat is voorgesteld in het koersdocument van het Programmabureau. BLOC is 
gevraagd te ‘Kwartiermaken’ en met een aanpak te komen voor deze opgave. Met dit document 
delen we (kort en staccato) onze bevindingen tot nu toe.  
 
Wij doen een aantal constateringen: 
 

1. Er liggen omvangrijke lijsten van projecten die een impuls kunnen geven aan de beleving 
van het Groene Hart (onder meer projectinventarisaties voor het HOREO, het programma 
Gouwe-Wiericke en de erfgoedlijnen Limes en Oude Hollandse Waterlinie). Deze lijsten 
bieden samen een prachtig vertrekpunt voor het ontwikkelen van een programma gericht op 
recreatie en water. 

2. Tegelijkertijd constateren we een gebrek aan focus. De lijsten zijn zeer volledig (meer dan 
150 projecten!), maar nog niet toegespitst op onderscheidende projecten die echt van 
betekenis kunnen zijn om de productontwikkeling van het Groene Hart duurzaam te 
versterken. 

3. De nadruk va n de lijsten ligt bovendien erg op de fysieke ontwikkeling. Er zijn veel 
jachthavenontwikkelingen (waarvan de rendabiliteit twijfelachtig) en fysieke knelpunten in 
opgenomen; we constateren dat de productontwikkeling in het Groene Hart ondergeschikt 
lijkt geworden terwijl daar wel een inhaalslag gemaakt moet worden. De toeristisch-
recreatieve ontwikkeling van het Groene Hart blijft achter bij het landelijk gemiddelde en 
het gaat niet goed met de watersportsector.  

4. Een deel van de projectinventarisaties is gericht op het doen van een Europese 
subsidieaanvraag, wat in onze visie niet leidend zou moeten zijn voor de selectie van 
projecten.  

5. De projecten in de lijsten zijn ook nog niet ‘gefilterd’ op onder meer haalbaarheid en 
(boven)regionale doorwerking.  

6. En: de huidige projectvoorstellen zijn nog onvoldoende visionair en marktgericht. Ze 
versterken het Groene Hart van nu, maar richten zich onvoldoende op het Groene Hart van 
de toekomst.  
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Perspectief 
 
Er liggen enorme kansen voor recreatie en toerisme in het Groene Hart. Er is focus nodig op een 
(beperkt) aantal onderscheidende projecten waarmee de fysieke én mentale infrastructuur een 
samenhangende impuls krijgt. Daarbij kan worden gedacht aan sterke (zowel mentale als fysieke) 
stad-land verbindingen met de omliggende grote steden, maar ook een betere onderlinge 
verbinding van interessante plekken in het Groene Hart. Projecten die het Groene Hart 
bereikbaarder, meer beleefbaard en aantrekkelijker voor de bezoeker en lokale recreant maken en 
die tegelijkertijd het Groene Hart op de kaart zetten. Dit gaat verder dan ontwikkelingen op lokaal 
niveau: de insteek van deze projecten moet zijn dat ze gebieden en organisaties verbinden. Er is 
behoefte aan toeristisch-recreatieve producten die ook in de marktwerking een belangrijke rol 
kunnen spelen.  
 
De iconen in het Groene Hart moeten meer centraal staan in deze aanpak. Op basis van deze iconen 
en een aantal onderscheidende (verhaal)lijnen moet worden gewerkt aan een aantal projecten die 
het fysieke en mentale netwerk duurzaam versterken.  
 
Hierbij moet een aantal lijnen leidend zijn die een inspirerende mix bevatten van heden, verleden en 
toekomst. Voorbeelden van inspirerende historische verhaallijnen zijn De Romeinen en de Limes en 
de Hollandse Waterlinie. De markt en huidige dynamiek is leidend bij de keus voor de meest 
kansrijke lijnen. De insteek van deze lijnen is niet per definitie geografisch, in tegendeel, ze creëren 
een sterke mentale infrastructuur van verhalen die het Groene Hart verbinden. Deze verhaallijnen 
kunnen ook elders in het gebied tastbaar worden gemaakt. De thematiek dient ook een breder 
doel: het Groene Hart werkelijk toegankelijk maken. Het ontwikkelen van een gerichte mentale 
infrastructuur is van cruciaal belang voor de ontsluiting van het Groene Hart als geheel. 
 
De Stuurgroep heeft de volgende ambitie voor het Groene Hart uitgesproken: 
 
“Een aantrekkelijk metropolitaan landschap dat intensief gebruikt wordt door bewoners van de 
Randstad, met uitstekende wandel-, fiets- en vaarnetwerken en goede verbindingen met grote 
steden, met voorzieningen die gevarieerd, concurrerend en het gehele jaar interessant zijn. 
Duurzaamheid staat centraal bij ontwikkeling. Binnen dit kader krijgen initiatiefnemers de kans om 
publiekstrekkers te ontwikkelen. In toenemende mate is het mogelijk om meerdere dagen in het 
Groene Hart te verblijven.” 
 
‘Business case f irst’ 
Uit deze ambitie en uit de huidige projectenlijsten spreekt een focus op het versterken van de 
fysieke infrastructuur, zoals aanlegplaatsen, fysieke wandel- en fietsroutes en jachthavens. Zoals de 
Groene Hart Monitor beschrijft wordt de ontsluiting van het Groene Hart steeds beter: er zijn 24 
Toeristische Overstap Punten (TOP’s) in het Groene Hart en dit aantal groeit. Ook is al veel 
geïnvesteerd in betere netwerken voor wandelen, fietsen en varen. De huidige projectvoorstellen 
zijn nog vrij lokaal geënt en nog niet voldoende visionair en marktgericht. Ze versterken het Groene 
Hart van nu, maar richten zich onvoldoende op het Groene Hart van de toekomst. Veel van de 
projecten die nu op de lijsten staan zouden bovendien zonder al te veel publieke middelen moeten 
kunnen functioneren, op basis van een sterke business case. Deze business case is nog onvoldoende 
uitgewerkt of ontbreekt. Mede door de lokale insteek zijn de projecten bovendien nog te 
versnipperd.  
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Ontwikkeling van toeristisch-recreatieve producten 
Het productaanbod dat moet volgen op de investeringen in infrastructuur is nog niet voldoende 
uitgewerkt en het is nog niet één samenhangend geheel. Daarom moet sterk worden ingezet op 
activiteiten en initiatieven die de beleving van het Groene Hart versterken. Dit leidt tot de 
fundamentele vraag aan betrokken overheden: wat laat je aan de markt en waar wil je als overheid 
zelf een zetje aan geven? Er is focus nodig op een (beperkt) aantal onderscheidende projecten 
waarmee de fysieke én mentale infrastructuur een (samenhangende) impuls krijgt. Daarbij kan 
worden gedacht aan sterke (zowel mentale als fysieke) stad-land verbindingen met de omliggende 
grote steden, maar ook een betere onderlinge verbinding van interessante plekken en iconen in het 
Groene Hart. Projecten die het Groene Hart bereikbaarder, meer beleefbaar en aantrekkelijker voor 
de bezoeker en lokale recreant maken en die tegelijkertijd het Groene Hart op de kaart zetten. Dit 
gaat verder dan ontwikkelingen op lokaal niveau: de insteek van deze projecten moet zijn dat ze 
gebieden en organisaties verbinden. Er is nog veel behoefte aan toeristisch-recreatieve producten 
die ook in de marktwerking een belangrijke rol kunnen spelen.  
 
Centraal in actuele vraagstukken 
Met recreatie en toerisme kan een slinger worden gegeven aan een duurzame toekomst van het 
Groene Hart. Ook kan slimmer gebruik worden gemaakt van een aantal actuele vraagstukken in de 
Randstad. Het Groene Hart ligt in het centrum van Nederland en kan daarmee centraal staan in het 
voorzien in slimme oplossingen voor actuele stedelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid, 
leefkwaliteit en duurzaamheid.  
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Trends in recreatie & toerisme  
 
Het Groene Hart heeft veel potentie op het gebied van recreatie en toerisme. Deels blijft deze 
potentie nog onbenut. Zowel in recreatie (sport en buitenactiviteiten) en verblijf bieden een aantal 
trends kansen voor het Groene Hart. Ook de bekendheid en beleving hiervan kan nog worden 
versterkt.  
 
De toeristisch-recreatieve sector zorgt voor 5,6% van de banen in het Groene Hart, iets lager dan 
het landelijk gemiddelde van 6,4%. De sector is de afgelopen jaren stabiel gebleven en doet het 
daarmee beter dan andere sectoren. Het Groene Hart loopt echter achter bij het landelijk 
gemiddelde. Het aantal banen in de verblijfsrecreatie-sector en watersport-sector nemen de laatste 
jaren flink af. Uit de monitor blijkt dat de horecasector stabiel is gebleven tussen 2009 en 2013. Het 
aantal vestigingen met logiesverstrekking is in deze periode flink toegenomen, terwijl het aantal 
arbeids- plaatsen in deze sector juist vrij fors afnam in dezelfde periode. Als mogelijke verklaring 
hiervoor wordt genoemd dat het aantal bezoeken aan B&B’s en AirBnB-accommodaties is 
toegenomen en terwijl verblijfsrecreatie in bijvoorbeeld hotels is afgenomen.  
 
 Vestigingen (trend 2009-2013) Banen (trend 2009-2013) 

Logiesverstrekking +8,3% -13,3% 

Horeca +0,5% +0,6% 

Totaal recreatie en toerisme Groene Hart +9,0% -0,6% 

Totaal recreatie en toerisme landelijk +13,4% +1,5% 

Watersport Groene Hart -7,9%   -17,7% 

Watersport landelijk -0,2% +7,1% 
 

Tabel 1: Aantal bedrijven en werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sector in het Groene Hart en 
Nederland (2009-2013). (Bron: Groene Hart Monitor / LISA, 2014) 

De Groene Hart monitor benadrukt dat het niet goed gaat met de watersportsector. De afname van 
banen en het aantal vestigingen is sterker in het Groene Hart dan in de rest van Nederland. 
Buitenrecreatie (24%) en sport (17%) zijn de meeste populaire vrijetijdsbestedingen van Nederland, 
gevolgd door winkelen voor plezier. In het Groene Hart is dit patroon ook duidelijk zichtbaar: 
dagtochten en recreatief winkelen in het Groene Hart zorgen jaarlijks voor ruim €2 miljoen aan 
bestedingen, recreatieactiviteiten genereren jaarlijks zo’n €30 miljoen.  
 

 
 

Tabel 2: Ondernomen vrijetijdsactiviteiten door Nederlanders per cluster (2013). (Bron: NBTC-NIPO Research, 
weekmeeting CVTO 2013) 
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Activiteiten Trend 2008-2012 

Totaal aantal dagtochten +8,3% 

Waarvan: wandeling, fietsen, kanoën en watersport +21,0% 
 

Tabel 3: Aantal dagrecreatieve activiteiten in het Groene Hart (2008-2012). (Bron: Groene Hart Monitor) 

De grens tussen toerisme en recreatie wordt steeds vager: dagjesmensen uit eigen land kiezen 
steeds vaker voor een kort verblijf in Nederland. Nederlanders gaven in 2014 2,8 miljard euro uit aan 
vakanties in het binnenland. Daarvan zijn 12,9 miljoen korte vakanties (van twee tot zeven dagen) en  
4,3 miljoen lange vakanties van acht dagen of langer. Na een sterke groei in 2006-2008 met 
daaropvolgend een slechtere periode trekt nu de markt weer aan: het aantal vakanties en 
bestedingen stabiliseren. Er liggen dus veel groeikansen op het gebied van (korte) verblijfsrecreatie.  
 

 
  

Tabel 4: Aantal binnenlandse korte en lange vakanties. (Bron: CBS) 

 
Bekendheid: kerncijfers 
Het merk Groene Hart is geniet een merkbekendheid van 75% in de Randstad (Bron: TLC). Op de 
officiële marketingkanalen van het Groene Hart is het aantal aanbieders en het aantal aangeboden 
arrangementen en uitjes de laatste jaren flink gestegen. Het aantal bezoekers van groenehart.nl is 
echter de afgelopen jaren gedaald en de Google zoekterm ‘Groene Hart’ is in populariteit 
afgenomen sinds 2005 met ongeveer 20%. Een sociale media analyse (van user generated content) 
laat zien dat het Groene Hart op Twitter vooral in de context van nieuws en beleid wordt genoemd, 
met minder dan 100 tweets per week. Het ‘sentiment’ van de tweets is veelal ‘neutraal’. Op 
Instagram komt het Groene Hart voornamelijk voor in combinatie met foto’s van het landschap.  

 
 
Afbeelding 1: Relatieve populariteit van zoekterm ‘Groene Hart’ van 2005 tot nu, de hoogste piek is 100%. De 
populairste zoekterm is ‘Groene Hart Ziekenhuis’. (Bron: Google)  
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Afbeelding 2: Doorsnede van 200 berichten over het Groene Hart op Instagram in de afgelopen 2 maanden.  
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Af 

Verhalen en iconen van het Groene Hart  
 
Het Groene Hart heeft veel potentie op het gebied van toerisme en recreatie. Er wonen zes miljoen 
potentiele recreanten in en om dit waterrijke gebied. Daarom was het startpunt een programma 
voor recreatie en vervoer over water. Meer dan 120 projecten en ideeën zijn in 2014 en 2015 
opgehaald. Echter, om waterrecreatie aantrekkelijk te maken moet eerst worden gewerkt aan een 
sterk productaanbod. Het Groene Hart is gebaat bij een beperkt aantal krachtige verhaallijnen waar 
de marktontwikkeling vervolgens op wordt gebaseerd. De al bestaande iconen in het Groene Hart 
moeten centraal staan in deze aanpak. Op basis van deze iconen en een aantal van deze 
onderscheidende lijnen moet worden gewerkt aan een aantal projecten die het fysieke en mentale 
netwerk duurzaam versterken. Ter inspiratie hiervoor is gekeken naar internationale concepten zoals 
bijvoorbeeld “De Liberation Route”, een succesvolle themaroute die meerdere landen doorkruist en 
het verhaal van de bevrijding vertelt. De belangrijkste les: focus op een krachtig thema en verbind 
het toeristisch-recreatieve aanbod in het gebied.   
 
