Natuurlijk Ondernemen

‘

8 bedrijven omgetoverd tot 8 Groene Belevingspunten
verbonden via
3 Biodiverse Routes langs kruiden- en bloemrijke linten
dwars door de Rijn- en Veenstreek

Een initiatief van:

In samenwerking
met:

Ontdek & Beleef
De Nieuwkoopse Plassen e.o.

Natuurlijk Ondernemen in Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem
Wat
• Stichting Struinen en Vorsen (sinds 2002) is een netwerkorganisatie waar meer dan 140 agrarische en plattelandstoeristische ondernemers/organisaties bij aangesloten zijn.
Wij zetten ons in om het agrarische cultuurlandschap in het Groene Hart op een duurzame manier te promoten. In 2016 hebben we samen met 36 ondernemers uit
Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem een fietskaart uitgebracht.

Waarom
• Nu er door corona veel aandacht is voor duurzaam en lokaal consumeren/ recreëren willen we de regionale voedselketen versterken. Dit willen we doen door de directe
relatie met biodiversiteit te leggen op (agrarische) bedrijven op een zodanige innovatieve wijze, dat het kinderen en (groot) ouders inspireert om de boer op te gaan.

‘8 groene vertrekpunten

Hoe

bij 8 ondernemers

• 8 bedrijven worden omgetoverd tot Groen Belevingspunt en ingericht met eetnatuur, kruidentuintjes, vlinder- bijen- en insectenplekjes (biodiversiteit intensief beheer) en
voorzien van een informatiestructuur, die de relatie tussen voedsel, biodiversiteit, landschap, cultuur en recreatie legt.
• De Groene Belevingspunten worden aan elkaar geregen door 3 Biodiverse Routes waarbij de bloemrijke lijnelementen aangelegd/beheerd door ANV’s, gemeenten,
waterschappen ed de leidraad vormen (extensief beheer).

Voor wie
• Voor agrariërs, ondernemers en organisaties die actief zijn op het gebied van plattelandstoerisme, streekproducten of biodiversiteit in de gemeenten Nieuwkoop, Alphen aan
den Rijn of Kaag en Braassem. Deelnemers van Struinen en Vorsen krijgen hierbij voorrang.

Met wie werkt Struinen en Vorsen samen?
• Werkgroep Ontdek & Beleef, Nieuwkoopse Plassen e.o., het Collectief Agrarische Natuurvereniging De Hollandse Venen, gemeenten Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn, Kaag en
Braassem en de provincie Zuid-Holland

Wat bieden wij u aan?
•
•
•
•
•

Inrichtings- en bedrijfsadvies op locatie inclusief workshop storytelling om uw boodschap goed uit te kunnen dragen.
Plaatsing van uw contactgegevens op qr-codebordje, fietsroutekaart, (mini)website en opname informatie structuur.
Verbinding aan de Biodiverse Route(s) zowel online als offline op de fietsroutekaart.
Meeliften met promotiecampagne zowel off- als online
En nog veel meer….

Eigen inbreng
• Deelnemersbijdrage 210,- excl. btw voor 2 jaar, eigen uren voor de uitvoering van het advies, eventueel aangevuld met financiële bijdrage afhankelijk van wijze van uitvoering
van het advies (gaat altijd in overleg).

Interesse? aanmelden kan geheel vrijblijvend tot 11 december 2020 voor meer informatie
• Anita van Staveren/ tel. (06) 46442040, e-mail: info@streekadvies.nl, www.struinenenvorsen.nl

