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Inleiding
Het probleem
Dat we wereldwijd op een ecologische en klimatologische crisis afstevenen behoeft geen betoog. De
wijze waarop de mens omgaat met natuur en milieu put de aarde uit. We zullen alle zeilen moeten
bijzetten om het tij te keren. De omslag naar een toekomstbestendige wijze van leven, wonen,
werken en voedsel produceren is bittere noodzaak. De bewustwording hiervan bevorderen ook.

De oplossing
Deze crises kunnen we alleen oplossen als iedereen meedoet en dat begint bij bewustwording ‘van
onderop’: in de directe omgeving en van jongs af aan. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.” Dat
begint op school, maar ook daarbuiten leren wat verantwoord omgaan met natuur en milieu inhoudt.
Met hoofd, hart en handen. Wij willen daaraan bijdragen met de verduurzaming van SchaikseWeelde.
Op ‘onze aarde’ brengen we de transitie naar duurzaam, circulair beheren in praktijk. We werken met
de aarde mee in plaats van er tegenin. Omdat het kan; de voorbeelden van geslaagde duurzame
toepassingen (voedselbos, kringlopen, permacultuur, groene energieopwekking en ecologisch
waterbeheer) laten dat zien. 

Zonder verantwoord omgaan met de aarde is er geen toekomst. We zullen jong en oud hiervan
bewust maken door middel van educatie (theorie en praktijk): dat is onze missie. Daarvoor gaan we
SchaikseWeelde transformeren. We openen de poort en SchaikseWeelde krijgt een maatschappelijke
en educatieve functie. In de regio Vijfheerenlanden is dit een nieuw initiatief dat belangrijk bijdraagt
aan de ontwikkeling van natuur- en duurzaamheidseducatie. Essentieel is dat deze educatie
plaatsvindt in de natuur zelf, te weten een voedselbos. Scholen bijvoorbeeld kunnen hier terecht voor
buitenlessen. Om het hele jaar door workshops en educatielessen te kunnen bieden, ongeacht de
weersomstandigheden, is een accommodatie nodig die een voorbeeldfunctie vervult voor duurzaam
en circulair bouwen en beheren.

Doelstellingen
De doelstellingen van Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden zorgen voor versterking van de sociale
cohesie en participatie in de samenleving. De educatie draagt bij aan de bewustwording van het
belang van kwaliteit, herkomst en kweken van voedsel, aandacht voor lokaal geproduceerd voedsel,
vernieuwing in de voedselproductie door het eten uit het voedselbos te introduceren. We brengen
mensen, (basisschool)leerlingen uit de nabije stedelijke omgeving door middel van buitenlessen in
verbinding met elkaar en de natuur. In onze educatie en workshops geven wij voorbeelden waarvan
zij inspiratie opdoen voor het toepassen van duurzame en sociale oplossingen in hun eigen
omgeving. 

Door duurzaam en zoveel mogelijk zelfvoorzienend gebruik en beheer in ons circulair ingerichte
‘systeem’ zijn we een voorbeeld voor jong en oud, het kan bijdragen aan het besef dat er
mogelijkheden zijn en dat iedereen iets kan doen in deze tijd van klimaatverandering, dat kan
bijdragen aan verbinding met de natuur en aan het welbevinden. 

Samengevat sluiten de doelstellingen van de stichting aan bij de Brede Welvaart Monitor.
1. een substantiële bijdrage te leveren aan de realisatie van een duurzame samenleving waarin
aandacht voor mens en natuur in hun onderlinge samenhang centraal staan;
2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te
verwezenlijken door:
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a) Het doeltreffend exploiteren van een regionaal steunpunt op SchaikseWeelde voor
duurzaamheidseducatie voor onder andere basisschoolleerlingen. De activiteiten van de
stichting richten zich op duurzaamheidsthema’s zoals natuur, biodiversiteit, verbinding stad
met groene omgeving, energie, afval, voedsel en gezondheid met de nadruk op hun
onderlinge samenhang. Voedselbos SchaikseWeelde met bijbehorende faciliteiten is daarvoor
de inspirerende omgeving waar eenieder het kringloopsysteem kan zien en proeven.
Samenwerking met groene, duurzame initiatieven in de regio zullen worden aangegaan;_
b) het stimuleren van de sociale cohesie en gemeenschapszin in de gemeente
Vijfheerenlanden en in de regio. Dit door een plek te bieden waar mensen samenkomen
rondom activiteiten in voedselbos SchaikseWeelde en/of activiteiten gericht op participatie,
inclusiviteit en integratie;
c) het stimuleren en bevorderen van kleinschalige cultuur- en kunstuitingen. Een
natuurtheater, workshops en buitenexposities bieden hiervoor de ruimte (in een niet
alledaagse omgeving);
d) het vervullen van een voorbeeldfunctie door de principes van duurzaamheid in (bouwen)
beheren en exploiteren in de praktijk te brengen. Hierbij passen we de beginselen van een
kleinschalige circulaire economie toe en realiseren deze op een sociale en klimaat- en
energieneutrale wijze.