In de gesprekken met alle gemeenten zijn de volgende ambities en prioriteiten benoemd: 
 

1. Focus op centrale iconen van het Groene Hart 
2. Kernkwaliteiten van het gebied als basis (water en landschap) 
3. Slimme stad-land verbindingen met sterke verhaallijnen 
4. Inspirerende mix van heden en verleden 
5. Goede infrastructurele verbindingen en netwerk 
6. Mogelijk maken meerdaags verblijf  
7. Projecten gedreven door ondernemers 

 
Op basis van deze pijlers zijn de ‘springplank’ projecten van het uitvoeringsprogramma voor de 
komende jaren vastgesteld. Dat zijn de projecten die een goede basis leggen en aanvullend 
programma kunnen uitlokken. Een aantal projecten versterken de bestaande iconen en 
publiekstrekkers (1). Deze iconen zijn bijvoorbeeld attracties die door hoge bezoekersaantallen en 
bovenregionale bekendheid een belangrijke trekker voor de regio (kunnen) zijn. Samen met een 
aantal grote ondernemers achter deze iconen is gewerkt aan het ontwikkelen van toeristisch-
recreatieve producten gebaseerd op de verhaallijnen (3 en 4). Andere projecten zijn erop gericht het 
meerdaags verblijf (6) en het beleven van deze producten op het water en in het landschap (2) op 
een onderscheidende manier mogelijk te maken. Daarbij is ook gelet op mogelijke infrastructurele 
barrières en knooppunten die deze beleving nu nog kunnen hinderen (5). Het eerste pakket van 
projecten is samen met ondernemers opgesteld; er zijn dus al trekkers voor, de co-financiering is al 
voor een groot deel op orde en er zit al veel energie op. Deze energie zorgt er ook voor dat in de 
uitvoeringsfase bewoners en kleinere ondernemers gemakkelijk bij deze projecten kunnen aanhaken. 
Het Groene Hart wordt zo niet alleen toegankelijker en meer beleefbaar voor bezoekers, maar ook 
voor inwoners. 
 
Voortbouwend op deze projecten kunnen nieuwe projecten worden aangedragen en uitgevoerd. 
Daarbij is aansluiting op onderstaande verhaallijnen cruciaal. De eerste twee verhaallijnen worden 
met de projecten in dit document al versterkt, de andere verhaallijnen moeten in 2016 verder 
worden ‘geladen’ met onderscheidende projecten.  
 
Limes en de Romeinen 
De Romeinse Limes liep als grens van het Romeinse Rijk dwars door het Groene Hart, langs de Oude 
Rijn. Er zijn dan ook veel (overblijfselen van) Romeinse forten in het gebied, zoals castella Praetoria 
Agrippinae (Valkenburg), Matilo (Leiden), Nigrum Pullum (Zwammerdam) en Laurium (Woerden). 
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Tijdens de Bataafse opstand in 69-70 na C. werden de castella verwoest en na het neerslaan van de 
opstand weer door de Romeinen herbouwd. Door consolidatie van resten, monumenten en 
reconstructies zijn de castella weer (deels) zichtbaar gemaakt. Archeon is een bekende 
publiekstrekker op dit thema en er wordt momenteel ook een bod voorbereid voor een UNESCO 
status.  
 
Water en waterl inies 
Ook de latere geschiedenis rondom water is interessant. In de 17e en 18e eeuw werden delen van 
het Groene Hart onder water gezet voor de Hollandse Waterlinie en later de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. De (Oude) Hollandse Waterlinie was een waterlinie voor de verdediging van Holland. De 
uitgebreidere Nieuwe Hollandse Waterlinie (met Utrecht erbij) is geselecteerd om in 2019 mogelijk 
te worden toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van UNESCO.  
 
Agrobusiness en kaas 
Een verbindende factor in de hedendaagse verhalen van het Groene Hart is de unieke combinatie 
van landbouw en natuur. Het verhaal van boeren, handelaren en kaasmarkten. Nu ook het verhaal 
van ambacht, authenticiteit, lokale producten, smaak. Het mooie is dat dit verhaal ook het landschap 
heeft gevormd en nog steeds zichtbaar is met boerenzuivelbedrijven. De kaasmarkten in het Groene 
Hart zijn van iconische waarde. Tegelijkertijd is in het landschap veel zichtbaar van de productie van 
een aantal streekproducten. Ook het waterrijke boomsierteeltgebied in Boskoop is een iconisch 
landschap op zichzelf. De verhaallijnen rondom agrofood en kaas zijn daarom niet alleen 
kenmerkend voor het gebied, maar ook beleefbaar in het Groene Hart en bieden een groot 
potentieel voor recreatieve en toeristische beleving.  
  
Hollandse steden 
Het Groene Hart kent prachtige oud-Hollandse dorpjes, vestingsteden en oude binnensteden, 
zonder uitzondering verbonden door waterwegen die helaas niet altijd meer doorvaarbaar zijn en 
daarmee aan attractiviteit hebben verloren, maar wel potentieel pleisterplaatsen kunnen zijn voor 
(water)recreanten. Deze worden echter vaak nog niet geassocieerd met het Groene Hart. Een 
sterkere verbinding tussen deze steden en hun omgeving (zowel mentaal als fysiek) is dus nodig.  
 
Verhaall i jnen niet l imitatief 
Door gesprekken met ondernemers en gemeenten werd duidelijk dat er nog veel meer interessante 
verhaallijnen uitgewerkt kunnen worden in de volgende fase. Een voorbeeld hiervan is de ‘forten en 
kastelen’ lijn, die nog verdere uitwerking nodig heeft. Maar ook andere verhalen over de 
geschiedenis van het gebied, zoals de geschiedenis van het landschap, zijn denkbaar.  
 
Metrokaart van Nederland 
De relatie met water is voor zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers interessant en relevant. 
Voor de internationale markt wordt dit investeringsprogramma gekoppeld aan de ontwikkeling van 
de metrokaart ‘Holland City’, met een waterlijn door het Groene Hart, die momenteel door NBTC 
Holland Marketing wordt ontwikkeld. Door deze combinatie van product- en marktonwikkeling krijgt 
waterrecreatie een boost en wordt het Groene Hart als bestemming op de kaart gezet.  
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Afbeelding 3: De verschillende binnen het Groene Hart aanwezige themalijnen (Groen: Limes en Romeinen; 
Roze: Oude Hollandse Waterlinie; Oranje: Nieuwe Hollandse Waterlinie; Rood: De handelsvaart.  

Iconen 
Uit de analyse blijkt dat veel ‘iconische’ plaatsen in het Groene Hart vaak niet direct met het Groene 
Hart worden geassocieerd. Ook zetten lokale ondernemers lang niet altijd expliciet in op de relatie 
met het Groene Hart. Het is immers een zeer breed begrip en merk. Om een breed publiek aan te 
kunnen spreken is daarom focus nodig op een aantal iconen die weer voor de nodige spin-off voor 
het hele gebied kunnen zorgen. Ook moeten deze iconen de verhaallijnen en de vermarkting van 
het Groene Hart kunnen dragen.  
 
Samen met ondernemers in het gebied is daarom gesproken over de gezamenlijke aanpak voor het 
beter ontsluiten van het Groene Hart. Vertegenwoordigers van iconen als Kasteel de Haar, 
Werelderfgoed Kinderdijk, Archeon, Avifauna, Sierteeltgebied Boskoop, de Heksenwaag in 
Oudewater, Stadshotel Woerden, Fort Wierickeschans en Marnemoende hebben meegedacht over 
hoe zij als iconen van het Groene Hart de beleving van het Groene Hart kunnen versterken. 
Sommige van deze iconen nemen deel omdat ze centraal staan in één van de verhaallijnen. Andere 
zijn grote trekkers en kunnen daarom voor de nodige dynamiek zorgen. Een deel van het resultaat 
van deze sessies is al verwerkt in de huidige voorstellen. Ook is tijdens de startsessie afgesproken 
om op regelmatige basis samen verder te denken over het creëren van verbindingen, zowel online 
als offline, tussen deze én andere iconen in het Groene Hart.  
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Investeringsstrategie 
 
Er zijn binnen het Groene Hart veel partijen actief met tal van ambities, projecten en initiatieven. 
Vanuit een gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak kan met behulp van focus en prioritering een 
kansrijk uitvoeringspakket worden gerealiseerd. Hierdoor kan de belevingswaarde en daarmee de 
economische vitaliteit van de regio worden vergroot. Doordat initiatiefnemers en projecten vaak 
individueel hun project proberen te organiseren en financieren is echter te weinig samenhang en is 
er sprake van versnippering van inzet en middelen. Voor ieder project wordt draagkracht gezocht, 
maar de ‘business case’ van de individuele projecten is vaak niet sterk genoeg.  
 
Als de projecten echter deel gaan uitmaken van een samenhangend regionaal 
investeringsprogramma, kan op een effectievere wijze worden geïnvesteerd in de zichtbaarheid, 
toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het gebied. Investeren in de regionale iconen levert meer 
op wanneer ook in de fysieke en mentale verbinding tussen die iconen wordt geïnvesteerd. De 
gekozen aanpak is er op gericht om op regionaal niveau alle mogelijke (publieke en private) 
investeringen te ontsluiten.  
 
Met dit investeringsprogramma wordt een basis gelegd voor een succesvolle toeristisch-recreatieve 
ontwikkeling van het Groene Hart. Overheden investeren samen in de brede basis en dragen bij aan 
de fysieke en mentale infrastructuur. Waarbij het bedrijfsleven en instellingen vooral investeren in 
hun eigen product en/of marktontwikkeling. Gezamenlijk werken ze aan de gebieds-, product- en 
marktontwikkeling van Het Groene Hart. De ondernemers als initiator en uitvoerder, de provincie(s) 
als motor, de gemeenten als verbinder. Lokale projecten zonder regionale uitstraling worden niet 
opgenomen in het investeringsprogramma maar kunnen zich wel optrekken aan het programma 
waardoor ook de realiseerbaarheid van deze projecten wordt vergroot en het gebied wordt 
versterkt. 
 
Investeringsstrategie 
We stellen een investeringsstrategie voor die bestaat uit de volgende elementen: 
 

1. De toeristisch-recreatieve iconen als basis. 
Veel ‘iconische’ plaatsen in het Groene Hart worden niet direct met het Groene Hart 
geassocieerd. Ook zetten lokale ondernemers lang niet altijd expliciet in op de relatie met 
het Groene Hart. Het is immers een zeer breed begrip en merk. Om een breed publiek aan 
te kunnen spreken is daarom focus nodig op een aantal iconen die weer voor de nodige 
spin-off voor het hele gebied kunnen zorgen. Ook moeten deze iconen de verhaallijnen en 
de vermarkting van het Groene Hart kunnen dragen.  
 

2. Ondernemerschap leidend. 
De sterkere toeristisch-recreatieve ondernemers in het Groene Hart moeten deze 
ontwikkeling dragen. Zij hebben toegang tot de markt en kunnen die beter dan wie ook 
beïnvloeden. De directies van Archeon, Avifauna, Fort Wierickerschans, Kasteel de Haar, 
Arsenaal Woerden, Marnemoende hebben alle aangegeven deze ontwikkeling te willen 
aanjagen en zich daarop te organiseren. De overheden kunnen helpen de verbindingen 
(zowel fysiek als mentaal) te organiseren, ruimte te bieden aan het ontwikkelen van 
aansprekende producten en projecten en onrendabele toppen af te dekken.  
 

3. Gebiedsdeals als middel. 
Een stevige investeringsstrategie vraagt om momentum en massa. Om die reden stellen we 
voor investeringen te ontschotten en twee maal per jaar publiek-private gebiedsdeals te 
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sluiten, bestaande uit concrete en samenhangende projectvoorstellen waarop de 
investeringen samenkomen. De provincies (Zuid-Holland is gewend aan deze methodiek en 
voorstander van deze aanpak) kunnen daarbij ook financieel als aanjager fungeren.  

 
4. Investeren in gebieds-, product- en marktontwikkeling. 

De gebiedsdeals bevatten fysieke maatregelen, maar ook investeringen in product- en 
marktontwikkeling. Het realiseren van een samenhangende aanpak van fysieke 
verbindingen, onderscheidende producten en aansprekende verhaallijnen en 
marketingconcepten is cruciaal. 

 
 
Criteria 
Om een keuze te kunnen maken welke projecten worden opgenomen in het investeringsprogramma, 
welke projecten worden doorgeschoven na een latere fase en welke projecten helemaal niet worden 
opgenomen in het investeringsprogramma is het essentieel dat deze inventarisatie plaats vindt op 
basis van vooraf bepaalde criteria.  
 
De volgende criteria zijn gebruikt als uitgangspunt voor het samengestelde investeringsprogramma 
en het daaruit afgeleide uitvoeringsprogramma zoals beschreven in hoofdstuk 10 en bijlage 1:  
 

1. De waarde van het project voor de uitstraling en belevingsmogelijkheden (bekendheid, 
toegankelijkheid, aantrekkelijkheid) van het Groene Hart. 
 

2. De (boven)regionale impact van het project en de ‘netwerkwaarde’ van het project (in 
hoeverre kan het bijdragen aan het realiseren van een fysiek en mentaal recreatienetwerk in 
het Groene Hart). 

 
3. De aanwezigheid van een eigenaar of initiatiefnemer die in staat is het project tot uitvoering 

te brengen. 
 

4. De aanwezigheid van een business case en de financiële haalbaarheid van het project. 
 

5. De uitvoeringsmogelijkheden voor de korte termijn (0-3 jaar). 
 

6. De mogelijkheden van het project om nieuwe projecten en investeringen uit te lokken. 
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Uitvoeringsprogramma 
 
Het programma kan worden onderverdeeld in drie categorieën:  
 

• Toeristisch-recreatieve productontwikkeling;  
• Gebiedsontwikkeling en infrastructuur;  
• Marktontwikkeling. 

 
Zes thema’s bepalen de focus: Geschiedenis, water, landschap, oude steden, forten & kastelen en 
food. De eerste drie themalijnen (geschiedenis-water-landschap) zijn onderling sterk verbonden 
door de Romeinen en de Limes, de Oude Rijn en de Hollandse Waterlinie. Daarmee vormen zij een 
prachtige eerste focus voor een toeristisch-recreatief programma waar op korte termijn mee kan 
worden gestart. Er zijn echter nog veel meer thema’s denkbaar, die als gevolg van de ontstane 
dynamiek kunnen worden doorontwikkeld. ‘Oude steden’, ‘forten en kastelen’ en ‘food’ zijn hier een 
voorbeeld van. Een aantal van deze thema’s is al terug te vinden in dit investeringsprogramma. Zo 
worden stapsgewijs alle initiatieven en verhalen van het Groene Hart onderdeel van een sterk 
toeristisch-recreatief programma. In dit programma maken we onderscheid tussen projecten voor de 
korte en lange termijn (shortlist en longlist). 
 
Een aantal springplankprojecten voor korte termijn zijn gedefinieerd. Zij dragen allemaal bij aan het 
versterken van de fysieke en mentale infrastructuur van het Groene Hart.  
 
Het gaat hierbij  nadrukkeli jk om de eerste fase van het uitvoeringsprogramma. 
Tijdens de uitvoeringsfase van de hierna beschreven projecten is het zaak de overige 
thema´s en de daarbij behorende projecten te identif iceren, uit te diepen, te 
f inancieren en vervolgens in uitvoering te brengen. Thema´s als de Hollandse steden, 
forten en kastelen en mogeli jk food zi jn daarbij  in Fase 2 het meest kansri jk.  
 

