
HET AVONTUUR VAN SCHUURLAB RIJNENBURG
Essay van initiatiefnemer Anne-Mette van Lieshout-Andersen

Van begin 2017 tot begin 2018 was ik, vanuit AM Landskab, de trekker van Schuurlab 
Rijnenburg. De Schuurlab groep bestond in eerste instantie uit een paar lokale creatie-
velingen. Tijdens het project is dat uitgegroeid tot een beginnende coalitie van overhe-
den, natuur- en milieuorganisaties, recreatieverenigingen en initiatiefnemers die in of om 
Rijnenburg wonen.

REURING EN ENERGIEAMBITIE
Schuurlab bouwde verder aan de reuring, die in het gebied was ontstaan via ‘De Rijnen-
burger identiteit als troef’, een opdracht van het Ondernemersfonds om de onderne-
mers in het gebied met elkaar te verbinden en kansen voor nieuw ondernemerschap in 
beeld te brengen. Schuurlab sprong daarnaast in op de tijdens het proces uitgesproken 
ambitie van de gemeente Utrecht om duurzame energie te gaan ontwikkelen in het 
gebied.

GEBLOEMDE KAPLAARZEN, WETHOUDERS, WATERSCHAP EN VEEL KOPJES KOFFIE
Wat heb ik veel meegemaakt. In de gebloemde kaplaarzen van de vrouw van boer 
Van Schaik over hun land gelopen, bij familie Klever middenin hun verlate middageten 
naar binnen gevraagd, terwijl  s’ nachts hun kleinzoon was geboren, ik ben weggestuurd 
bij één van de bewoners toen ik voor onze eerste bijeenkomst een tent op zijn weiland 
wou opzetten en als antwoord op mijn vraag: “wat voor werk doe je”, kreeg ik: “gaat je 
niks aan”. Na veel bijeenkomsten en momenten was ik weer terug, dit keer mocht ik 
gebruik maken van zijn fraai ingerichte bijgebouw “die leen ik alleen uit aan familie en 
vrienden”. Ik heb een fietstocht gemaakt met een lieve bewoner die alle voormalige 
ridderhofsteden had opgezocht, ben op tuinwandelingen geweest en heb heel veel 
kopjes koffie gedronken met mensen in en om het gebied. 

Ik ben met Annemieke Nijhof, voorzitter van de adviescommissie van de Raad voor de 
Leefomgeving, bij de wethouder geweest waar we gesproken hebben over hoe om te 
gaan met het proces van de energietransitie. Inspirerende gesprekken gehad met Onno 
Raymakers en Rosa Ramondt van de provincie Utrecht over een integrale benadering, 
net als met bestuurder Constantijn Janssen op de Haar van het waterschap. Dan waren 
er ook nog alle enthousiaste gesprekken met mensen die hart voor het gebied hebben 
én de kans zien om naast de duurzame energie ambitie, nog zo veel meer te ontplooien 
in Rijnenburg; recreatiepaden, een groene B&B, een roeibaan, een knooppunt met 
natuurlijk spelen, een moestuin en misschien wel horeca. Zouden er misschien ook kijktui-
nen en een duurzaam informatiecenter kunnen komen?

Samen een ‘schuurfeest’ organiseren, een huifkartocht, rauwe melk uit de automaat 
halen, met roze fietsen door de wei sleuren, filmopnames maken en nog meer kopjes 
koffie met raadsleden en ambtenaren drinken, hoort tot de dingen die ik met de ver-
schillende Schuurlab leden heb gedaan. Ter afsluiting de slotbijeenkomst met mini-ten-
toonstelling waar iedereen bij elkaar kwam: de bewoners, de omwonenden, overhe-
den, organisaties en initiatiefnemers duurzame energie.

RIJNENBURG ALS EEN ‘HEEL’ GEBIED BEKIJKEN
Ik ben dankbaar voor de ontvangst die ik overal heb gekregen en voor de samenwer-
kingen die er zijn ontstaan. Het gaat ons allemaal om één ding. Bekijk Rijnenburg als een 
‘heel’ gebied. Een gebied met echte mensen, plekken en kansen, een gebied met veel 
waarde en potentie voor heel Utrecht, een gebied dat het verdient om integraal beke-
ken te worden en niet als een ‘locatie’ waar ‘nog ruimte is’.  