Doelgroepen
We zien de volgende doelgroepen voor ons:

1. Onderwijs: voor lessen natuur- duurzaamheids- en voedseleducatie (aansluiten bij
kerndoelen curriculum Mens & Natuur)
● Primair Onderwijs: groepen 1 t/m 8
● Voortgezet Onderwijs

2. Volwassenen
3. Vrijwilligers
4. Cliënten binnen het sociale domein en statushouders

Natuurcentrum SchaikseWeelde
Natuurcentrum SchaikseWeelde gaat de verbinding aan met inwoners, scholen, organisaties en
agrarische bedrijven in de gemeente en de regio. We brengen levendigheid in de omgeving van het
dorp Schoonrewoerd, Leerdam en Vijfheerenlanden. Met onze (educatie)activiteiten in de natuur
bevorderen we de sociale cohesie en de vitaliteit van inwoners en het gebied. Vrijwilligers, cliënten
uit het sociale domein en stagiaires krijgen de gelegenheid om kennis en ervaring op te doen over
duurzame voedselproductie en gezond eten, in het bijzonder over permacultuur en voedselbossen.

Tevens wordt invulling gegeven aan de principes: zorg voor de aarde, zorg voor de mens en delen. We
bieden buitenlessen aan voor (basisschool)leerlingen nabij hun eigen woonomgeving. Onze
resultaten, best practices en die van het netwerk waarin wij samenwerken kunnen aanleiding geven
tot veranderingen en leiden tot innovaties in de economie en landbouwsector. 

Meer duurzame initiatieven, betreffende groen en sociaal maken de regio tot een prettig leefbaar
gebied voor de inwoners en tevens aantrekkelijk voor eco-toerisme. Met bijvoorbeeld educatieve
workshops, kleinschalige cultuuractiviteiten en rondleidingen in voedselbos SchaikseWeelde.
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Missie
Natuurcentrum SchaikseWeelde werkt in Vijfheerenlanden aan het vergroten van het besef dat
natuur een kernwaarde is in een duurzame samenleving. Dit doen we door te inspireren, te
informeren en ook door samen te werken. We willen de inwoners van Vijfheerenlanden
bewustmaken van de eigen rol in de leefomgeving en handvatten aanreiken om bewuste keuzes te
maken.

Visie
We zetten ons in voor een levendige en groene omgeving waar inwoners (jong en oud) actief een
bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Een leefomgeving waar inwoners meer en meer de
natuur omarmen.

Strategie
We positioneren als centraal steunpunt voor natuureducatie in de gemeente Vijfheerenlanden en
omgeving. We coördineren de natuur en duurzaamheidsactiviteiten en bereiken daarmee zoveel
mogelijk inwoners. We stellen ons daarbij actief en laagdrempelig op naar bezoekers en onderwijs.
We zijn een verbinder tussen gemeentelijke ambities en de samenleving. Daarin werken we
vraaggericht en waarborgen zo de continuïteit die nodig is om een belangrijke partner te zijn bij de
uitvoering van gemeentelijk beleid. Het streven naar ‘leren door beleven en ervaren’ en ‘genieten’
staan in ons werk centraal net als een zich steeds ontwikkelende duurzame bedrijfsvoering. Onze
teams van professionals, vrijwilligers en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt zetten zich
hiervoor in.

Onze programmalijnen 2022- 2025
1. Natuur en groen
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● Bomen
● Biodiversiteit: bijen, insecten, planten
● Dieren (water) Vogelwacht
● Voedselbos/ permacultuur
● Wildplukken

2. Voedsel en Gezondheid
● Moestuintjes
● Voedsel/ Oogsten en eten
● Smaaklessen
● Gezonde school (GGD)

3. Water, energie en klimaat
● Water
● Energie
● Klimaatadaptatie

4. Circulariteit
● Afval: papier, kleding
● Natuurinclusief bouwen
● Kringloop

Activiteiten per doelgroep:
1.Primair Onderwijs: groepen 1 t/m 8

● Leskisten/ ontdeksets/ uitleenmaterialen
● Gastlessen op school
● Lessen op SW
● Lessen op locatie (boerderij, uiterwaarden, fort Everdingen, Linge, Schaapskooi)