 
 
Afbeelding 4: Projecten in fase 1 (A: Avifauna, Archeon en Boskoop, B: Fort Wierickerschans en C: 
Marnemoende) zorgen voor dynamiek en aanknopingspunten voor projecten in fase 2, met aanvullende 
thema’s (grote cirkels).   
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Vervolgaanpak en advies 
 
De ‘springplankprojecten’ voor uitvoeringsfase 1 zijn benoemd, initiatiefnemers en de mogelijke 
financiering is gevonden. De projecten kunnen nu in de (verschillende) bestuurlijke tafels worden 
ingebracht om de resterende financiering te organiseren. Alles staat daarnaast vanaf nu in het teken 
van een succesvolle uitvoering. Bovendien is het essentieel om tegelijkertijd Fase 2 (uitwerking 
overige thema´s en bijbehorende projecten) op te starten zodat het programma wordt verbreed 
naar de andere gebieden (en steden) in het Groene Hart. 
 
Voor een effectief proces doen we vier concrete aanbevelingen: 
 

1. Start met de uitvoering van de projecten zoals benoemd in dit investeringsprogramma. 
Hierbij dienen aan de ene kant de projecten tijdig te worden ingediend bij de verschillende 
provinciale financieringsprogramma’s en aan de andere kant moeten initiatiefnemers worden 
`geholpen` met het verder concretiseren van de projecten.  
 

2. Start daarnaast meteen met fase 2 van het investeringsprogramma: het identificeren van 
mogelijke vervolgprojecten en initiatiefnemers binnen de eerder gekozen thema´s. Na 
vaststelling van de businesscase en de mogelijke (co-)financiering moeten deze projecten 
dienen als basis voor het vervolg van het investeringsprogramma. Werk toe naar een tweede 
investeringspakket van projecten die in juni 2016 wordt opgeleverd om vanaf dan te kunnen 
worden uitgevoerd.  

 
3. Stel een uitvoeringscoalitie samen. Deze kan het beste bestaan uit enkele bestuurders en 

ondernemers betrokken bij de uitvoeringsfase van het investeringsprogramma. Om deze 
toekomstbestendig te maken is het goed uit te gaan van het gekozen `Dagelijks Bestuur` van 
de tafel `Vrijetijd, Water en Groen` aangevuld met enkele ondernemers/directies van de in 
fase 1 betrokken iconen. Zo wordt het een publiek-private uitvoeringscoalitie met een focus 
op realisatie van de projecten. 

 
4. Maak binnen het programma `Vrijetijd, Water en Groen` gezamenlijk procesmiddelen vrij 

voor het aanjagen en realiseren van de projecten. Deze aanjager moet onafhankelijk en op 
alle niveaus kunnen acteren om de uitvoering van de huidige en toekomstige projecten te 
realiseren en krijgt als expliciete opdracht mee om nieuwe ‘tranches’ van het 
uitvoeringsprogramma met nieuwe projecten van de grond te krijgen. 
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Bijlage I: Projectvoorstellen 
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Short list 
 
 
 
 
 

Voorstel 1: Archeon 
 

Romeinse Limes beleefbaar maken 
 
 

Draagt bij aan: 
 

 
 
 

Trekker: Jack Veldman  
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Projectvoorstel	  Archeon	  Groene	  Hart	  d.d.	  5	  oktober	  2015.	  	  	  Korte	  termijn	  project	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1.	  Wat	  behelst	  het	  project?	  
	  

A.	  	  Restauratie	  Zwammerdam	  van	  Archeon.	  	  

Een	  replica	  van	  de	  Zwammerdam	  6	  	  ligt	  	  op	  het	  droge	  in	  Archeon	  	  en	  is	  in	  1992/93	  	  op	  traditioneel	  
wijze	  gebouw	  door	  de	  scheepsbouwer	  van	  Nederland	  de	  firma	  K.	  Sars.	  
	  
Het	  schip	  is	  toe	  aan	  restauratie.	  Hiermee	  is	  reeds	  een	  begin	  gemaakt:	  
	  
-‐	  Er	  is	  een	  overkapping	  gemaakt	  van	  ca.	  11	  bij	  28	  meter.	  	  
-‐	  Er	  is	  voor	  de	  eerste	  5	  meter	  van	  de	  totale	  lengte	  van	  30	  meter	  begonnen	  met	  deze	  restauratie.	  
	  
Vervolg	  en	  dus	  totale	  restauratie	  geeft	  straks	  bij	  voltooiing	  een	  geweldige	  ervaring	  voor	  iedere	  
bezoeker	  en	  	  geïnteresseerde	  in	  Romeinse	  Scheepvaart.	  
Men	  kan	  in	  het	  schip	  zitten,	  	  lopen	  en	  ervaren	  hoe	  het	  was.	  	  
	  

B.	  	  Multimedia	  experience.	  

Door	  zittend	  in	  de	  Zwammerdam	  aan	  beide	  zijde	  een	  multimedia	  presentatie	  te	  presenteren,	  vaart	  
de	  bezoeker	  LIVE	  langs	  de	  Oude	  Rijn	  van	  Nijmegen	  tot	  aan	  Katwijk.	  

Anne	  1e	  en	  2e	  eeuw	  van	  onze	  jaartelling.	  
Wind,	  regen,	  golven	  en	  andere	  effecten	  maken	  e.e.a.	  Real	  life	  

	  	  	  
2.	  Wat	  is	  het	  resultaat?	  

	  
A. Een	  replica	  van	  de	  Zwammerdam,	  die	  je	  mag	  aanraken,	  waar	  je	  in	  kunt	  zitten.	  Die	  je	  kunt	  voelen	  

en	  ruiken.	  
B. Een	  Experience	  van	  het	  varen	  over	  de	  Oude	  Rijn	  ten	  tijde	  van	  de	  Romeinse	  aanwezigheid	  	  

	  
3.	  Wat	  is	  het	  lange	  termijn	  perspectief?	  

	  
Een	  internationale	  attractie	  van	  een	  Romeinse	  platbodem.	  
Voor	  de	  korte	  termijn;	  1	  tot	  2	  jaren	  de	  realisatie	  en	  een	  voorloper	  /	  vooraankondiging	  van	  de	  
realisatie	  van	  het	  Nat.	  Romeins	  Scheepvaart	  Museum	  (welk	  binnen	  5	  jaar	  na	  	  nu	  gerealiseerd	  zou	  
moeten	  worden	  )	  

	  
Voor	  de	  lange	  termijn	  een	  volwaardige	  aanvulling	  op	  het	  Romeins	  verleden	  en	  realisatie	  van	  de	  
Unesco	  onderdelen	  om	  het	  culturele	  erfgoed	  van	  de	  Limes	  toonbaar,	  tastbaar	  en	  beleef	  baar	  te	  
maken	  voor	  een	  breed,	  nationaal	  en	  internationaal	  publiek.	  
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4.	  Bijdrage	  aan	  toeristische-‐recreatieve	  profilering	  van	  het	  groen	  hart?	  

Alphen	  Aan	  den	  Rijn	  is	  het	  epicentrum	  van	  de	  Romeinse	  Scheepvaart	  Historie.	  De	  museale-‐	  en	  
historische	  presentatie	  van	  schepen,	  haar	  ontwikkeling,	  de	  waterhuishouding,	  het	  gevecht	  in	  deze	  
Hollandse	  delta	  tegen	  het	  water	  van	  en	  	  door	  de	  Romeinen	  en	  later	  de	  Vikingen	  tot	  aan	  de	  VOC	  tijd.	  	  
Kortom	  alles	  van	  en	  met	  het	  water.	  Aantrekkingskracht	  van	  publiek	  als	  onderdeel	  van	  het	  Unesco	  
erfgoed:	  de	  Limes.	  

	  
5.	  Wanneer	  is	  het	  resultaat	  bereikt	  en	  wat	  zijn	  de	  mijlpalen?	  

A.	  Restauratie	  binnen	  12-‐14	  maanden	  na	  heden	  
B.	  Binnen	  16	  maanden	  na	  heden	  

De	  	  mijlpalen	  kunnen	  uitgezocht	  worden,	  t.w.	  Per	  5	  meter	  schip	  wat	  is	  gerealiseerd.	  
Weer	  een	  nieuwe	  eiken	  boom	  die	  is	  aangevoerd	  ergens	  vanuit	  Europa.	  
Het	  is	  een	  stappenplan	  naar	  voltooiing	  waar	  de	  heel	  streek	  mee	  van	  genieten	  

Ons	  Schip	  komt	  terug	  naar	  Onze	  stad	  ,	  naar	  Ons	  Groene	  Hart	  	  
Tevens	  	  is	  het	  een	  voorloper	  ,	  opwarmer	  voor	  het	  Nat.	  Romeins	  Scheepvaart	  Museum	  

6.	  Wat	  kost	  het	  project?	  

A.	  Restauratie.	  €	  110.000,-‐	  	  
B.	  Multi	  media	  project	  	  €	  125.000,-‐	  

7.welk	  deel	  van	  de	  financiering	  is	  al	  geregeld?	  

Voor	  de	  restauratie	  is	  er	  een	  	  eerste	  crowdfunding	  	  actie	  geweest	  met	  opbrengst	  van	  €	  15.000,-‐.	  	  
Met	  de	  Archeon	  bijdrage	  	  van	  €	  10.000,-‐	  	  is	  er	  €	  25.000,-‐	  nu	  	  beschikbaar	  
De	  Vrienden	  van	  Archeon	  	  met	  de	  vrijwilligers	  bijdrage	  in	  manuren	  van	  €	  7.500,-‐.	  
	  
Derhalve	  nodig	  nog	  	  A	  	  €	  77.500,-‐	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B	  	  €	  125.000,-‐	  

8.	  Van	  welke	  partijen	  wordt	  er	  nog	  een	  	  bijdrage	  verwacht?	  
	  
Rabo	  Rijnstreek,	  VSB	  en	  lokaal	  bedrijfsleven	  en	  bevolking	  ;	  prognose	  €	  	  10.000,-‐	  
Nationale	  fondsen	  worden	  benaderd	  voor	  de	  realisatie	  van	  het	  scheepaart	  	  museum	  	  
	  
9.	  Wie	  is	  de	  uitvoerder	  van	  het	  plan?	  	  

Archeon	  

10.	  Wie	  werken	  er	  aan	  mee?	  	  	  

Archeon,	  vrijwilligers,	  Bouwbedrijf	  Sars,	  studenten	  Archeologisch	  faculteit	  Amsterdam	  Thrilithon,	  
scouting.	  
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Voorstel 2: Marnemoende 
 

Ontwikkeling van een verblijfsconcept op het water voor  
het Groene Hart 

 
 

Draagt bij aan:  
 

	  

	  
Trekker: Jan Kromwijk  
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Business case Lodge op het water 

 

 
 
Welke voorbereidende werkzaamheden 

Om te komen tot de eerste productie van een Lodge op het water moeten er 
verschillende zaken nader worden uitgewerkt/onderzocht:  

x Planologische inpassing, hiertoe wordt een gespecialiseerd bureau gevraagd een 
advies uit te brengen, wat er planologisch nodig is om de lodges neer te leggen, 
en hoe dat het beste Groene Hart breed kan worden aangepakt plus begeleiding 
eerste aanvragen. Geraamde kosten: € 15.000,-- 

x Economische haalbaarheid voor de franchise nemer van het Concept Lodge op 
het water, een berekening van mogelijke bezetting, investeringskosten voor de 
franchise nemer, arbeidsvergoeding etc. Geraamde kosten: € 3.000,-- 

x Zoeken naar mede financiers om een financiering te kunnen aanbieden aan de 
franchise nemers, aan de hand van het rapport Economische haalbaarheid. 
Geraamde kosten € 3.000,-- 

x Zoeken naar mogelijke franchise nemers aan de hand van het rapport 
Economische haalbaarheid, een financieringsvoorstel en een te maken prospectus. 
Geraamde kosten € 4000,-- 

x Verdere uitwerking van het bouwconcept Lodge op het water in de vorm van 
rondbouw van het Windroos Bouwconcept. Constructie berekeningen, maken van 
bouwtekeningen. Daarnaast het oplossen van diverse vraagstukken; zwart wc 
water, welke aanlegvoorzieningen (water elektra) zijn nodig en hoe het 
gemakkelijkst aan te leggen etc. Geraamde kosten: € 14.000,-- 

x Voorbereidende werkzaamheden App ontwikkeling en andere digitale 
werkzaamheden. Geraamde kosten: € 5000,-- 

x Algehele projectleiding. Geraamde kosten: € 3000,-- 
 
Totaal geraamde kosten betreffen € 47.000,--. Daarvan wil Marnemoende  € 18.000,-- 
bijdragen als eigen inbreng in de vorm van in te zetten uren en een gedeelte als 
voorbereiding op toekomstige investering te activeren. 
 
Jan Kromwijk 
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De ontwikkeling van een Lodge op het water is gebaseerd op het Windroos Bouwsysteem, een rond gebouw met een 
diameter van 6 meter, drijvend op het water, met een drijver van polystyreen (piepschuim) 
Rondbouw heeft als grote voordeel dat het een licht bouwsysteem is. De constructie kent zijn stevigheid uit meerdere 
staalkabels die alle krachten centreren. Het gebouw is opgebouwd uit 16 taartpunten, welke allemaal dezelfde compo-
nenten heeft. In serie productie is een aanmerkelijk schaalvoordeel te halen. 
Doordat het zo’n licht gebouw is, zijn de componenten middels 1 zeecontainer gemakkelijk op de bouwlocatie te bren-
gen waarna 2 personen binnen één1 week het gebouw in elkaar zetten. 

Lodge op het water is een ontwikkeling van Marnemoende IJsselstein in samenwer-
king met Windroos Bouwsystemen Amsterdam. 