Schuurlab heeft zijn vruchten afgeworpen. De gemeenteraad én de gemeentelijke 
organisatie hebben uitgesproken het werk van Schuurlab mee te nemen in het huidige 
werk met de Energiescenario’s. De grote vraag is nu ‘hoe’?. Het blijkt niet eenvoudig om 
van de traditionele, sectorale manier van kijken af te stappen. Wij hebben het in Schuur-
lab over gebiedsontwikkeling. Er ligt een ambitie om duurzame energie te realiseren, 
maar ook om te zorgen dat er in de toekomst – de grond is al lang verkocht aan beleg-
gers en projectontwikkelaars – woningen gebouwd kunnen worden. 

SCHUURLAB EN DE ENERGIEAMBITIE
We hebben het in Schuurlab gehad over de kansen om nu, samen met de duurzame 
energie ontwikkeling, de recreatiebehoefte van de omliggende gemeenten op te 
lossen, in te spelen op de klimaatopgave, de biodiversiteit te stimuleren, het prachtige 
erfgoed kans te geven om te ‘overleven’ en de enorme kans te pakken die er ligt om 
‘Groene Recreatie en Toerisme’ als trigger te gebruiken voor een integrale gebiedsont-
wikkeling.  Er zijn prachtige initiatieven en potenties die NU uitgebuit kunnen en moeten 
worden, voordat de flow (en de budgetten) weg zijn. 
Een opmerking als: “Het gaat nu vooral om de energieopgave. Maar de rest vinden we 
ook heel belangrijk” is gevaarlijk. Dat getuigt toch nog van een sectorale benadering 
van het energievraagstuk en dan krijg je alle slagschaduw- en geluidsdiscussies van 
dien. De houding doet géén recht aan een integraal proces en een integraal plan. 
Door een opgave niet te breed te benaderen, wordt vaak gedacht dat je hierdoor 
sneller vooruit kan. Maar wat gebeurt er vaak? Je creëert je eigen weerstand.

WAAR ER EEN WIL IS, IS EEN WEG!
De wil is groot bij heel veel partijen om die integrale benadering wél voor elkaar te 
krijgen, dat was tijdens de slotavond wel duidelijk. Mooi, want waar een wil is, is een 
weg! Hier een aantal mooie uitspraken die mij het vertrouwen geven, dat ik het nu los 
kan laten:

Eva van Esch, gemeenteraadslid: 
“Ik vind het zo fijn, dat Schuurlab alle initiatieven en partijen aan elkaar bindt. Ik hoor van 
iedereen, of ze nou voor of tegen windmolens zijn of een heel ander belang hebben, 
dat ze blij zijn met de aanpak van Schuurlab”.
Marije Klever, boerin in Rijnenburg: ”Ik heb altijd allerlei plannen voor mijn boerderij. 
Schuurlab heeft mij geholpen om scherp te krijgen, waar ik precies naartoe wil werken”.
Constantijn op de Haar-Janssen, HRDS (waterschap): 
“Ik had het gebied nooit zo op mijn netvlies, nu wel. Eén ding is duidelijk; er zit zoveel 
energie in het gebied!”
Henri van de Vegt, initiatiefnemer roeibaan: 
”Dankzij jou is er al heel wat losgemaakt in Rijnenburg. Ik ben benieuwd hoe dat verder 
kan [..] Alles hangt af, denk ik, net als jij van een integrale visie voor het gebied.” 
Mark Kok, initiatiefnemer zonnepanelen, Tomorrow Energie: 
“Ik vind het geweldig wat je hier voor elkaar heb gekregen, echt complimenten. Er is zo 
veel uitgezocht en Schuurlab heeft al een visie op een integrale aanpak. Hier moet op 
voortgebouwd worden in de energiescenario’s”.

TWEE SLOTADVIEZEN
Er blijven twee cruciale aandachtspunten spelen. Dit is het advies hiervoor van Schuur-
lab: 

-1 DE WAARDEN MOETEN MIDDELS HET ENERGIELANDSCHAP VERSTERKT WORDEN
Zorgen dat je zo min mogelijk kapot maakt is géén visie. Het woord  ‘landschap’ moet in 
Energie-landschap serieus worden genomen. [Definitie landschap, Nederlandse ency-

clopedie: ‘Een gebied dat in zijn uiterlijk een geheel vormt’]. Rijnenburg moet géén 
eenzijdig bekeken ‘energielocatie’ worden. De waarden van het gebied zijn onderzocht 
en moeten middels het realiseren van duurzame energie juist versterkt en aangevuld 
worden.

