
MET BOEREN EN  
BUITENLUI
Al 45 jaar investeren de gemeenten op een slimme manier in het 

Kromme Rijnlandschap. Dat vieren we nu met een audiotour op  

de fiets en een fototentoonstelling. Zo delen we verhalen van  

boeren en buitenlui, die samen het landschap maken.

Schrijver en journalist Janny Ruardy portretteerde negen bevlogen bewoners van het Kromme Rijn

landschap. Ze zetten zich ieder op hun eigen wijze in voor een biodivers landschap. Van kruidenrijk 

weiland, heggenvlechten tot voedselbos. Bij iedere foto hoort ook een eigen verhaal. De fotolocaties 

zijn gemarkeerd op de kaart aan de binnenzijde van deze folder. Ga naar krommerijnlandschap.nl/
met-boeren-en-buitenlui of scan de qr code hiernaast voor meer verhalen over de boeren en buitenlui 

en informatie over de tentoonstelling. 

Arie voert eigen biologisch  
kruidenrijk gras aan zijn koeien.

Richard runt 
historische 

moestuinen.

Jeroen heeft behalve 
koeien, ook weide
vogels en bloemen 

op het land.

Jordy en Vincent  
werken   in het landschap  met 

zorg instelling Reinaerde .

Joyce plant 
eetbare landschaps

elementen.

Walter helpt boeren 
en buitenlui met  

landschap.

 Lex beheert hazelaar 
hakhoutbosjes. 

Hanneke  
ontwikkelt natuur  
op haar landgoed.

Walter verzamelt oude 
hoogstam fruitrassen.
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FIETS
AUDIOTOUR
Houtsingel en klompenpad 
Kloosterlaantje (1998) 

Wat is het: Houtsingel aan 2 zijden van 
een wandelpad, 12 x 1.100 meter  
Eigenaar: Kees Mandersloot, senior boer.  
Bijzonderheden: Tot 1925 lag hier de 
beplante toegangsweg van de Lang
broekerwetering naar de buitenplaats 
Broekbergen. Er stonden nog twintig 
oude eiken in de wei. Het landschaps
element is in zijn oude vorm hersteld. 
De eigenaar heeft daarvoor de waarde
daling van de agrarische grond vergoed 
gekregen. Instandhouding is vastgelegd 
in een overeenkomst met de gemeente. 
Sinds 2004 onderdeel van Klompen
pad, dankzij voetgangersbrugje.  
Landschapscoördinator: Bert Geerdes

Erfinrichting inclusief  
molenterrein (2005) 

Wat is het: Hoogstamboomgaard 
2300 m2 en landschappelijke meidoorn 
heg 175 meter  
Eigenaar: Leny Visser, particulier  
Bijzonderheden: Combinatieontwerp 
verbindt molenerf met privéterrein na 
sloop van agrarische bijgebouwen. 
Gefaseerd uitgevoerd.   
Landschapscoördinator: Eline van  
de Veen

Hoogstamboomgaard met 
poel Samaya (20182019)

Wat is het: Hoogstamboomgaard  
met amfibieënpoel 2500 m2   
Eigenaar: Mickel Bos, eigenaar  
conferentiecentrum  
Bijzonderheden: Herplant biologische 
hoogstamboomgaard met oude fruit
rassen. Waterprobleem op het terrein 
is opgelost door amfibieënpoel.  
Alle boomgaarden zijn biologisch  
gecertificeerd.  
Landschapscoördinator: Walter Jaaltink 
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Fiets deze prachtige route door het afwisselende Kromme Rijnlandschap en ontmoet een aantal 

boeren en buitenlui. Zij vertellen in een podcast over een stukje landschap dat zij hebben gemaakt. 

Deze projecten zijn uitgevoerd met één van de drie landschapscoördinatoren, die de afgelopen 

30 jaar actief zijn geweest in de streek. De route en de luisterlocaties vind je op de kaart.  

Tip: download de tracks op je mobiel, voordat je op de fiets stapt. Ga naar krommerijnlandschap.nl/

audiotour-fiets of scan de QR-code hiernaast. 
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Moerasje a/d  
Langbroekerdijk (1997) 

Wat is het: Moerasje door afgraving  
en poel, 1,2 ha  
Eigenaar: H.J.E. Van Beuningen,  
landgoed Dondersteyn 
Bijzonderheden: Door de provincie en 
waterschap gewenste natuurvriendelij
ke oever langs de gehele Langbroeker
wetering gaf discussie. Vanuit cultuur
historisch oogpunt zou dit ongewenst 
zijn. In plaats daarvan is hier een natte 
“stapsteen” gemaakt. In de poel zitten 
kamsalamanders.  
Landschapscoördinator: Bert Geerdes