Hiernaast de plattegrond  
 
In het ronde gebouw zijn 2 
slaapkamers gesitueerd 
voor 4 personen.  
Er is een badkamer met 
douche cabine, wastafel en 
een toilet. 
De woonkeuken is voorzien 
van een bank (eventueel 
om te bouwen tot twee per-
soons bed) en een keuken-
tje met eetbar. 
Voor het gebouw is een 
aanlegsteiger  welke ook 
kan dienen voor terras. In 
deze drijver kan de opslag 
en of techniek voor het be-
werken van het zwarte wa-
ter plaats vinden 

Hiernaast een foto van het 
bestaande prototype van 
het WindroosBouwsysteem 
met een diameter van 12 
meter zoals deze bij Marne-
moende is afgemeerd. 
Ervaringen met dit prototy-
pe worden meegenomen 
met de ontwikkeling van 
Lodge op het water. 
Materiaal gebruik en vorm 
laten dit gebouw opgaan in 
de natuurlijke omgeving 
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Voorstel 3: Spektor (concept) 
 

Met storytelling een beleving creëren voor het Groene Hart (1e fase) 
 
 

Draagt bij aan: 
 

	  
	  

Trekker: Tim Murck  



 24 

	  
	   	  

 

Doelstelling 
BLOC heeft Spektor gevraagd een voorstel te doen voor een transmedia project ten behoeve van 
publieks activatie en nudging in het Groene Hart. Het idee van nudging is om door subtiele aanwijzingen 
of informatieverstrekking een gedragsverandering teweeg te brengen. Spektor heeft haar 
samenwerkingspartner; gamebedrijf Flavour aangesloten en samen hebben zij de volgende vraag 
geformuleerd: 

Is het mogelijk om in het kader van bewustwording en conversie een context verrijkt met storytelling en 
ge-gamificeerde interactie in te zetten en een immersive beleving te creëren die de bekendheid van t 
Groene Hart amplificeert, de toegankelijkheid van het gebeid verbeterd en de aantrekkelijkheid voor de 
bezoeker vergroot? 

Waarom  Storytelling en Gamification? 
Als we spelen, zijn we de beste versie van onszelf. Zodra we iets spelenderwijs doen, leren we sneller, 
onthouden we meer, geven we minder snel op en zijn we meer bereid tot het ondernemen van actie 
(conversie). In de literatuur (onder andere in het “Face the Future center” wordt dit verwoord met; 

“Tell me and I will forget, show me and I will remember, involve me and I will understand”. 

Het overkoepelende thema 
In de zoektocht naar het overkoepelende verhaal van het Groene Hart clusterde BLOC de meest 
spraakmakende verhalen in (1) De Limes en (2) de oude,- en (3) de nieuwe Hollandse waterlinie. 
Verbindende elementen hierin zijn: 

- Grenzen/ bescherming/ geschiedenis 
- Kwetsbaar/ veilig/ natuur 

Page �  of �1 6

Het verhaal van het Groene Hart 
Tailor made transmedia project
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Op basis van deze elementen zijn wij op zoek gegaan naar een overkoepelend thema voor de diverse 
verhaallijnen binnen het transmedia plan voor het Groene Hart. 

Het Groene Hart is een begrip in Nederland, met  de volgende symbolische waarde; 
- het hart is het centrum 
- het hart laat ons leven door bloed rond te pompen in ons lichaam 
- het hart staat voor liefde en warmte 
- het hart verraad onze gemoedstoestand, het klopt harder bij spanning en langzamer bij 

ontspanning 

Wij zouden graag als overkoepelend thema en uitgangspunt de zoektocht naar de ziel centraal willen 
stellen. Boven alles is de symbolische waarde van het hart namelijk; het huis van de ziel. 

Het Groene Hart is een natuurgebied; een plek waar mensen naartoe gaan om alleen of samen te 
genieten van rust, ruimte en bewustzijn. De bezoekers van het natuurgebied zijn op zoek naar iets anders 
dan hun drukke, vaak stadse bestaan. Ze zijn op zoek naar zichzelf, rust en bezieling. 

“Het Groene Hart is de stilte in het oog van de storm. De storm van de Randstad.” 

Logline 
In een wereld waar alles vooruit stormt, is het Groene Hart een plek waar de tijd vertraagd. Waar je één 
bent met het verleden, heden én de toekomst. Een plek die je anders naar de wereld laat kijken en je 
realiteit verandert. Het belicht een andere dimensie. 

Ons voorstel.  
Wij willen bezoekers van het Groene Hart door het gebied gidsen via een location based ervaring die ze 
via een app op hun smartphone kunnen beleven. De smartphone wordt zo een interactieve tool die hen 
door middel van verhalen, opdrachten en uitdagingen langs bezienswaardigheden brengt en toegang 
geeft tot de diverse dimensies die in het Groene Hart te ontdekken zijn. 

De bezoekers worden gegidst langs Landmarks waar ze een opdracht, audiofragment of bijvoorbeeld 
hologram vrijspelen. De verhaallijnen vertellen over de mensen en dieren die in dit gebied leven, hebben 
geleefd of in de toekomst zullen leven. 

De verhaallijnen zijn ingericht op verschillende doelgroepen. Voor kinderen zijn er verhaallijnen te volgen 
over kabouters of pratende mollen en voor mensen die geïnteresseerd zijn in feitelijke geschiedenis zal de 
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ervaring meer over informatie verstrekking gaan. De Landmarks die aangedaan worden zijn de doelen op 
de reis; Hier kan men beloningen vrijspelen, spellen of audiofragmenten.  
Door de spellen en opdrachten goed uit te voeren kun je insignes verzamelen die ervoor zorgen dat je 
stijgt in de ranking. Via de app zie je ook andere spelers en hún achievements. 

Community 
We willen de lokale bevolking actief deel laten nemen. Ze moeten zich verbonden voelen met het Groene 
Hart. Zij zijn de ambassadeurs van het gebied. Wie anders dan de lokale boer, fietsverhuurder, zanger of 
geschiedenisleraar kan het verhaal van het Groene Hart beter vertellen? Via de app is het mogelijk een 
aantal van deze ambassadeurs te leren kennen. 

Een voorbeeld: 
Een jonge vader uit Amsterdam gaat met zijn zoontje op avontuur. Hij unlocked het verhaal van de 
boerenzoon Twannes, met als titel; Hoe ik Romein werd. In een inleidende video vertelt Twannes over zijn 
fascinaties voor de plaatselijke Romeinen en hij vraagt hem morgen op te komen zoeken in het Archeon, 
dan zal hij er alles over vertellen. De dag daarna gaan vader Tim en zoontje Joris naar het Archeon, de 
eerste locatie. Zodra ze er zijn begint er een spel op de mobiel van vader Tim. Ze moeten in het Archeon 
op zoek naar een brief. Wanneer ze een aantal opdrachten hebben vervuld en raadsels opgelost over wat 
ze daar tegenkomen komen ze uiteindelijk bij een oude brief die achter glas hangt. Het is een brief van 
Twannes. Hij vertelt via de brief verder. Wanneer vader Tim zijn mobiel tegen het glas houdt opent er een 
nieuw venster op de smartphone en zien ze 5 schatkistjes. Wanneer ze alle 5 de schatkistjes open hebben 
is Joris ook Romein. De schatkistjes gaan alleen open als… precies… de halve dag zijn ze op pad. Ze 
lopen over paden, lossen raadsels op, horen audiofragmenten die vertellen over de natuur en de 
avonturen die Twannes er heeft beleeft. Aan het einde van de dag, wanneer de avond valt en ze een 
typisch Romeins hapje hebben gegeten bij een plaatselijke boer, die ook nog meespeelde dat Twannes 
daar ooit woonde, komen ze aan bij de laatste opdracht. De laatste opdracht betekent dat ze een stukje 
moeten varen met een roeibootje… het roeibootje vaart in een huisje over het water, met prachtig uitzicht 
over de weilanden, daar wordt hun het laatste verhaal vertelt en krijgen ze een prachtig hologram te zien 
waar Twannes ze letterlijk toespreekt. Joris heeft de 5 kistjes geopend en alle opdrachten volbracht die 
Twannes, honderden jaren geleden ook volbracht. Vader Tim overhandigt Joris het insigne dat hij die 
ochtend in het Archeon bij de balie heeft opgehaald en maakt Joris een echte Romein. Daarna ontsteken 
ze een klein vuurtje en logeren ze onder een Hollandse sterrenhemel. De dag erna kunnen ze met de 
fietsen die er staan terug naar het station.  
Vader Tim plaatst trots foto’s op zijn Facebook account. Joris vertelt zijn klas over de Romeinen, Twannes, 
de boer en zijn weilanden en over de prachtige sterrenhemel. 

Voorbeelden van mogelijke routes of interesse gebieden: 
- Geschiedenis (Romeinen, sagen, Spaanse overheersing, Prehistorie, Geuzen, Tweede wereldoorlog etc.) 
- Kunst & cultuur (artiesten, liedjes, schilders, kunstenaars) 
- Voedsel (lokaal geproduceerd, hoe maak je? boeren) 
- Sport (Wielrennen, mud-runs, bootcamps) 
- Spiritualiteit (wellness, yoga bij de boer, mindfullness) 
- Natuur (camera’s in nestkasten en burchten, dieren met sensoren die je kunt volgen) 

Fases in dit project: 
Samen met Flavour levert Spektor het creatieve concept en de uiteindelijke app. 
Het proces zelf is een iteratief productieproces, gebaseerd op de design thinking methode en  bestaat uit 
de volgende fases: 
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1 Brainstorming and Ideation 
We verzamelen zoveel mogelijk belangen van lokale ondernemers en andere stakeholders. We 
verzamelen een lijst van mogelijk in te zetten technieken en devices. We verzamelen informatie over 
trends onder consumenten. We omschrijven de diverse doelgroepen en beginnen dan met een aantal co-
creatie sessies, brainstorms waarin we met storytellers en game designers werken aan ideation: kleine 
ideeën die binnen dit thema passen. Kwantiteit voor kwaliteit. Deze kleine ideeën worden vervolgens 
verwerkt tot 5 user journeys, zoals het voorbeeld hierboven, maar dan meer uitgebreid. 

2 The user journey 
Aan de hand van de user journeys koppelen we de belangen van de lokale ondernemers; sloepen verhuur, 
fietsen verhuur, restaurants, musea etc. 
We maken eenvoudige combinaties, bijvoorbeeld enkel een wandeling met audiobegeleiding en 
complexe, zoals in het hierboven beschreven voorbeeld, compleet met maaltijden en overnachtingen. 

Ook denken we na over de te implementeren (technische) mogelijkheden; hologrammen, beacons, huisjes 
waar je met je sloep in kunt overnachten; mystieke ervaringen. 

3 Storytelling and gamification 
Alle functionaliteiten die ontstaan in de user journeys, verwerken we in een ontwerp voor de app waarop 
alle ervaringen te beleven zijn. Dit om ervoor te zorgen dat de app future proof is en er in een later 
stadium meerdere verhalen aan toegevoegd kunnen worden. 

4 New business development 
In deze fase werken we aan de business modellen. Wat kosten de ervaringen voor de gebruiker en wat zijn 
de kosten voor realisatie? 

We denken na over nieuwe, innovatieve verdien,- en terugverdienmodellen voor het gebied. Kan de boer 
een extra cent verdienen als we een toeristisch overstap punt bij hem plaatsen en van een bunker een 
overnachtingsplek maken? 

De technologie die wordt geleverd en geïmplementeerd is modulair van aard. Dat wil zeggen dat de basis 
ontwikkelkosten voor de app verminderen met elke uitbreiding van een nieuwe module. Elke ondernemer 
die zich aansluit kan dus tegen een lagere investering inhaken op het bestaande platform of framework. 
Door de technologie op deze wijze op te zetten is de applicatie voor langere periode bruikbaar en 
schaalbaar.  

Hoewel elk project budgetair ingeschat moet worden kunnen we wel spreken over ‘schaalgroottes’ van 
een project. Gemiddeld liggen de ontwikkelkosten tussen de 150 K en 250K. Dit is exclusief onderhoud 
en updates na implementatie. Het ontwikkelen van modules na het implementeren van de applicatie 
liggen kostentechnisch een stuk lager en zijn percentueel vaan tussen de 10 en 15% van de initiële 
investering.  
Hoe kunnen we een kosten neutraal vinden, waarbij de partijen die profiteren (de betrokken musea, 
verhuurders, horecagelegenheden) een deel van de gecreëerde winsten terug laten vloeien voor 
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uitbreiding en onderhoud van de app. Daarnaast zijn er ook verschillende mogelijkheden om via in app 
purchases gebruikers te laten meefinancieren. 

5. Realisatie prototype 
De app wordt gebouwd, de verhalen uitgewerkt, de Landmarks gebouwd. BLOC voert de regie over de 
organisatie en aansluiting bij alle betrokken partijen. Spektor voert de project regie en werkt samen met 
Flavour aan de uitvoering. 

Na de realisatie van het prototype gaan we over tot de iteratieve ontwikkeling van de applicatie. Dit 
betekent dat we gedurende het ontwikkelproces het product testen met user groups (eindgebruikers) en 
stakeholders.  
In de ontwikkelfase wordt toegewerkt naar een eindproduct. In het interatieve proces wordt feedback van 
tests meegenomen in de doorontwikkeling van de verdere fases.  
Na oplevering van het eindproduct wordt overgegaan tot implementatie. Hiervoor worden de technische 
specificaties gezamenlijk opgesteld. Tevens worden afspraken gemaakt over de fase na implementatie, in 
een losse SLA worden zaken als rapportage, support en onderhoud vastgelegd.  

Verdere stappen 
- Testen met user group en stakeholders 
- Ontwikkeling tot eindproduct 
- 2e Test met user group en stakeholders 
- Implementatie 
- Deployment 
- Rapportage, support en onderhoud 
- Evaluatie 
- Go to market, marketing strategie en uitrol 
- Redactie voor online en offline support 

Page �  of �5 6



 29 

	  
	   	  

Te allen tijde is het belangrijk dat Bloc als kennispartner van de content en de overall ontwikkeling van het 
gebied aangesloten is op het ontwikkelproces. Na opdracht zal Spektor/Flavour een officiële planning 
aanleveren met een belasting inschatting van de capaciteit voor Bloc.  

Wat is de verwachte ROI? 
- Creëren conversie naar ’t Groene hart 
- Schaalbaar Framework met de mogelijkheid om ondernemers aan te sluiten 
- Overall context die bezoeker incentive geeft andere onderdelen van ’t Groene hart te bezoeken 
- Meetbaar maken van bezoekers en gedrag in ’t groene hart 

Spektor 
Spektor Storytelling heeft zich de afgelopen vijf jaar gespecialiseerd in het bedenken en produceren van 
verhalen die zich over meerdere mediaplatforms afspelen en dan voornamelijk online, via apps, social 
media en live events. Doel is altijd het bewegen van mensen, door ze actief te betrekken in 
(maatschappelijk) relevante ervaringen. 

Een aantal voorbeelden; 
Warstories (20 september live) 
Aan de hand van een mobiele app leiden we bezoekers van het Nationaal Bevrijdingsmuseum ’40-’45 te 
Groesbeek langs locaties waar zich verhaalfragmenten bevinden uit de tijd dat Nederland werd bevrijd 
van De Duitse bezetting. Vanuit verschillende perspectieven kan men via tekst, foto's en audio de 
bevrijding beleven. Bij iedere locatie is er ook een uitdaging, waarmee Tweede Wereldoorlog objecten te 
verdienen zijn. 