-2 DE VINGER MOET VAN DE PAUZEKNOP AF! 
Ook als het energielandschap niet doorgaat, blijven de kansen in de Kansenkaart 
bestaan voor ingrepen die een sneeuwbaleffect richting een vitaal gebied hebben. 
Voor het realiseren van een Energielandschap zijn de gemeente en de provincie volle-
dig afhankelijk van de initiatiefnemers en grondeigenaren. De gemeente moet hoe dan 
ook, met alle partijen ervoor zorgen dat het sneeuwbaleffect op gang komt. Vinger op 
play.

BEELDVERSLAG
Zie op de bladzijden 5 t/m 10 het sprankelende beeldverslag van Studio Kars en Boom. 
Voor wie behoefte heeft aan tekst, zie de toelichting hieronder.

TOELICHTING WAARDENKAART
Het werk van Schuurlab in Rijnenburg nam als uitgangspunt de waarden van het gebied 
gezien vanuit de ogen van bewoners, initiatiefnemers, grondeigenaren en omwonen-
den. Deze zijn verbeeld in een ‘landschappelijk casco’ gekruid met verhalen van de 
bewoners. Het landschappelijke casco vormt een belangrijk raamwerk voor toekomstige 
ontwikkelingen. Hierin opgenomen zijn; de cultuurhistorische waarde, de vele monumen-
ten en bijzondere tuinen, zichtlijnen door het landschap, het hoofdwatersysteem, de 
cruciale ecologische waarde, de huidige recreatieve routes en de plekken met een 
verhaal. Tussen het raamwerk ontstaan ‘velden’ die flexibel ingericht kunnen worden, 
hetzij met duurzame energievoorzieningen of woningbouw of iets heel anders. De ont-
wikkelingen moeten te allen tijde het raamwerk respecteren én versterken.

HET KOMEN TOT EEN KANSENKAART
We hebben gekeken naar de belangen vanuit grondeigenaren, overheden en omwo-
nenden en we zien het volgende. Er is een toenemende recreatiebehoefte vanuit IJssel-
stein, Nieuwegein en Utrecht, een duurzame energieambitie van de gemeente Utrecht, 
er zijn recreatie- en natuurdoelstellingen van de provincie die vervuld moeten worden, 
er ligt een opgave bij het waterschap om verzilting tegen te gaan in een veel groter 
gebied en er is een knelpunt bij de roeibaan in het Merwede kanaal, dat met het ver-
dichten van de Merwede zone steeds groter wordt. Daar bovenop komt, dat er binnen 
nu en vijf jaar slechts een handjevol boeren over zijn in het gebied. De laatste jaren zijn 
er meerdere, individuele aanvragen geweest voor initiatieven die hadden kunnen 
helpen om het gebied vitaal te houden, maar op grond van het ‘conserverende 
bestemmingsplan’ afgewezen zijn. Het stempel ‘Pauzelandschap’ doet het gebied 
geén goed, want de samenleving gaat door en dan leidt een gebied op ‘pauze zetten’ 
gauw tot achteruitgang.

TOELICHTING KANSENKAART, ‘GROENE RECREATIE EN TOERISME’ EN BOERENTUIN
In de zoektocht naar een trigger, die snel voor een begin van een transformatie zou 
kunnen zorgen, zijn we tot de conclusie gekomen dat wanneer je bovenstaande opga-
ven op elkaar legt, het thema ‘Groene Recreatie en Toerisme’ juist deze trigger zou 
kunnen zijn. Om concreet te laten zien, hoe dat thema op basis van de Waardenkaart 
uitgewerkt kan worden en waar je kan beginnen, hebben we het aanleggen van een 
koppelstuk van een fietspad onderzocht en het transformeren van een agrarisch erf 
naar een B&B met een ‘boerentuin’ als case ontworpen. Een visie waarin het realiseren 
van een Energielandschap naadloos past. 

