Haak aan & Doe mee
Programma 2021/2022
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LOKAAL CONSUMEREN &
DUURZAAM RECREËREN
Groene Belevingspunten met
Babbelende Insectenhotels
Nu er door corona veel
aandacht is voor duurzaam
recreëren en lokaal consumeren
willen we de regionale
voedselketen versterken
door de directe relatie met
biodiversiteit te leggen op een
zodanige wijze dat het jonge
gezinnen inspireert om de boer
op te gaan.
Dit willen we doen door 26
Groene Belevingspunten te
ontwikkelen, die worden
ingericht met eetnatuur,
kruidentuintjes, vlinder- bijenen insectenplekjes en voorzien
van een spraakmakende
informatiestructuur door

plaatsing van Babbelende
Insectenhotels met
informatiewijzers.
Deze Insectenhotels dienen niet
alleen als herkenningspunten,
maar zijn ook bedoeld om
de verwondering voor de
natuur te vergroten en de
nieuwsgierigheid van kinderen
en ouders te prikkelen. Zo
vertellen de ‘natuurlijke helpers
van de boer’ vlinders, bijen,
lieveheersbeestjes, hommels,
wespen hun verhaal (audio).
Deze verhalen zijn via een
qr-code ter plaatse of online te
beluisteren.
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Routekaarten en thematische routes
Hoe leuk is dat, als jij jouw
gasten een routekaart kunt
aanbieden. Er worden 3
gloednieuwe routekaarten
ontwikkeld met meer dan
9 fietsroutes langs de Groene
Belevingspunten en andere
Struinpunten. Deze routes
belichten het traject van
Bodem tot Bord en volgen de
fladder routes van de vlinders
langs kruiden- en bloemrijke
bermen dwars door het
Groene Hart. Daarnaast is er

ruimte gereserveerd voor jouw
bedrijfsactiviteiten. De routes
worden voorzien van GPScoördinaten en uitgezet via
knooppunten. Ze zijn geschikt
voor digitaal en smartphone
gebruik. Als je verbonden aan
een route bent, krijg je er ook
een QR-codebordje bij, zodat
de informatie van jouw bedrijf
24-uur per dag opvraagbaar is.

De mensen achter de
schermen van
Struinen en Vorsen

fotografen: Maarten Koch en Anne Hamers

Jan Kromwijk
vice-voorzitter,
aanspreekpunt
Utrechtse Waarden
0348-553161
info@boerderijkromwijk.nl

Manouk Sloothaak
penningmeester
06-83898361
manouksloothaak@outlook
com

Marianne Hoekstra
aanspreekpunt
Utrechtse Venen
info@boerderijhazenveld.nl

Ria van der Werf
webmaster, facebook,
routes en promotieteam
06-15545677
webmaster@
struinenenvorsen.nl

Nel Steenbergen
routes en promotieteam
06-16158231
routessv@gmail.com

Diny Kromwijk
promotieteam
Utrechtse Waarden
06-30151563
info@boerderijkromwijk.nl

Ies Bos
promotieteam
Hollandse Venen
06-54911081
ies@sfeerstal.nl

Carien van Wees
promotieteam
Hollandse Venen
06-10964565
info@rigaranch.nl

Lyanne de Laat
promotieteam
Krimpenerwaard
06-30013037
ll.merla@planet.nl

Klaas de Wit
promotieteam
Krimpenerwaard
06-22015363
joke-klaas@planet.nl
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Gerda Vendrig
secretaris, promotieteam,
nieuwsbrief
k. 06-10939773
secretaris@
struinenenvorsen.nl

Saskia Bogaard
promotieteam
Utrechtse Waarden
06-27996262
info@boerderijlogeren.nl

John de Jong
bestuurslid
info@groenehartcamping.nl

Robert-Jan Haaksman
bestuurslid
info@haaksmanservices.nl

Paulien Zwetsloot
bestuurslid
pauline.zwetsloot@
hotmail.nl

Nicole Schouten
promotieteam
Oudewater/Linschoten
0348-562318
info@bedandbreakfast
deruigeweide.nl

Marianne Baars
promotieteam
Oudewater/Linschoten
06-30301187
info@hoevespoorzicht.
nl

Ria van Winden
promotieteam
Oudewater/Linschoten
06-23877266
boerderijvanwinden@hetnet.nl

Contact algemeen:
secretaris@struinenenvorsen.nl
www.struinenenvorsen.nl

Contact projecten en bijeenkomsten
info@streekadvies.nl
www.struinenenvorsen.nl
Sari Burggraaf- de Wit
promotieteam
Midden-Holland
06-41767585
sari@dewitburggraaf.nl

Anita van Staveren
projectcoördinator
06-46442040
info@streekadvies.nl

Initiatieven van Struinen en Vorsen:
Thematische routes en fiets- en wandelkaarten;
Kunst & Cultuur, Oude Hollandse Waterlinie, Natuur
& Struinen, van Bodem tot Bord, Bijen & Vlinders,
Waterlinie Experience, Groene Belevingspunten ed.

10 redenen om aan te haken en mee te doen!
1. Word één van de 26 Groene Belevingspunten incl. inrichtings-en recreatieadvies en plaatsing
Babbelend Insectenhotel.
2. Word verbonden aan nieuwe en bestaande GPS-route(s) met routemarkering met opties als
embedden, downloaden, uitprinten routebeschrijving geschikt voor diverse platforms.
3. Doe mee aan diverse workshops over de Waterlinie storytelling, vermarkting van streekproducten,
gps-routes en facebook.
4. Haal tegen sterk gereduceerd tarief je BHV-diploma of herhalingscursus met collega’s.
Laat je contactgegevens opnemen op:
5. Fiets- en wandelkaarten met recreatieve gebiedsinformatie, routes en knooppunten.
6. Responsive website Struinen en Vorsen, gemiddeld 1000 bezoekers per dag, incl. eigen mini-website.
Profiteer van:
7. Doorverwijzing door deelnemers naar jou en folderdistributie.
8. De promotie van jouw activiteiten via website, facebook.
9. Kennisuitwisseling via een netwerk van ruim 140 collega-aanbieders middels de digitale nieuwsbrief.
10. Spin-off promotiecampagnes; Ode aan het Landschap (2021), Viering van 350 jaar Oude
Hollandse Waterlinie (2022), maand van de geschiedenis (oktober), fietsmaand (mei),
wandelmaand (oktober).
Aanmelden of meer informatie:
Gerda Vendrig, secretaris@struinenenvorsen.nl, 06-10939773
Struinen en Vorsen is een netwerkorganisatie, die ondernemers met elkaar verbindt
om samen het prachtige cultuurlandschap van het Groene Hart op een duurzame
manier te promoten. Zij werkt daarbij samen met recreatieve, culturele en
agrarische gebiedsorganisaties.
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