Feuten https://www.youtube.com/watch?v=Ww5OcOTkRdU 
Spektor maakte furore door rondom de BNN televisie serie Feuten, binnen zes weken een community van 
ruim 50.000 leden te activeren en ze te betrekken in een multimedia avontuur, dat twee jaar na dato nog 
steeds levend wordt gehouden door de geactiveerde leden. 

Kenau https://www.youtube.com/watch?v=Kcrv569IQZY 
Rondom de Nederlandse filmproductie Kenau en in samenwerking met Plan Nederland en de Nationale 
Postcodeloterij richtte we een vrouwenleger op dat via games en events aandacht en geld verzamelden 
voor meisjes wereldwijd. 

Scharrelkids https://www.youtube.com/watch?v=TvjUyXExquM 
We activeerden in samenwerking met Jantje Beton en IVN honderden kinderen en tientallen scholen in de 
aanleg van vijftig groene buitenspeelplaatsen. 

Voor meer informatie en/ of vragen: 

Spektor Storytelling 
www.spektor.nl 
https://www.facebook.com/spektorstories 

Algemeen Directeur 
Tim Murck 
tim@spektor.nl 
+31 (0) 6 470 96 004
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De situatie 
Er is enthousiast gereageerd op de presentatie van het Groene-Hart-concept door Tim Murck bij BLOC. Mede 
op basis van deze reacties heeft BLOC voorgesteld al snel te beginnen met een eerste ontwikkelingsfase van 
de applicatie die centraal staat in het voorgestelde transmedia project. Dit document is bedoeld als 
aanvulling op de al aangeleverde stukken.

Spektor Willem de Zwijgerlaan 352 / 1055 RD / Amsterdam / info@spektor.nl

Groene Hart 
Opzet Fase 1

Opzet fase 1 
Het voorstel is de applicatie in demo versie te ontwikkelen aan de hand van 3 specifieke verhaallijnen. In 
deze verhaallijnen kunnen alle verschillende stakeholders een rol spelen en de diverse functionaliteiten 
gedemonstreerd. 

Door de applicatie daadwerkelijk te bouwen, met de nadruk op het midden van de ervaring, aangevuld met 
een introductie en afronding, kan de gebruikerservaring getest worden. Zodat we alle learnings kunnen 
meenemen naar de productiefase.

De planning 
Om het mogelijk te maken de applicatie vóór de zomer van 2016 te lanceren, moet er januari/ februari 2016 
gestart worden met het bouwen van de applicatie. 

De ontwikkelingsfase moet in dat geval doorlopen worden in de maanden november / december 2015. 
Spektor en Flavour hebben hier wat betreft planning rekening mee gehouden. Voor eind oktober zou 
duidelijk moeten zijn of de eerste fase door kan gaan, willen we die planning kunnen aanhouden. 

Vriendelijke groet, 

Tim Murck 
tim@spektor.nl 
0647096004
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Spektor Willem de Zwijgerlaan 352 / 1055 RD / Amsterdam / info@spektor.nl

D E  O N T W E R P FA S E  ( I N C L U S I E F  M A N A G E M E N T  &  O V E R H E A D )

Clear vision Uren Kosten Tailor made design Uren Kosten Totaal

Inventarisatie 10 Functioneel ontwerp 40

Ideation 15 Flowchart 20

Refine & define 10 Technisch ontwerp 40

Vision & Storyline 15 Architectuur 80

User Journey 20 Game Design & 
Design

80

Scoping 10 3 Specific Storylines 60

Prototype Delivarable

80 - 100 € 10.000    320 - 400 € 40.000     € 50.000     

D E  O N T W I K K E L FA S E  ( I N C L U S I E F  M A N A G E M E N T  &  O V E R H E A D )

Clean rollout Uren Totaal Uren Kosten van totaal

Pre productie ntb Productie fase ntb Deployment 10%

MVP ntb Alfa ntb Positionering 20% - 30%

User test ntb Test ntb Modules 10% - 15%

Regressie test ntb Beta ntb Data beheer 10%

Implementatie 
resultaten

ntb Softlaunch ntb Data analyse 5%

+/- € 200.000 

3 weeks 2 months 3 to 6 months

Clear  

vision
Tailor-made  

design
Clean  

rollout

Define Strategy 

based on concrete 

solutions

Move from ideas to 

Solutions with the Lean  

start-up approach

Accelerate the deployment 

& Solution adaption

Groene Hart 
Begroting fase 1
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Voorstel 4: Boskoop 
 

Cultuurhistorie van sierteelt beleefbaar en bevaarbaar maken  
 
 

Draagt bij aan: 
 

	  
	  

Trekker: Jaap Brouwer  
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PROJECTVOORSTEL ‘ VAREN IN BOSKOOP’ 
Project ‘Varen in Boskoop’   
Het sierteeltgebied in Boskoop is een uniek cultuurhistorische productielandschap. Het 
vaarwegennetwerk heeft een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van de internationale 
positie greenport die Boskoop momenteel inneemt. De bevaarbaarheid van dit netwerk is heden 
ten dage geen vanzelfsprekendheid meer en is door het terug trekken van verantwoordelijkheden 
van hogere overheden kwetsbaar geworden.  De gemeente Alphen aan den Rijn wil de vaarwegen 
en bijbehorende kunstwerken in de Greenport behouden waar mogelijk versterken. Hiertoe is in 
2013 de ‘Watervisie Gouwepolder’ vastgesteld. Momenteel wordt aan een ‘ Visie op Water’ voor 
de hele gemeente gewerkt. Belangrijk onderdeel van beide visies is het benutten van 
meekoppelkansen om zodoende langzaam toe te groeien naar een gewenst streefbeeld voor het 
vaarwegennetwerk. Het project ‘ Varen in Boskoop’ gaat over het benutten van zo’n kans en kent 
drie ontwikkelrichtingen: 
 
Ontwikkelrichting 1: Infrastructuur 
Ontwikkelrichting 2: Organisatie ‘Watergilde’ (samenwerkingsvorm)  
Ontwikkelrichting 3: Het gebruik, het functioneren  
  
Ontwikkelrichting 1: infrastructuur 
Momenteel kan je in Boskoop alleen heen en weer varen. Dat is niet aantrekkelijk. Je moet rondjes 
kunnen varen. Daartoe ontbreken nu nog een aantal vitale schakels. In de afgelopen jaren is het 
gebied twee maal ondergelopen als gevolg van te veel regen in een korte periode 
(klimaatverandering). Het hoogheemraadschap Rijnland wil voorkomen dat dit in de zomer van 
2016 nogmaals gebeurt en heeft daartoe een watergebiedsplan opgesteld. De maatregelen die 
daaruit voortvloeien moeten voor de zomer van 2016 zijn uitgevoerd. Op een aantal plaatsen zijn 
onderheide duikers gepland in de Halve Raak en het Rijneveld. Als je nu van de duikers eens 
bruggen zou kunnen maken, dan wordt het gebied in een keer veel beter bevaarbaar en wordt het 
ook mogelijk om van binnen het boomkwekerijgebied naar buiten (groene hart) en van buiten naar 
binnen te varen en kun je de bestaande rondvaarten flink uitbreiden en meer kwaliteit geven. 
Omdat Rijnland een groot deel van de kosten op zich neemt, zij gaan de duikers bouwen, is het 
aantrekkelijk om juist nu extra te investeren, zodat er bruggen komen. In de afgelopen weken is op 
dit punt intensief samengewerkt met Rijnland. Het plan is klaar alleen de dekking voor de bruggen 
is nog niet volledig. Zij gaan bovendien de 6 sluizen in het gebied in goede staat brengen en aan de 
gemeente overdragen, waarmee de bevaarbaarheid nog groter wordt en dat ook blijft in de 
komende jaren. Het punt om een keuze te maken tussen bruggen of duikers ligt niet ver voor ons.  
  
Ontwikkelrichting 2: organisatie ‘Watergilde’ (samenwerkingsvorm)  
De VVV is erg actief in Boskoop en organiseert momenteel de rondvaarten. Zij zijn bereid om 
samen met een aantal actieve (varende)ondernemers/telers de basis voor een nieuwe 
samenwerkingsvorm op zich te nemen. Het voordeel is dat dit al een goedlopende organisatie is die 
7 dagen per week bereikbaar en bemenst is door vele vrijwilligers. De VVV zit bovendien door heel 
Boskoop en heeft contact met andere VVV’s in de gemeente en regio. Een grote groep 
ondernemers staat te trappelen om samen met de VVV gestalte te geven aan een ‘ Watergilde' dat 
verantwoordelijk wordt voor bediening kunstwerken, organiseren rondvaarten en evenementen. 
De gemeente is intensief betrokken bij dit alles en is net zo enthousiast 



 34 

	  
	   	  

  
Ontwikkelrichting 3: het gebruik, het functioneren of de slagroom op de taart 
Als toevoeging zijn reeds een groot aantal attracties aanwezig, zoals de proeftuin van Holland, 
Tuinbeleving van Esveld met vele unieke collecties bomen en heesters, diverse horeca, natuur en 
natuurlijk de boomkwekerijen waar van alles te zien is. Daarnaast zijn een groot aantal  extra 
activiteiten voorzien. Boskoop is een vaarpolder, die nog volledig in tact is en van oudsher varen er 
schouwen in dit gebied en deze regio. Een aantal ondernemers zijn in een vergevorderd stadium 
met de oprichting van een Schouwenwerf. Deze extra attractie wordt een van de punten van 
samenkomst van ‘ Varen in Boskoop’, een clubhuis van het Watergilde en wellicht een 
horecavoorziening. Door het leerlingwezen te betrekken wordt het vak van boten bouwen 
(schouwen bouwen) ook doorgegeven aan de volgende generatie. In samenwerking met de 
gemeente wordt door de plannenmakers ook gewerkt aan de inzet van mensen, die verder van de 
arbeidsmarkt af staan. Ook worden plannen uitgewerkt om in 2016 een varend corso te 
organiseren. De opgeknapte schouwen vormen de basis. De organisatie geschiedt door het 
Watergilde. Het corso werkt door op verschillende schaalniveaus: saamhorigheid en trots van 
lokale bewoners en ondernemers, profilering van het Groene Hart en internationale promotie van 
de Greenport   
 

Resultaten op korte termijn 
x Behoud en ontwikkeling van het kleinschalige vaarwegennetwerk. 
x Het stimuleren van georganiseerde rondvaarten en vervoer over water.  
x Het beleefbaar maken van Greenport Boskoop vanaf het water. 
x Behoud van het water gerelateerd cultuurhistorisch (varend) erfgoed in de Greenport 

Boskoop. 
x Toevoegen van extra attracties in de Greenport Boskoop (Schouwenwerf en 

boatconveyor). 
x Organisatie van Varend Corso Boskoop ter promotie van de Greenport Boskoop. 
x Neveninkomsten voor telers en boomkwekers in het sierteeltgebied. 
x Mogelijkheden voor kleinschalige verblijfsrecreatie op/aan het water (trekkershutten).  

 

Lange termijn perspectief 
x Behoud en ontwikkeling van (een duurzame) Greenport Boskoop 
x Verweving gastvrijheideconomie en sierteelteconomie 
x Verdere ontwikkeling fijnmazig vaarwegenwerk /sloepennetwerk ten zuiden van Oude 

Rijn. 
x Het verbeteren van de nautische veiligheid op de Gouwe door het bieden van alternatieve 

vaarroutes. 
x Bevaarbare waterwegen als basis voor eventuele transformaties naar woon- 

recreatiefuncties voor het sierteeltgebied in de verre toekomst 
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Bijdrage aan toeristische – recreatieve profilering Groene Hart 

x Greenport Boskoop profileert zich als de ‘Tuin van Holland’. Een tuin die toegankelijk is 
voor  zowel de zakelijke gebruiker als particuliere klanten.   

x De Economische Strategische Visie 2020 van de Greenport zet in op een ‘one-stop-shop’ 
strategie met een etalagefunctie voor de Greenport als inspiratiebron en trekpleister.  

x Het gebruik van de vaarwegen draagt bij aan de koppeling van  sierteelteconomie en de 
gastvrijheidseconomie. 

x Boskoop is daarmee een unieke bestemming binnen het Groene Hart, geschikt voor 
recreanten uit de omliggende steden, (inter-)nationale toeristen en zakelijk bezoek.  

 
 
Planning en mijlpalen 
Fase 1: 
Termijn:  0-2 jaar 
Mijlpalen: November 2015   Keuze bruggen of duikers  
  Zomer 2016   Opening bruggen en organiseren eerste Varend Corso 
  Medio 2017   Opening Schouwenwerf 
 
Bestuurlijke planning 
Besluit bestuurlijke tafel Water, Vrije tijd en Groen (22 gemeenten) 26 oktober 2015 
 
Raming kosten 
Er wordt van het investeringsprogramma een bijdrage gevraagd voor een deel van de kosten. Het 
betreft het realiseren van kunstwerken en de Schouwenwerf. De geraamde kosten voor een 
beweegbare brug is gebaseerd op een onlangs gerealiseerde vergelijkbare brug. Het op 
breedte/diepte houden van de vaarwegen zit niet in deze raming en zal op een andere wijze 
gefinancierd moeten worden. Bij de raming is de bovenkant van de bandbreedte aangehouden. 
 
Infrastructuur 
Brug Halve Raak       €    750.000,-- 
Brug Rijneveld        €    750.000,-- 
Organisatie 
Oprichting Watergilde door VVV/ondernemers/gemeente  
Het gebruik 
Bouw schouwenwerf met houtloods en kade + kraan  €    450.000,--   
Varend Corso      €       25.000,-     ++ 
Raming        € 1.975.000,-- 
 
 
Cofinanciering 
Hoogheemraadschap Rijnland      €   500.000,-- 
Gemeente Alphen aan den Rijn (schouwenwerf)    €   225.000,-- 
Gemeente, Watrgilde en Greenport (Varend Corso)    €     25.000,-- 
Gevraagde bijdrage Investeringsprogramma (bruggen)   €   500.000,-- 
Gevraagde bijdrage Investeringsprogramma (schouwenwerf)  €    225.000,-- ++ 
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Voorstel 5: Avifauna (korte termijn) 

 
Toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het Groene Hart 

 
 
 

 	  
	  

Trekker: John de Hoon  
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Projectvoorstel	  Stichting	  Vogelpark	  Avifauna	  	  
	  

Inleiding	  
Stichting	  Vogelpark	  Avifauna	  beheert	  een	  dierenpark	  dat	  gespecialiseerd	  is	  in	  vogels	  en	  centraal	  in	  de	  
Randstad	  ligt,	  midden	  tussen	  de	  grote	  steden.	  Met	  350.000	  bezoekers	  is	  het	  de	  zesde	  toeristische	  
attractie	  van	  Zuid	  Holland	  en	  de	  grootste	  in	  het	  Groene	  Hart.	  De	  stichting	  is	  een	  financieel	  gezonde	  
en	  bedrijfsmatig	  gestuurde	  organisatie	  die	  een	  vervolgstap	  wil	  maken	  naar	  middelgrotere	  
investeringen,	  zodat	  de	  bezoekersaantallen	  verder	  doorgroeien.	  Daarna	  wil	  het	  de	  schaalsprong	  
maken	  naar	  een	  grote	  investering.	  De	  stichting	  heeft	  de	  status	  van	  een	  Algemeen	  Nut	  Beogende	  
Instelling	  (ANBI).	  	  