Filmpjes en extra info

Filmpjes van de feestschuur en de Huifkartocht:
https://vimeo.com/229976078
https://vimeo.com/242472048

Blog over het begin van Schuurlab: 
Duurzame energie, het landschap en een Stadslab:
http://www.amlandskab.nl/blog/duurzame-energie-landschap-en-stadslab/

Artikelen in de lokale krant:
Samen in de feestschuur: 
http://varnws.nl/eneo/eneo.dll?tem=artikel&dept=&doc_id=34307&#.WrtfxIhuaUk
Huifkartocht – onbekend maakt onbemind:
http://varnws.nl/eneo/eneo.dll?tem=artikel&dept=&doc_id=38614&#.WrtgGIhuaUk
Slotbijeenkomst Schuurlab Rijnenburg:
http://varnws.nl/eneo/eneo.dll?tem=artikel&dept=&doc_id=42766&#.WrtgTohuaUk

Extra info op de site van AM Landskab:
http://www.amlandskab.nl/strategie/schuurlab-nieuwe-coalities/
http://www.amlandskab.nl/strategie/omgevingsvisie-door-bewoners/
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HET AVONTUUR VAN SCHUURLAB RIJNENBURG
Essay van initiatiefnemer Anne-Mette van Lieshout-Andersen

Van begin 2017 tot begin 2018 was ik, vanuit AM Landskab, de trekker van Schuurlab 
Rijnenburg. De Schuurlab groep bestond in eerste instantie uit een paar lokale creatie-
velingen. Tijdens het project is dat uitgegroeid tot een beginnende coalitie van overhe-
den, natuur- en milieuorganisaties, recreatieverenigingen en initiatiefnemers die in of om 
Rijnenburg wonen.

REURING EN ENERGIEAMBITIE
Schuurlab bouwde verder aan de reuring, die in het gebied was ontstaan via ‘De Rijnen-
burger identiteit als troef’, een opdracht van het Ondernemersfonds om de onderne-
mers in het gebied met elkaar te verbinden en kansen voor nieuw ondernemerschap in 
beeld te brengen. Schuurlab sprong daarnaast in op de tijdens het proces uitgesproken 
ambitie van de gemeente Utrecht om duurzame energie te gaan ontwikkelen in het 
gebied.

GEBLOEMDE KAPLAARZEN, WETHOUDERS, WATERSCHAP EN VEEL KOPJES KOFFIE
Wat heb ik veel meegemaakt. In de gebloemde kaplaarzen van de vrouw van boer 
Van Schaik over hun land gelopen, bij familie Klever middenin hun verlate middageten 
naar binnen gevraagd, terwijl  s’ nachts hun kleinzoon was geboren, ik ben weggestuurd 
bij één van de bewoners toen ik voor onze eerste bijeenkomst een tent op zijn weiland 
wou opzetten en als antwoord op mijn vraag: “wat voor werk doe je”, kreeg ik: “gaat je 
niks aan”. Na veel bijeenkomsten en momenten was ik weer terug, dit keer mocht ik 
gebruik maken van zijn fraai ingerichte bijgebouw “die leen ik alleen uit aan familie en 
vrienden”. Ik heb een fietstocht gemaakt met een lieve bewoner die alle voormalige 
ridderhofsteden had opgezocht, ben op tuinwandelingen geweest en heb heel veel 
kopjes koffie gedronken met mensen in en om het gebied. 

Ik ben met Annemieke Nijhof, voorzitter van de adviescommissie van de Raad voor de 
Leefomgeving, bij de wethouder geweest waar we gesproken hebben over hoe om te 
gaan met het proces van de energietransitie. Inspirerende gesprekken gehad met Onno 
Raymakers en Rosa Ramondt van de provincie Utrecht over een integrale benadering, 
net als met bestuurder Constantijn Janssen op de Haar van het waterschap. Dan waren 
er ook nog alle enthousiaste gesprekken met mensen die hart voor het gebied hebben 
én de kans zien om naast de duurzame energie ambitie, nog zo veel meer te ontplooien 
in Rijnenburg; recreatiepaden, een groene B&B, een roeibaan, een knooppunt met 
natuurlijk spelen, een moestuin en misschien wel horeca. Zouden er misschien ook kijktui-
nen en een duurzaam informatiecenter kunnen komen?