2. Voortgezet Onderwijs
● Stagelopen
● Rondleidingen
● voedselbos

3.Volwassenen
● Burendag
● NL doet
● Rondleidingen voedselbos
● Zaalverhuur
● Workshops:

• Voedselbos,
• Permacultuur,
• Oogst verwerken: fermenteren, inmaken, drogen
• Wildplukken
• Cultuur
● Papier maken

4. Vrijwilligers die willen bijdragen aan opzetten en in stand houden van de permacultuurtuin en het
voedselbos en oogsten en oogst verwerken 
5.Cliënten binnen het sociale domein of statushouders

● Dagbesteding
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● Naschoolse activiteiten (april-oktober):  natuurclub, workshops
● Werken in het voedselbos

Organisatie
Sylvia Terpstra en Floris Blom zijn de initiatiefnemers van het project en uit hun initiatief is Stichting
Duurzaam Vijfheerenlanden voortgekomen. Onze activiteiten zijn gericht op de gemeente
Vijfheerenlanden, provincie Utrecht en de regio: Culemborg, Gorinchem, Tiel.

De onbezoldigde bestuursleden van de stichting zijn:
Voorzitter:               Ankie Lübbers
Penningmeester:   Erik van Doorn
Secretaris:               Vacant
Lid:                           Andrea Zierleyn

Financieel Beleid
De stichting is in gesprek met de gemeente voor een structurele bijdrage voor de coördinatie
van alle duurzaamheids initiatieven binnen Vijfheerenlanden.  Voorjaar 2022 is een
haalbaarheidsstudie gemaakt en komende zomer zal als vervolg hierop een businessplan
gemaakt worden. In het businessplan zal een meerjarenraming opgenomen worden.

Het (her)introduceren en vervolgens borgen van de NDE functie, het uitbouwen van het
netwerk, de invulling van de coördinatie- en ontwikkel-taak en het exploiteren van
voorzieningen zijn structurele taken die om een structurele (basis-)financiering vragen. De
basisfinanciering bedraagt volgens onderstaande begroting €100.000,= per jaar. Dit bedrag is
in lijn met de budgetten binnen de gemeenten Gorinchem en Culemborg. De stichting
Duurzaam Vijfheerenlanden kan met deze basisfinanciering, vervolgens toegang krijgen tot
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verschillende vormen van (project)financieringen vanuit Rijk (LNV, OCW, EZK, I&W, BZK)
Provincie, bedrijfsleven.

Maar ook vanuit diverse landelijke en regionale fondsen. De ervaring leert, dat de
basissubsidie vervolgens door aanvullende financieringen met een ‘multiplier’
verdrievoudigd kan worden. De gebruikers/ doelgroepen, denk aan scholen en burgers,
hebben niet de middelen om tegen kostprijs dienst af te nemen; deze diensten moeten,
willen ze laagdrempelig beschikbaar zijn, dus centraal gefinancierd worden.
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Partners
Vanuit SchaikseWeelde zoeken we of hebben reeds een samenwerking op plaatselijk,
regionaal, nationaal en Europees niveau met:

● Stakeholders, bedrijven, organisaties, (basis)scholen groenopleidingen en
ketenpartners in de regio Vijfheerenlanden en uit provincie Utrecht. Bijvoorbeeld
MDT BAAS, Sociaal domein VHL, landwinkels, Voedselbos De Geeren,
Ambachtsplein Schoonrewoerd m.b.t. moestuinlessen en ambachtslessen,
Natuur- en vogelwacht, Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden,
voedselcoöperatie Sitopia etc.

● Organisaties en toeleveranciers in de regio, provincie Utrecht, Culemborg,
Gorinchem, Tiel, NME-centra, scholen

● Netwerkorganisaties betreffende permacultuur en voedselbossen, Netwerk
Voedselbossen Zuid-Holland

● Organisaties voor natuureducatie en/of ecologisch tuinieren in Nederland en
België o.a. Permacultuur Nederland (kennis- en opleidingscentrum - Jaarcursus
Permacultuur), Voedselbosbouw Nederland (kennis- en opleidingscentrum -
Jaarcursus Voedselbossen) Eetbaar Groen.eu (ontwerp en aanplant voedselbos),
Kraaybeekerhof (biologisch-dynamische tuinderij en kenniscentrum Biologisch
Dynamisch Moestuinieren), JLE, IVN en Velt - opleiding moestuincoach, Voedsel
uit het Bos: monitoring en opleiding.

● Binnen Europa wordt er kennis afgenomen/samengewerkt met het Agroforestry
Research Centre (Dartington-UK, kennis- en opleidingscentrum voedselbossen -
Forest Garden Course) en met Children in Permaculture als Europees
educatienetwerk.
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