Korte	  termijn	  project	  
Voor	  het	  komende	  seizoen	  wil	  het	  vogelpark	  een	  combinatie	  maken	  tussen	  vogels	  en	  andere	  dieren.	  
Het	  gaat	  om	  een	  relatief	  kleine	  investering	  die	  naar	  verhouding	  hetzelfde	  effect	  heeft	  als	  de	  
vervolgprojecten,	  maar	  op	  een	  kleinere	  schaal.	  

Aanloopinvestering	  (96.000	  euro)	  
Centraal	  in	  het	  park	  komt	  een	  nieuw	  eiland	  met	  daarop	  verschillende	  dwergaapjes	  en	  
vogelsoorten	  uit	  de	  nevelwouden	  van	  Zuid-‐Amerika.	  De	  bezoekers	  kunnen	  tussen	  de	  vogels	  en	  
dwergapen	  door	  lopen.	  Het	  project	  heet	  Nuboso	  (=	  Nevelwoud	  in	  het	  Spaans)	  en	  het	  park	  wil	  
dit	  verblijf	  in	  april	  2016	  in	  gebruik	  nemen.	  Avifauna	  zal	  hier	  als	  enige	  Nederlandse	  dierentuin	  
kolibries,	  het	  kleinste	  vogeltje	  ter	  wereld,	  huisvesten.	  

	  
Middellange	  termijn	  project	  
De	  komende	  3	  jaar	  kunnen	  er	  drie	  investeringen	  met	  een	  flinke	  nationale	  uitstraling,	  van	  gezamenlijk	  
zo’n	  4,9	  miljoen	  euro	  worden	  gerealiseerd.	  Twee	  investeringen	  (investering	  1	  en	  3)	  hebben	  
voornamelijk	  tot	  doel	  om	  de	  bezoekersaantallen	  te	  verhogen.	  De	  andere	  investering	  (investering	  2)	  is	  
vooral	  bedoeld	  om	  de	  verbinding	  te	  leggen	  naar	  het	  Groene	  Hart	  en	  daarnaast	  de	  bezoekers-‐
besteding	  te	  verhogen.	  

Investering	  1	  (1,7	  miljoen	  euro)	  
Er	  wordt	  een	  unieke	  Australische	  biotoop	  gecreëerd	  waar	  een	  combinatie	  wordt	  gemaakt	  
tussen	  kleurrijke	  prachtvinken	  en	  koalaberen.	  In	  Avifauna	  zullen	  voor	  het	  eerst	  in	  Nederland	  
levende	  Koala’s	  	  te	  zien	  zijn.	  Door	  de	  combinatie	  met	  Australische	  prachtvinken	  en	  de	  
Australische	  entourage,	  ontstaat	  een	  vrolijke	  en	  avontuurlijke	  beleving.	  

Investering	  2	  (1,4	  miljoen	  euro)	  
Voordat	  de	  bezoekers	  van	  Avifauna	  op	  wereldreis	  	  gaan	  langs	  de	  vogels,	  dieren	  en	  natuur	  in	  
het	  vogelpark,	  worden	  ze	  centraal	  ontvangen	  in	  “Het	  Groene	  Hart	  van	  Avifauna”.	  Hier	  vind	  je	  
een	  authentiek	  Zuid-‐Hollands	  landschap	  met	  daarin	  typische	  boerderijdieren,	  kleine	  
boerderijen	  en	  huisjes	  uit	  het	  Groene	  Hart.	  Hier	  wordt	  de	  koppeling	  naar	  het	  Groene	  Hart	  
gemaakt	  door	  de	  verkoop	  van	  streekproducten	  en	  aandacht	  voor	  de	  toeristische	  
mogelijkheden	  van	  Het	  Groene	  Hart.	  Avifauna	  is	  nu	  al	  actief	  betrokken	  bij	  natuurontwikkeling	  
in	  de	  omgeving	  van	  Alphen	  aan	  den	  Rijn.	  	  Door	  bij	  investering	  2	  ook	  een	  stukje	  “Groene	  Hart	  
natuur”	  aan	  te	  leggen,	  	  wordt	  tevens	  de	  verbinding	  gemaakt	  met	  de	  natuur	  en	  
natuurorganisaties	  in	  het	  buitengebied.	  	  

	  
	  
Investering	  3	  (1,8	  miljoen	  euro)	  
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Er	  wordt	  een	  Zuid-‐Amerikaanse	  biotoop	  gecreëerd	  waar	  een	  combinatie	  wordt	  gemaakt	  
tussen	  reuzenotters,	  miereneters	  en	  papegaaiachtigen.	  De	  indrukwekkende	  kolonie	  
papegaaien	  zal	  dagelijks	  worden	  losgelaten	  tijdens	  een	  voedering,	  wat	  een	  hoogtepunt	  
tijdens	  het	  parkbezoek	  zal	  zijn.	  De	  zoogdieren	  en	  de	  natuurlijke	  aankleding,	  maken	  de	  
beleving	  van	  deze	  attractie	  compleet	  en	  geven	  deze	  een	  nationale	  uitstraling.	  

Resultaat	  korte	  termijn	  project	  
Door	  de	  aanloopinvestering	  	  van	  96.000	  euro	  zullen	  de	  bezoekersaantallen	  jaarlijks	  met	  5.000	  stijgen.	  
Deze	  extra	  bezoekers	  leveren	  direct	  extra	  werkgelegenheid	  op,	  maar	  zij	  hebben	  ook	  indirecte	  spin-‐
off	  op	  andere	  recreatieve	  bedrijven.	  Omdat	  de	  aanleg	  zoveel	  mogelijk	  wordt	  gerealiseerd	  met	  lokale	  
bedrijven	  stimuleert	  deze	  investering	  ook	  de	  economie.	  Omdat	  Avifauna	  als	  enige	  Nederlandse	  
dierentuin	  de	  mogelijkheden	  heeft	  om	  een	  kolibrie	  te	  laten	  zien,	  geeft	  dit	  nationale	  uitstraling	  aan	  
het	  vogelpark	  en	  aan	  het	  Groene	  Hart.	  Bovendien	  is	  de	  unieke	  kolibrie	  van	  grote	  educatieve	  waarde.	  	  
	  
Resultaat	  middellange	  termijn	  
Door	  investeringen	  1	  en	  3	  zullen	  de	  jaarlijkse	  bezoekersaantallen	  met	  totaal	  50.000	  verder	  groeien	  
naar	  405.000	  per	  jaar.	  Avifauna	  kan	  worden	  gezien	  als	  één	  van	  de	  toeristische	  motoren	  van	  het	  
groene	  Hart.	  Door	  deze	  investeringen	  zal	  de	  nationale	  uitstraling,	  belevingswaarde,	  
investeringscapaciteit	  en	  kwaliteit	  van	  Avifauna	  en	  het	  Groene	  Hart	  verder	  toenemen.	  Door	  de	  
aandacht	  voor	  het	  landschap,	  de	  toeristische	  waarde,	  de	  natuur	  en	  de	  streekproducten	  van	  het	  
Groene	  Hart	  in	  investering	  2,	  wordt	  de	  spin-‐off	  naar	  externe	  belanghebbenden	  flink	  vergroot.	  Als	  
vanzelf	  wordt	  bij	  de	  ruim	  400.000	  bezoekers	  op	  een	  creatieve	  en	  aantrekkelijke	  manier	  reclame	  
gemaakt	  voor	  de	  mogelijkheden	  in	  Het	  Groene	  Hart.	  De	  werkgelegenheid	  zal	  door	  deze	  investeringen	  
in	  Avifauna	  groeien,	  maar	  ook	  het	  aantal	  indirecte	  toeristische	  arbeidsplaatsen	  in	  het	  Groene	  Hart	  zal	  
toenemen.	  

Resultaat	  langere	  termijn	  
Deze	  drie	  middelgrote	  investeringen	  zijn	  de	  opmaat	  naar	  een	  grote	  innovatieve,	  overdekte	  beleving	  
van	  ruim	  1,5	  hectare.	  Deze	  	  investering	  zal	  Avifauna	  en	  het	  Groene	  Hart	  flink	  op	  de	  kaart	  zetten	  en	  
het	  toerisme	  een	  forse	  weersonafhankelijke	  impuls	  geven.	  Daarbij	  wordt	  gezocht	  naar	  een	  
innovatieve	  toepassing	  van	  deze	  attractie	  bij	  het	  opwekken	  van	  duurzame	  energie.	  

Grotere	  Investering	  voor	  langere	  termijn	  (25	  miljoen	  euro)	  
In	  dit	  grote,	  transparante,	  overdekte	  vogelverblijf	  van	  ongeveer	  1,6	  hectare	  heerst	  een	  
aangename	  temperatuur	  en	  kan	  men	  zich,	  onafhankelijk	  van	  de	  weersomstandigheden,	  
enkele	  uren	  vermaken.	  Het	  overdekte	  vogelverblijf	  is	  zo	  hoog	  dat	  er	  volwassen	  bomen	  en	  
kleine	  gebouwen	  in	  kunnen	  staan,	  zodat	  bezoekers	  niet	  ervaren	  dat	  zij	  zich	  in	  een	  overdekt	  
verblijf	  bevinden.	  	  Spannende	  bospaden,	  een	  uitdagend	  klimparcours	  en	  een	  “jungle	  tram”	  
(variant	  op	  de	  bekende	  kabelbaan)	  voeren	  de	  bezoekers	  door	  een	  hoog	  opgaande,	  weelderige	  
tropische	  beplanting	  van	  waaruit	  talloze	  vogelgeluiden	  opklinken.	  De	  combinaties	  met	  een	  
restaurant	  in	  Surinaamse	  sferen,	  een	  Surinaams	  schooltje	  en	  verschillende	  speelgelegenheden	  
maken	  de	  belevenis	  compleet.	  	  

De	  projecten	  dragen	  bij	  aan	  de	  toeristisch-‐recreatieve	  profilering	  van	  het	  Groene	  Hart	  omdat:	  
• het	  de	  bezoekersaantallen	  aan	  Avifauna	  en	  het	  Groene	  Hart	  een	  flinke	  impuls	  geeft;	  
• het	  direct	  en	  indirect	  de	  toeristische	  economie	  in	  het	  groene	  Hart	  een	  flinke	  impuls	  geeft;	  
• De	  kwaliteit	  van	  Avifauna	  als	  de	  grootste	  toeristische	  attractie	  van	  het	  Groene	  Hart	  verder	  

verbetert,	  wat	  belangrijk	  is	  voor	  de	  concurrentiepositie	  van	  het	  Groene	  Hart;	  
• De	  nationale	  uitstraling	  van	  Avifauna	  en	  het	  Groene	  Hart	  wordt	  vergroot	  en	  het	  imago	  wordt	  

versterkt;	  	  
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• Er	  verbindingen	  worden	  gelegd	  naar	  andere	  toeristische	  bedrijven	  in	  het	  Groene	  Hart;	  
• Avifauna	  jaarlijks	  bij	  ruim	  400.000	  bezoekers	  in	  het	  park	  en	  ruim	  600.000	  bezoekers	  aan	  de	  

website,	  promotie	  zal	  maken	  voor	  belangrijke	  onderdelen	  van	  Het	  Groene	  Hart	  zoals	  de	  
natuurwaarde,	  de	  streekproducten,	  waterrecreatie,	  historische	  kernen	  etc;	  

• De	  regionale	  impact	  van	  de	  ideële	  doelstellingen	  van	  Avifauna	  op	  gebied	  van	  	  
natuurbescherming	  en	  natuureducatie	  worden	  verder	  vergroot.	  	  	  

Resultaat	  
Na	  de	  aanloopinvestering	  zullen	  de	  bezoekersaantallen	  groeien	  met	  5.000	  bezoekers	  per	  jaar.	  Na	  de	  
eerste	  fase	  zullen	  de	  bezoekersaantallen	  naar	  verwachting	  stijgen	  met	  25.000.	  De	  tweede	  fase	  zal	  de	  
verbindingen	  leggen	  naar	  het	  Groene	  Hart,	  wat	  vooral	  meetbaar	  zal	  zijn	  in	  de	  publiciteit.	  De	  derde	  
fase	  zal	  de	  bezoekersaantallen	  weer	  met	  25.000	  laten	  groeien	  naar	  totaal	  405.000	  per	  jaar.	  	  	  	  	  

Het	  project	  op	  korte	  termijn	  kost	  96.000	  euro.	  Het	  middellange	  termijnproject	  wordt	  in	  drie	  stappen	  
uitgevoerd.	  Fase	  1:	  1,7	  miljoen,	  fase	  2:	  1,4	  miljoen,	  fase	  3:	  1,8	  miljoen	  euro.	  

Financiering	  en	  samenwerking	  
Voor	  de	  aanloopinvestering	  hebben	  we	  de	  onderstaande	  verdeling	  voor	  ogen:	  

Eigen	  middelen	  	   	   	   	   	   	   	   	   €	  40.000,=	  
Bijdragen	  uit	  subsidies	  en	  sponsoring	  	   	   	   	   	   	   €	  56.000,=	  

De	  eigen	  middelen	  (€.40.000,=)	  zijn	  beschikbaar.	  Aan	  de	  provincie	  vraagt	  Stichting	  Vogelpark	  
Avifauna	  een	  bijdrage	  van	  €.30.000,=.	  Van	  de	  sponsorgelden	  zijn	  zo’n	  €.15.000,=	  toegezegd	  
en	  wordt	  nog	  naar	  aanvullende	  middelen	  gezocht.	  De	  resterende	  €.11.000,=	  zal	  het	  
vogelpark	  naar	  verwachting	  op	  korte	  termijn	  bijeenbrengen.	  	  