Samen een ‘schuurfeest’ organiseren, een huifkartocht, rauwe melk uit de automaat 
halen, met roze fietsen door de wei sleuren, filmopnames maken en nog meer kopjes 
koffie met raadsleden en ambtenaren drinken, hoort tot de dingen die ik met de ver-
schillende Schuurlab leden heb gedaan. Ter afsluiting de slotbijeenkomst met mini-ten-
toonstelling waar iedereen bij elkaar kwam: de bewoners, de omwonenden, overhe-
den, organisaties en initiatiefnemers duurzame energie.

RIJNENBURG ALS EEN ‘HEEL’ GEBIED BEKIJKEN
Ik ben dankbaar voor de ontvangst die ik overal heb gekregen en voor de samenwer-
kingen die er zijn ontstaan. Het gaat ons allemaal om één ding. Bekijk Rijnenburg als een 
‘heel’ gebied. Een gebied met echte mensen, plekken en kansen, een gebied met veel 
waarde en potentie voor heel Utrecht, een gebied dat het verdient om integraal beke-
ken te worden en niet als een ‘locatie’ waar ‘nog ruimte is’.  

Schuurlab heeft zijn vruchten afgeworpen. De gemeenteraad én de gemeentelijke 
organisatie hebben uitgesproken het werk van Schuurlab mee te nemen in het huidige 
werk met de Energiescenario’s. De grote vraag is nu ‘hoe’?. Het blijkt niet eenvoudig om 
van de traditionele, sectorale manier van kijken af te stappen. Wij hebben het in Schuur-
lab over gebiedsontwikkeling. Er ligt een ambitie om duurzame energie te realiseren, 
maar ook om te zorgen dat er in de toekomst – de grond is al lang verkocht aan beleg-
gers en projectontwikkelaars – woningen gebouwd kunnen worden. 

SCHUURLAB EN DE ENERGIEAMBITIE
We hebben het in Schuurlab gehad over de kansen om nu, samen met de duurzame 
energie ontwikkeling, de recreatiebehoefte van de omliggende gemeenten op te 
lossen, in te spelen op de klimaatopgave, de biodiversiteit te stimuleren, het prachtige 
erfgoed kans te geven om te ‘overleven’ en de enorme kans te pakken die er ligt om 
‘Groene Recreatie en Toerisme’ als trigger te gebruiken voor een integrale gebiedsont-
wikkeling.  Er zijn prachtige initiatieven en potenties die NU uitgebuit kunnen en moeten 
worden, voordat de flow (en de budgetten) weg zijn. 
Een opmerking als: “Het gaat nu vooral om de energieopgave. Maar de rest vinden we 
ook heel belangrijk” is gevaarlijk. Dat getuigt toch nog van een sectorale benadering 
van het energievraagstuk en dan krijg je alle slagschaduw- en geluidsdiscussies van 
dien. De houding doet géén recht aan een integraal proces en een integraal plan. 
Door een opgave niet te breed te benaderen, wordt vaak gedacht dat je hierdoor 
sneller vooruit kan. Maar wat gebeurt er vaak? Je creëert je eigen weerstand.

WAAR ER EEN WIL IS, IS EEN WEG!
De wil is groot bij heel veel partijen om die integrale benadering wél voor elkaar te 
krijgen, dat was tijdens de slotavond wel duidelijk. Mooi, want waar een wil is, is een 
weg! Hier een aantal mooie uitspraken die mij het vertrouwen geven, dat ik het nu los 
kan laten:

Eva van Esch, gemeenteraadslid: 
“Ik vind het zo fijn, dat Schuurlab alle initiatieven en partijen aan elkaar bindt. Ik hoor van 
iedereen, of ze nou voor of tegen windmolens zijn of een heel ander belang hebben, 
dat ze blij zijn met de aanpak van Schuurlab”.
Marije Klever, boerin in Rijnenburg: ”Ik heb altijd allerlei plannen voor mijn boerderij. 
Schuurlab heeft mij geholpen om scherp te krijgen, waar ik precies naartoe wil werken”.
Constantijn op de Haar-Janssen, HRDS (waterschap): 
“Ik had het gebied nooit zo op mijn netvlies, nu wel. Eén ding is duidelijk; er zit zoveel 
energie in het gebied!”
Henri van de Vegt, initiatiefnemer roeibaan: 
”Dankzij jou is er al heel wat losgemaakt in Rijnenburg. Ik ben benieuwd hoe dat verder 
kan [..] Alles hangt af, denk ik, net als jij van een integrale visie voor het gebied.” 
Mark Kok, initiatiefnemer zonnepanelen, Tomorrow Energie: 
“Ik vind het geweldig wat je hier voor elkaar heb gekregen, echt complimenten. Er is zo 
veel uitgezocht en Schuurlab heeft al een visie op een integrale aanpak. Hier moet op 
voortgebouwd worden in de energiescenario’s”.