Bomenlaan op de Strijp 
(1992)

Wat is het: Aanleg en herstel van  
bomenlaan, 600 meter, 110 bomen. 
Eigenaar: R. van Dijk, voormalig  
vleesveehouder 
Bijzonderheden: Aanplant bomenlaan 
de Strijp op dwarskade (zuwe). Na het 
kappen van de populieren lag het land
schap er kaal bij. De eigenaar wilde 
de populieren eigenlijk niet vervangen, 
maar liet zich overhalen door de land
schapscoördinator. De nieuwe laan van 
hoogstamperenbomen werd echter na 
zes jaar ziek van de perenprachtkever. 
De bomen zijn daarom in 1998  
vervangen door zomereik.  
Landschapscoördinator: Bert Geerdes
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JUBILEUMUITGAVE  
Deze brochure is een jubileumuitgave van 

Stuurgroep Kromme Rijnlandschap,  

september 2021. Met dank aan de land

schapscoördinatoren Bert Geerdes (1989

2002), Eline van de Veen (20022008) en  

Walter Jaaltink (2009heden).

Deze stuurgroep is een samenwerking van de 

gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Utrechtse 

Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist, die zich 

laten adviseren door gebiedspartijen. Stuurgroep 

Kromme Rijnlandschap staat voor lokaal samen

werken van gemeenten met gebiedspartijen, land

schap beherende grondeigenaren en vrijwilligers.  

 
VOLG ONS ONLINE  

Naast onze jaarlijkse huis aan huis krant,  

publiceren we maximaal drie keer per jaar een 

digitale nieuwsbrief met praktische tips en land

schapsprojecten. Je kunt je daarvoor opgeven  

op onze site: krommerijnlandschap.nl/nieuws.  

Ook kun je ons volgen op:  

Facebook@krommerijnlandschap en  

Youtube @krommerijnlandschap  

 
COLOFON 
Uitgave: Stuurgroep Kromme Rijnlandschap,  

p/a gemeente Bunnik, Postbus 5,  

3980 CA Bunnik  

Redactie: Zin in Buiten, Eline van de Veen  

Foto’s: Janny Ruardy, Walter Jaaltink  

Eindredactie: Eline van de Veen,  

zininbuiten.eu  

Vormgeving: Marjorie Specht,  

ontwerpkantoor.nl  

Druk: De Print Partner 

Podcast: Bernd Kruyt, DutchUncle.tv

DE WAARDE VAN 
LANDSCHAP

Landschapselementen staan onder druk. Door veranderingen 

in de landbouw, uitbreiding van steden en dorpen, aanleg van 

zonnevelden moeten zij plaatsmaken voor deze nieuwe ontwik

kelingen. Terwijl ze van grote waarde zijn: vastlegging van CO2, 

opvangen van fijnstof, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, 

tegengaan van verdroging en hittestress. 
 
Het Kromme Rijnlandschap is al meer dan duizend jaar erg 

geliefd door bewoners, gebruikers en bezoekers voor vestiging, 

voedsel en vermaak. Het landschap zoals wij dat kennen is  

ontstaan na de afdamming van de Kromme Rijn in 1122. 

 
WAAROM  
Een gezond landschap zo dicht bij de stad is  

belangrijker dan ooit voor welzijn en gezondheid, natuur en  

een duurzame agrarische sector. Grote vraagstukken als  

klimaat, de toenemende recreatiebehoefte, de energietransitie 

en de afnemende biodiversiteit, willen we vormgeven vanuit 

landschap. Dat kan alleen samen met de boeren en buitenlui. 

 
HOE  
De dagelijkse inzet van een gezamenlijk landschaps coördinator 

faciliteert al meer dan 30 jaar de uitvoering van landschaps

projecten in het Kromme Rijnlandschap. Een schoolvoorbeeld 

voor gemeenten hoe je kan werken met de nieuwe omgevings

wet. De landschapscoördinator adviseert aan de keukentafel en  

koppelt de grondeigenaar aan vrijwilligers voor de uitvoering 

van het landschapsbeheer. 

 
ZELF WERKEN AAN HET LANDSCHAP?  
Natuurwerkdag  
Jaarlijks eerste zaterdag van november: natuurwerkdag.nl 
 

Boomfeestdag  
Jaarlijks derde woensdag van november: boomfeestdag.nl 
 

Aanmelden als vrijwilliger 
landschaperfgoedutrecht.nl/wordvrijwilliger  
 

Het landschap is belangrijk voor de biodiversiteit.  

Van de 750 inheemse soorten dagvlinders, insecten,  

amfibieën, reptielen en zoogdieren leeft ongeveer de 

helft in of bij landschapselementen op boerenland.  

Deze kan je terugvinden op de topografische kaart  

van de fietsroute.