Voor	  investering	  1,	  2	  en	  3	  hebben	  we	  de	  onderstaande	  verdeling	  voor	  ogen:	  	  
Bancaire	  lening	  	   	   	   	   	   	   	   	   €	  2.900.000,=	  	  
Bijdrage	  uit	  subsidies	  en	  sponsoring	   	   	   	   	   	   €	  1.500.000,=	  
Investering	  vanuit	  bestaande	  exploitatie	  Stichting	  Vogelpark	  Avifauna	   	   	  	  	  	  €	  500.000,=	  

Het	  regelen	  van	  deze	  financiering	  bevindt	  zich	  nog	  in	  de	  beginfase.	  Het	  project	  zal	  door	  een	  
vast	  team	  van	  Stichting	  Vogelpark	  Avifauna	  worden	  uitgevoerd	  in	  samenwerking	  met	  diverse	  
externe	  partijen.	  Te	  denken	  valt	  aan	  andere	  dierentuinen,	  gespecialiseerde	  adviseurs,	  
aannemers,	  architecten,	  groenleveranciers,	  natuurbeschermingsorganisaties,	  non	  profit	  
organisaties	  uit	  het	  Groene	  Hart	  etc.	  	  	  	  

	  

Alphen	  aan	  den	  Rijn,	  7	  oktober	  2015	  
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Voorstel 6: Fort Wierickeschans 
 

Groene Hart passage 
 
 
 

	  
	  
	  

Trekker: Peter Kraan  
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Passage !

Informa)ecentrum!cultuurhistorie,!innova)e!en!regionale!ontwikkeling!!

Arrangementenfabriek!

!
Aanleiding!en!achtergrond!
!
De!S)ch)ng!Fort!Wierickerschans!Groep!is!bezig!met!de!herinrich)ng!van!het!fort.!!
De!voortschrijdende!restaura)e!van!het!fort,!de!transforma)e!van!oude!gebouwen!naar!nieuwe!func)es!
en!de!ontwikkeling!van!de!omgeving!van!het!fort,!startende!bij!het!Wierickegebied!I,!levert!een!krach)ge!
impuls!en!versterkt!de!recrea)efCtoeris)sche!en!zakelijke!mogelijkheden!van!het!fort.!Een!loca)e,!waar!
recrea)eve!verbindingen!over!land!en!water!samen!komen,!die!mogelijkheden!biedt!voor!tal!van!
evenementen.!!
!
Een!loca)e!waar!cultuurC!en!landschapsbeleving,!evenementen,!informa)e!en!horeca!!
worden!gekoppeld!aan!ac)eve!recrea)emogelijkheden!als!varen!op!de!Wiericke!en!de!Oude!Rijn!en!fietsen!
en!wandelen!op!een!steenworp!afstand!van!Fort!Wierickerschans.!Een!loca)e!die!in!het!Groene!Hart!een!
van!de!trekpleisters!is!!voor!toeristen!als!onderdeel!van!korte!en!lange!vakan)es!of!dagjes!uit.!Een!plek!om!
te!genieten!van!rust,!ruimte!en!natuur,!de!sfeer!van!(cultuur)historie!te!proeven!en!te!!
wandelen,!fietsen!en/of!varen.!!
!
Maar!ook!een!plek!vol!dynamiek!waar!naast!recrea)e!en!toerisme!ook!nieuwe!gebruiksfunc)es!voor!het!
brede!publiek!en!bedrijfsleven!tot!ontwikkeling!worden!gebracht.!De!cultuurhistorisch!waardevolle!seNng!
van!het!fort!wordt!met!de!nieuwe!gebruiksfunc)es!hersteld,!behouden,!versterkt!en!verder!door!
ontwikkeld.!
!
!
!
!
!
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!
!
Na!jaren!intensieve!restaura)eCac)viteiten!is!Fort!Wierickerschans!met!haar!gebouwen!gereed!
voor!gebruik.!Fort!Wierickerschans!in!haar!derde!func)e!als!innova)eve,!recrea)eve!en!toeris)sche!
aanjager!voor!de!regio.!Een!func)e!die!zij!door!haar!geweldige!ligging!en!rijke!historie!meer!!
dan!waard!is.!!
!
Wij!constateren!dat!er!behoePe!bestaat!aan!een!infocentrum!waar!regionale!ac)viteiten!en!!
nieuwe!ontwikkelingen!gepresenteerd!worden.!S)ch)ng!Fort!Wierickerschans!Groep!!
kan!en!heeP!de!mogelijkheid!deze!behoePe!te!vervullen.!
!
Maar!het!Fort!kan!dat!niet!alleen,!het!heeP!hulp!nodig.!Het!heeP!hulp!nodig!van!haar!!
rijke!omgeving.!Een!omgeving!die!door!zijn!snel!veranderend!gebruik!toe!is!aan!herijking!en!!
duurzame!ontwikkelingen.!Juist!deze!ontwikkelingen!zijn!voor!S)ch)ng!Fort!Wierickerschans!Groep!
de!aanleiding!om!met!haar!middelen!en!daadkracht!een!bijdrage!te!leveren!dit!doel!te!bereiken.!
!
Een!stevige!ervaring!van!S)ch)ng!Fort!Wierickerschans!geeP!aan!dat!er!snel!wat!moet!gebeuren.!
Deelname!aan!de!Eden!Award,!een!Europese!erkenning!voor!duurzame!ontwikkeling!met!!
als!thema!herbestemming!van!lokaal!erfgoed,!!maakt!dit!duidelijk.!
Een!citaat!uit!de!corresponden)e!met!de!jury!:!‘We#hebben#enorm#veel#waardering##voor#uw#inzending.#
Uit#alles#blijkt#dat#daar#veel#zorg#en#aandacht#aan#is#besteed.#Waar#we#niet#zo’n#goed#
#beeld#van#kregen#is#de#betekenis#van#Fort#Wierickerschans#voor#de#bredere#regio.##
Hoe#ontwikkelt#de#bredere#regio#zich#en#welke#rol#speelt#verduurzaming#daarin#en#op#welke#manier##
func?oneert#het#fort#daarin#als#aanjager.’#Met!dit!gegeven!zijn!we!aan!de!slag!###
#
!
!
!
!
!!!
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Gebouw!1830!

talud!traverse!

gazon!

bestra)ng!

expo!2!tuinkamers!/!

diversen!onderwerpen!

rich)ng!brug!rich)ng!plein!

schetsontwerp!

!!
!!
!Passage!Groene!Hart!
!S)ch)ng!Fort!Wierickerschans!Groep!heeP!een!plan!gemaakt,!waarbij!het!Fort!nóg!meer!een!regionale!
func)e!kan!krijgen!en!de!ontwikkelingen!in!de!omgeving!daarbij!kan!betrekken.!!

!
!Een!as!van!oost!naar!west!midden!over!het!Fort!wordt!bestempeld!als!“Passage!Groene!Hart”.!!Van!de!
parkeerplaats!van!het!Fort!tot!en!met!de!Westelijke!Poterne!worden!de!ac)viteiten!gericht!op!
cultuurhistorie,!innova)e!en!ontwikkeling!in!de!regio.!!

!
!Het!gebouw!1830,!het!eerste!gebouw!in!de!as!van!oost!naar!west,!zal!ingericht!worden!als!het!
showvenster!van!de!ac)viteiten!in!de!regio.!Deze!ac)viteiten!zijn:!recrea)eCtoerisme,!historie,!militair!
verleden,!buskruit,!cultuur,!veehouderij,!waterlopen,!ecologie,!natuur,!streekproducten,!handel!en!
nijverheid,!energie,!mobiliteit!en!bodemdaling.!Deze!onderwerpen!worden!in!een!beeldverhaal!
gepresenteerd,!en!verdieping!van!de!onderwerpen!vindt!plaats!middels!moderne!communica)e!
middelen.!Dit!zal!constant!aan!verandering!onderhevig!zijn.!!

!
!Het!Kruithuis,!het!kroonjuweel!van!het!fort,!straalt!de!historie!uit.!Dit!karakteris)eke!gebouw!is!
uitermate!geschikt!voor!cultuur!en!historie.!In!het!Kruithuis!is!al)jd!een!themaCexposi)e!opgesteld!met!
veelal!duurzame!en!maatschappelijke!onderwerpen.!Er!wordt!op!dit!moment!gewerkt!aan!een!
informa)eve!bezoekersgids!betreffende!de!historie!van!Fort!Wierickerschans!en!de!rol!van!buskruit!
binnen!de!Staten!van!Holland!in!rela)e!met!dit!Kruithuis.!!
!!
!Het!Kraaiennest,!bevindt!zich!op!de!verdiepingsvloer!van!het!Kruithuis.!Op!het!dak!van!het!Kruithuis!is!
een!pla\orm!gerealiseerd!om!de!bezoeker!een!blik!op!Fort!Wierickerschans!en!de!omgeving!te!kunnen!
bieden!van!grote!hoogte.!Dit!alles!om!de!informa)evoorziening!een!ware!ontdekkingstocht!te!laten!zijn!
en!het!de!bezoeker!te!laten!beleven.!!

!
!De!westelijke!poterne.!In!de!omgeving!van!deze!poort!zal!de!nadruk!komen!te!liggen!op!natuureduca)e.!!!
!De!aloude!thema’s!‘Behoud!door!ontwikkeling’!en!‘Koester!Oud,!Denk!Nieuw’!blijven!!
!hierop!ook!van!toepassing.!!

!
!

!!
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Elementen!begroGng!Passage!Groene!Hart!
!
!
!
 

Glasvezelkabel!aanslui)ng!op!het!net ! !50.000,C!
Bouwkundige!aanpassingen ! ! ! !50.000,C!
Presenta)e!materieel ! ! ! ! ! !50.000,C !!
!
Totaal ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!150.000,C !!
!
!
Van!dit!bedrag!zullen!wij!zelf!50%!coCfinancieren.!



 45 

Long list 
 
 

Voorstel 1: Groeten uit de stadstuin 
 

TV productie over het Groene Hart  
 
 
 

	  
Trekker: Ed Breuren  
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Project voorstel: 
1: wat behelst het project? Een live uitzending “groeten uit de stadstuin”,1 
keer per maand over de stadstuin van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en 
Utrecht: het groene hart. Duur van de uitzending zal ongeveer 25 minuten 
duren. Het betreft Cultuur, Muziek, Uitgaan en Natuur. Het hele programma 
wordt gemaakt door mensen uit Woerden en omgeving. De gasten die 
geïnterviewd worden komen uit het Groene Hart. Er zijn vele mensen uit deze 
regio die allemaal een eigen bijdrage leveren aan de wereld in cultuur, milieu 
en muziek. Wij hebben al eerder een project gedaan om Woerden op de kaart te 
zetten: Woerden Live. (www.woerdenlive.nl) Dit deden wij samen met 2 
partijen. Met deze partijen lukte het niet om verder te gaan omdat beide 
partijen een zeer commerciële houding hadden. Wij geloven in samenwerken 
met elkaar. En in het eerste jaar zullen wij met elkaar moeten investeren.   
2: Wat is het resultaat? Het groene hart/de Stadstuin geladen wordt. 
3: Wat is het lange termijn perspectief? Dat wij uit gezonden worden bij AT5, 
RTV Utrecht en Rotterdam. Dat daardoor het groene hart meer en meer 
bekendheid krijgen  en de gasten die aan tafel komen daadwerkelijk graag aan 
tafel komen.  
4: Toeristisch-recreatieve profilering: Het Groene Hart een Merk maken! 
Mensen bewust maken dat alle natuur in dit gebied wat tussen alle belangrijke 
steden ligt (Dé achtertuin) op 30 min rij afstand  
5: Wanneer wordt dit resultaat bereikt? Dat alle omroepen van de 
belangrijkste steden in west-Nederland onze uitzending wilt uitzenden. Dat we 
meer toerisme krijgen in het groen hart. En de Nederlander bewust maken dat 
onze natuur tussen de steden van zeer groot belang is. We gaan ervoor dat 
“bekende” mensen uit Nederland bij ons aan tafel willen zitten. 
6: Ons project gaat ons het eerste jaar 40000/50000 euro kosten voor 12 
uitzendingen dit .  
7: Een gedeelte van ons marketingbudget willen we investeren om dit project 
op te zetten. Een Nederlandse filmproducent wil ons hierbij vrijwillig helpen. 
Hij kent weer een manier waarop de kosten gedrukt kunnen worden: m.b.t. 
licht en geluid. Muziek wordt vrijwillig opgezet door een Nederlandse 
muzikant die heel veel bekende Nederlanders kent die mee willen helpen met 
opzetten. Een Nederlandse journaliste helpt ons vrijwillig mee om de eerste 
uitzendingen op te zetten. Zij zal alle teksten uitwerken en er alles aan doen 
om ons bekend te maken in Nederland via diverse kranten en publiciteit. 
Onze presentator gaat het eerste jaar vrijwillig meedoen om zo voor hem 
bekendheid te krijgen. 
8: Wij verwachten van de Gemeente en Groene Hart stichtingen een bijdrage 
om dit programma te kunnen bewerkstelligen en de uitzending op de 
stadszenders krijgen. 
9: Uitvoerder van dit project wordt nader te bepalen wat wenselijk is stichting 
of ondernemer!?. de opnames kunnen in Van Rossum gemaakt worden. 
10: Een journaliste van de AD:Anette de Groot,  Filmmaker Ton Okkerse ( 
films: De nieuwe wildernis en Holland Natuur in de Delta ), Jan Kanis ( bekend 
uit de muziekwereld in Nederland), Onze eigen “huisband” met jonge talenten 
(o.a. Little Steffie en Sam van de Herman Brood academie), Presentator en 
acteur: Maarten Tuit. 
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Voorstel 2: Landgoed van Rossem 

 
Circulaire voedselproductie in het Groene Hart  

 
 
 

	  
	  
	  

	  

	  
	  

Trekker: Ed Breuren  
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Voorstel 3: Avifauna (middenlange en lange termijn) 
 

Binnenkomen in het Groene Hart  
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Projectvoorstel	  Stichting	  Vogelpark	  Avifauna	  	  
	  

Inleiding	  
Stichting	  Vogelpark	  Avifauna	  beheert	  een	  dierenpark	  dat	  gespecialiseerd	  is	  in	  vogels	  en	  centraal	  in	  de	  
Randstad	  ligt,	  midden	  tussen	  de	  grote	  steden.	  Met	  350.000	  bezoekers	  is	  het	  de	  zesde	  toeristische	  
attractie	  van	  Zuid	  Holland	  en	  de	  grootste	  in	  het	  Groene	  Hart.	  De	  stichting	  is	  een	  financieel	  gezonde	  
en	  bedrijfsmatig	  gestuurde	  organisatie	  die	  een	  vervolgstap	  wil	  maken	  naar	  middelgrotere	  
investeringen,	  zodat	  de	  bezoekersaantallen	  verder	  doorgroeien.	  Daarna	  wil	  het	  de	  schaalsprong	  
maken	  naar	  een	  grote	  investering.	  De	  stichting	  heeft	  de	  status	  van	  een	  Algemeen	  Nut	  Beogende	  
Instelling	  (ANBI).	  	  