TWEE SLOTADVIEZEN
Er blijven twee cruciale aandachtspunten spelen. Dit is het advies hiervoor van Schuur-
lab: 

-1 DE WAARDEN MOETEN MIDDELS HET ENERGIELANDSCHAP VERSTERKT WORDEN
Zorgen dat je zo min mogelijk kapot maakt is géén visie. Het woord  ‘landschap’ moet in 
Energie-landschap serieus worden genomen. [Definitie landschap, Nederlandse ency-

clopedie: ‘Een gebied dat in zijn uiterlijk een geheel vormt’]. Rijnenburg moet géén 
eenzijdig bekeken ‘energielocatie’ worden. De waarden van het gebied zijn onderzocht 
en moeten middels het realiseren van duurzame energie juist versterkt en aangevuld 
worden.

-2 DE VINGER MOET VAN DE PAUZEKNOP AF! 
Ook als het energielandschap niet doorgaat, blijven de kansen in de Kansenkaart 
bestaan voor ingrepen die een sneeuwbaleffect richting een vitaal gebied hebben. 
Voor het realiseren van een Energielandschap zijn de gemeente en de provincie volle-
dig afhankelijk van de initiatiefnemers en grondeigenaren. De gemeente moet hoe dan 
ook, met alle partijen ervoor zorgen dat het sneeuwbaleffect op gang komt. Vinger op 
play.

BEELDVERSLAG
Zie op de bladzijden 5 t/m 10 het sprankelende beeldverslag van Studio Kars en Boom. 
Voor wie behoefte heeft aan tekst, zie de toelichting hieronder.

TOELICHTING WAARDENKAART
Het werk van Schuurlab in Rijnenburg nam als uitgangspunt de waarden van het gebied 
gezien vanuit de ogen van bewoners, initiatiefnemers, grondeigenaren en omwonen-
den. Deze zijn verbeeld in een ‘landschappelijk casco’ gekruid met verhalen van de 
bewoners. Het landschappelijke casco vormt een belangrijk raamwerk voor toekomstige 
ontwikkelingen. Hierin opgenomen zijn; de cultuurhistorische waarde, de vele monumen-
ten en bijzondere tuinen, zichtlijnen door het landschap, het hoofdwatersysteem, de 
cruciale ecologische waarde, de huidige recreatieve routes en de plekken met een 
verhaal. Tussen het raamwerk ontstaan ‘velden’ die flexibel ingericht kunnen worden, 
hetzij met duurzame energievoorzieningen of woningbouw of iets heel anders. De ont-
wikkelingen moeten te allen tijde het raamwerk respecteren én versterken.

HET KOMEN TOT EEN KANSENKAART
We hebben gekeken naar de belangen vanuit grondeigenaren, overheden en omwo-
nenden en we zien het volgende. Er is een toenemende recreatiebehoefte vanuit IJssel-
stein, Nieuwegein en Utrecht, een duurzame energieambitie van de gemeente Utrecht, 
er zijn recreatie- en natuurdoelstellingen van de provincie die vervuld moeten worden, 
er ligt een opgave bij het waterschap om verzilting tegen te gaan in een veel groter 
gebied en er is een knelpunt bij de roeibaan in het Merwede kanaal, dat met het ver-
dichten van de Merwede zone steeds groter wordt. Daar bovenop komt, dat er binnen 
nu en vijf jaar slechts een handjevol boeren over zijn in het gebied. De laatste jaren zijn 
er meerdere, individuele aanvragen geweest voor initiatieven die hadden kunnen 
helpen om het gebied vitaal te houden, maar op grond van het ‘conserverende 
bestemmingsplan’ afgewezen zijn. Het stempel ‘Pauzelandschap’ doet het gebied 
geén goed, want de samenleving gaat door en dan leidt een gebied op ‘pauze zetten’ 
gauw tot achteruitgang.