Korte	  termijn	  project	  
Voor	  het	  komende	  seizoen	  wil	  het	  vogelpark	  een	  combinatie	  maken	  tussen	  vogels	  en	  andere	  dieren.	  
Het	  gaat	  om	  een	  relatief	  kleine	  investering	  die	  naar	  verhouding	  hetzelfde	  effect	  heeft	  als	  de	  
vervolgprojecten,	  maar	  op	  een	  kleinere	  schaal.	  

Aanloopinvestering	  (96.000	  euro)	  
Centraal	  in	  het	  park	  komt	  een	  nieuw	  eiland	  met	  daarop	  verschillende	  dwergaapjes	  en	  
vogelsoorten	  uit	  de	  nevelwouden	  van	  Zuid-‐Amerika.	  De	  bezoekers	  kunnen	  tussen	  de	  vogels	  en	  
dwergapen	  door	  lopen.	  Het	  project	  heet	  Nuboso	  (=	  Nevelwoud	  in	  het	  Spaans)	  en	  het	  park	  wil	  
dit	  verblijf	  in	  april	  2016	  in	  gebruik	  nemen.	  Avifauna	  zal	  hier	  als	  enige	  Nederlandse	  dierentuin	  
kolibries,	  het	  kleinste	  vogeltje	  ter	  wereld,	  huisvesten.	  

	  
Middellange	  termijn	  project	  
De	  komende	  3	  jaar	  kunnen	  er	  drie	  investeringen	  met	  een	  flinke	  nationale	  uitstraling,	  van	  gezamenlijk	  
zo’n	  4,9	  miljoen	  euro	  worden	  gerealiseerd.	  Twee	  investeringen	  (investering	  1	  en	  3)	  hebben	  
voornamelijk	  tot	  doel	  om	  de	  bezoekersaantallen	  te	  verhogen.	  De	  andere	  investering	  (investering	  2)	  is	  
vooral	  bedoeld	  om	  de	  verbinding	  te	  leggen	  naar	  het	  Groene	  Hart	  en	  daarnaast	  de	  bezoekers-‐
besteding	  te	  verhogen.	  

Investering	  1	  (1,7	  miljoen	  euro)	  
Er	  wordt	  een	  unieke	  Australische	  biotoop	  gecreëerd	  waar	  een	  combinatie	  wordt	  gemaakt	  
tussen	  kleurrijke	  prachtvinken	  en	  koalaberen.	  In	  Avifauna	  zullen	  voor	  het	  eerst	  in	  Nederland	  
levende	  Koala’s	  	  te	  zien	  zijn.	  Door	  de	  combinatie	  met	  Australische	  prachtvinken	  en	  de	  
Australische	  entourage,	  ontstaat	  een	  vrolijke	  en	  avontuurlijke	  beleving.	  

Investering	  2	  (1,4	  miljoen	  euro)	  
Voordat	  de	  bezoekers	  van	  Avifauna	  op	  wereldreis	  	  gaan	  langs	  de	  vogels,	  dieren	  en	  natuur	  in	  
het	  vogelpark,	  worden	  ze	  centraal	  ontvangen	  in	  “Het	  Groene	  Hart	  van	  Avifauna”.	  Hier	  vind	  je	  
een	  authentiek	  Zuid-‐Hollands	  landschap	  met	  daarin	  typische	  boerderijdieren,	  kleine	  
boerderijen	  en	  huisjes	  uit	  het	  Groene	  Hart.	  Hier	  wordt	  de	  koppeling	  naar	  het	  Groene	  Hart	  
gemaakt	  door	  de	  verkoop	  van	  streekproducten	  en	  aandacht	  voor	  de	  toeristische	  
mogelijkheden	  van	  Het	  Groene	  Hart.	  Avifauna	  is	  nu	  al	  actief	  betrokken	  bij	  natuurontwikkeling	  
in	  de	  omgeving	  van	  Alphen	  aan	  den	  Rijn.	  	  Door	  bij	  investering	  2	  ook	  een	  stukje	  “Groene	  Hart	  
natuur”	  aan	  te	  leggen,	  	  wordt	  tevens	  de	  verbinding	  gemaakt	  met	  de	  natuur	  en	  
natuurorganisaties	  in	  het	  buitengebied.	  	  

	  
	  
Investering	  3	  (1,8	  miljoen	  euro)	  
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Er	  wordt	  een	  Zuid-‐Amerikaanse	  biotoop	  gecreëerd	  waar	  een	  combinatie	  wordt	  gemaakt	  
tussen	  reuzenotters,	  miereneters	  en	  papegaaiachtigen.	  De	  indrukwekkende	  kolonie	  
papegaaien	  zal	  dagelijks	  worden	  losgelaten	  tijdens	  een	  voedering,	  wat	  een	  hoogtepunt	  
tijdens	  het	  parkbezoek	  zal	  zijn.	  De	  zoogdieren	  en	  de	  natuurlijke	  aankleding,	  maken	  de	  
beleving	  van	  deze	  attractie	  compleet	  en	  geven	  deze	  een	  nationale	  uitstraling.	  

Resultaat	  korte	  termijn	  project	  
Door	  de	  aanloopinvestering	  	  van	  96.000	  euro	  zullen	  de	  bezoekersaantallen	  jaarlijks	  met	  5.000	  stijgen.	  
Deze	  extra	  bezoekers	  leveren	  direct	  extra	  werkgelegenheid	  op,	  maar	  zij	  hebben	  ook	  indirecte	  spin-‐
off	  op	  andere	  recreatieve	  bedrijven.	  Omdat	  de	  aanleg	  zoveel	  mogelijk	  wordt	  gerealiseerd	  met	  lokale	  
bedrijven	  stimuleert	  deze	  investering	  ook	  de	  economie.	  Omdat	  Avifauna	  als	  enige	  Nederlandse	  
dierentuin	  de	  mogelijkheden	  heeft	  om	  een	  kolibrie	  te	  laten	  zien,	  geeft	  dit	  nationale	  uitstraling	  aan	  
het	  vogelpark	  en	  aan	  het	  Groene	  Hart.	  Bovendien	  is	  de	  unieke	  kolibrie	  van	  grote	  educatieve	  waarde.	  	  
	  
Resultaat	  middellange	  termijn	  
Door	  investeringen	  1	  en	  3	  zullen	  de	  jaarlijkse	  bezoekersaantallen	  met	  totaal	  50.000	  verder	  groeien	  
naar	  405.000	  per	  jaar.	  Avifauna	  kan	  worden	  gezien	  als	  één	  van	  de	  toeristische	  motoren	  van	  het	  
groene	  Hart.	  Door	  deze	  investeringen	  zal	  de	  nationale	  uitstraling,	  belevingswaarde,	  
investeringscapaciteit	  en	  kwaliteit	  van	  Avifauna	  en	  het	  Groene	  Hart	  verder	  toenemen.	  Door	  de	  
aandacht	  voor	  het	  landschap,	  de	  toeristische	  waarde,	  de	  natuur	  en	  de	  streekproducten	  van	  het	  
Groene	  Hart	  in	  investering	  2,	  wordt	  de	  spin-‐off	  naar	  externe	  belanghebbenden	  flink	  vergroot.	  Als	  
vanzelf	  wordt	  bij	  de	  ruim	  400.000	  bezoekers	  op	  een	  creatieve	  en	  aantrekkelijke	  manier	  reclame	  
gemaakt	  voor	  de	  mogelijkheden	  in	  Het	  Groene	  Hart.	  De	  werkgelegenheid	  zal	  door	  deze	  investeringen	  
in	  Avifauna	  groeien,	  maar	  ook	  het	  aantal	  indirecte	  toeristische	  arbeidsplaatsen	  in	  het	  Groene	  Hart	  zal	  
toenemen.	  

Resultaat	  langere	  termijn	  
Deze	  drie	  middelgrote	  investeringen	  zijn	  de	  opmaat	  naar	  een	  grote	  innovatieve,	  overdekte	  beleving	  
van	  ruim	  1,5	  hectare.	  Deze	  	  investering	  zal	  Avifauna	  en	  het	  Groene	  Hart	  flink	  op	  de	  kaart	  zetten	  en	  
het	  toerisme	  een	  forse	  weersonafhankelijke	  impuls	  geven.	  Daarbij	  wordt	  gezocht	  naar	  een	  
innovatieve	  toepassing	  van	  deze	  attractie	  bij	  het	  opwekken	  van	  duurzame	  energie.	  

Grotere	  Investering	  voor	  langere	  termijn	  (25	  miljoen	  euro)	  
In	  dit	  grote,	  transparante,	  overdekte	  vogelverblijf	  van	  ongeveer	  1,6	  hectare	  heerst	  een	  
aangename	  temperatuur	  en	  kan	  men	  zich,	  onafhankelijk	  van	  de	  weersomstandigheden,	  
enkele	  uren	  vermaken.	  Het	  overdekte	  vogelverblijf	  is	  zo	  hoog	  dat	  er	  volwassen	  bomen	  en	  
kleine	  gebouwen	  in	  kunnen	  staan,	  zodat	  bezoekers	  niet	  ervaren	  dat	  zij	  zich	  in	  een	  overdekt	  
verblijf	  bevinden.	  	  Spannende	  bospaden,	  een	  uitdagend	  klimparcours	  en	  een	  “jungle	  tram”	  
(variant	  op	  de	  bekende	  kabelbaan)	  voeren	  de	  bezoekers	  door	  een	  hoog	  opgaande,	  weelderige	  
tropische	  beplanting	  van	  waaruit	  talloze	  vogelgeluiden	  opklinken.	  De	  combinaties	  met	  een	  
restaurant	  in	  Surinaamse	  sferen,	  een	  Surinaams	  schooltje	  en	  verschillende	  speelgelegenheden	  
maken	  de	  belevenis	  compleet.	  	  

De	  projecten	  dragen	  bij	  aan	  de	  toeristisch-‐recreatieve	  profilering	  van	  het	  Groene	  Hart	  omdat:	  
• het	  de	  bezoekersaantallen	  aan	  Avifauna	  en	  het	  Groene	  Hart	  een	  flinke	  impuls	  geeft;	  
• het	  direct	  en	  indirect	  de	  toeristische	  economie	  in	  het	  groene	  Hart	  een	  flinke	  impuls	  geeft;	  
• De	  kwaliteit	  van	  Avifauna	  als	  de	  grootste	  toeristische	  attractie	  van	  het	  Groene	  Hart	  verder	  

verbetert,	  wat	  belangrijk	  is	  voor	  de	  concurrentiepositie	  van	  het	  Groene	  Hart;	  
• De	  nationale	  uitstraling	  van	  Avifauna	  en	  het	  Groene	  Hart	  wordt	  vergroot	  en	  het	  imago	  wordt	  

versterkt;	  	  
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• Er	  verbindingen	  worden	  gelegd	  naar	  andere	  toeristische	  bedrijven	  in	  het	  Groene	  Hart;	  
• Avifauna	  jaarlijks	  bij	  ruim	  400.000	  bezoekers	  in	  het	  park	  en	  ruim	  600.000	  bezoekers	  aan	  de	  

website,	  promotie	  zal	  maken	  voor	  belangrijke	  onderdelen	  van	  Het	  Groene	  Hart	  zoals	  de	  
natuurwaarde,	  de	  streekproducten,	  waterrecreatie,	  historische	  kernen	  etc;	  

• De	  regionale	  impact	  van	  de	  ideële	  doelstellingen	  van	  Avifauna	  op	  gebied	  van	  	  
natuurbescherming	  en	  natuureducatie	  worden	  verder	  vergroot.	  	  	  

Resultaat	  
Na	  de	  aanloopinvestering	  zullen	  de	  bezoekersaantallen	  groeien	  met	  5.000	  bezoekers	  per	  jaar.	  Na	  de	  
eerste	  fase	  zullen	  de	  bezoekersaantallen	  naar	  verwachting	  stijgen	  met	  25.000.	  De	  tweede	  fase	  zal	  de	  
verbindingen	  leggen	  naar	  het	  Groene	  Hart,	  wat	  vooral	  meetbaar	  zal	  zijn	  in	  de	  publiciteit.	  De	  derde	  
fase	  zal	  de	  bezoekersaantallen	  weer	  met	  25.000	  laten	  groeien	  naar	  totaal	  405.000	  per	  jaar.	  	  	  	  	  

Het	  project	  op	  korte	  termijn	  kost	  96.000	  euro.	  Het	  middellange	  termijnproject	  wordt	  in	  drie	  stappen	  
uitgevoerd.	  Fase	  1:	  1,7	  miljoen,	  fase	  2:	  1,4	  miljoen,	  fase	  3:	  1,8	  miljoen	  euro.	  

Financiering	  en	  samenwerking	  
Voor	  de	  aanloopinvestering	  hebben	  we	  de	  onderstaande	  verdeling	  voor	  ogen:	  

Eigen	  middelen	  	   	   	   	   	   	   	   	   €	  40.000,=	  
Bijdragen	  uit	  subsidies	  en	  sponsoring	  	   	   	   	   	   	   €	  56.000,=	  

De	  eigen	  middelen	  (€.40.000,=)	  zijn	  beschikbaar.	  Aan	  de	  provincie	  vraagt	  Stichting	  Vogelpark	  
Avifauna	  een	  bijdrage	  van	  €.30.000,=.	  Van	  de	  sponsorgelden	  zijn	  zo’n	  €.15.000,=	  toegezegd	  
en	  wordt	  nog	  naar	  aanvullende	  middelen	  gezocht.	  De	  resterende	  €.11.000,=	  zal	  het	  
vogelpark	  naar	  verwachting	  op	  korte	  termijn	  bijeenbrengen.	  	  

Voor	  investering	  1,	  2	  en	  3	  hebben	  we	  de	  onderstaande	  verdeling	  voor	  ogen:	  	  
Bancaire	  lening	  	   	   	   	   	   	   	   	   €	  2.900.000,=	  	  
Bijdrage	  uit	  subsidies	  en	  sponsoring	   	   	   	   	   	   €	  1.500.000,=	  
Investering	  vanuit	  bestaande	  exploitatie	  Stichting	  Vogelpark	  Avifauna	   	   	  	  	  	  €	  500.000,=	  

Het	  regelen	  van	  deze	  financiering	  bevindt	  zich	  nog	  in	  de	  beginfase.	  Het	  project	  zal	  door	  een	  
vast	  team	  van	  Stichting	  Vogelpark	  Avifauna	  worden	  uitgevoerd	  in	  samenwerking	  met	  diverse	  
externe	  partijen.	  Te	  denken	  valt	  aan	  andere	  dierentuinen,	  gespecialiseerde	  adviseurs,	  
aannemers,	  architecten,	  groenleveranciers,	  natuurbeschermingsorganisaties,	  non	  profit	  
organisaties	  uit	  het	  Groene	  Hart	  etc.	  	  	  	  

	  

Alphen	  aan	  den	  Rijn,	  7	  oktober	  2015	  
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Bijlage II: Projecttabel 