TOELICHTING KANSENKAART, ‘GROENE RECREATIE EN TOERISME’ EN BOERENTUIN
In de zoektocht naar een trigger, die snel voor een begin van een transformatie zou 
kunnen zorgen, zijn we tot de conclusie gekomen dat wanneer je bovenstaande opga-
ven op elkaar legt, het thema ‘Groene Recreatie en Toerisme’ juist deze trigger zou 
kunnen zijn. Om concreet te laten zien, hoe dat thema op basis van de Waardenkaart 
uitgewerkt kan worden en waar je kan beginnen, hebben we het aanleggen van een 
koppelstuk van een fietspad onderzocht en het transformeren van een agrarisch erf 
naar een B&B met een ‘boerentuin’ als case ontworpen. Een visie waarin het realiseren 
van een Energielandschap naadloos past. 

Filmpjes en extra info

Filmpjes van de feestschuur en de Huifkartocht:
https://vimeo.com/229976078
https://vimeo.com/242472048

Blog over het begin van Schuurlab: 
Duurzame energie, het landschap en een Stadslab:
http://www.amlandskab.nl/blog/duurzame-energie-landschap-en-stadslab/

Artikelen in de lokale krant:
Samen in de feestschuur: 
http://varnws.nl/eneo/eneo.dll?tem=artikel&dept=&doc_id=34307&#.WrtfxIhuaUk
Huifkartocht – onbekend maakt onbemind:
http://varnws.nl/eneo/eneo.dll?tem=artikel&dept=&doc_id=38614&#.WrtgGIhuaUk
Slotbijeenkomst Schuurlab Rijnenburg:
http://varnws.nl/eneo/eneo.dll?tem=artikel&dept=&doc_id=42766&#.WrtgTohuaUk

Extra info op de site van AM Landskab:
http://www.amlandskab.nl/strategie/schuurlab-nieuwe-coalities/
http://www.amlandskab.nl/strategie/omgevingsvisie-door-bewoners/
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‘Groene Recreatie en Toerisme’ als trigger te gebruiken voor een integrale gebiedsont-
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van het energievraagstuk en dan krijg je alle slagschaduw- en geluidsdiscussies van 
dien. De houding doet géén recht aan een integraal proces en een integraal plan. 
Door een opgave niet te breed te benaderen, wordt vaak gedacht dat je hierdoor 
sneller vooruit kan. Maar wat gebeurt er vaak? Je creëert je eigen weerstand.

WAAR ER EEN WIL IS, IS EEN WEG!
De wil is groot bij heel veel partijen om die integrale benadering wél voor elkaar te 
krijgen, dat was tijdens de slotavond wel duidelijk. Mooi, want waar een wil is, is een 
weg! Hier een aantal mooie uitspraken die mij het vertrouwen geven, dat ik het nu los 
kan laten:

Eva van Esch, gemeenteraadslid: 
“Ik vind het zo fijn, dat Schuurlab alle initiatieven en partijen aan elkaar bindt. Ik hoor van 
iedereen, of ze nou voor of tegen windmolens zijn of een heel ander belang hebben, 
dat ze blij zijn met de aanpak van Schuurlab”.
Marije Klever, boerin in Rijnenburg: ”Ik heb altijd allerlei plannen voor mijn boerderij. 
Schuurlab heeft mij geholpen om scherp te krijgen, waar ik precies naartoe wil werken”.
Constantijn op de Haar-Janssen, HRDS (waterschap): 
“Ik had het gebied nooit zo op mijn netvlies, nu wel. Eén ding is duidelijk; er zit zoveel 
energie in het gebied!”
Henri van de Vegt, initiatiefnemer roeibaan: 
”Dankzij jou is er al heel wat losgemaakt in Rijnenburg. Ik ben benieuwd hoe dat verder 
kan [..] Alles hangt af, denk ik, net als jij van een integrale visie voor het gebied.” 
Mark Kok, initiatiefnemer zonnepanelen, Tomorrow Energie: 
“Ik vind het geweldig wat je hier voor elkaar heb gekregen, echt complimenten. Er is zo 
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TWEE SLOTADVIEZEN
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lab: 
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uitgewerkt kan worden en waar je kan beginnen, hebben we het aanleggen van een 
koppelstuk van een fietspad onderzocht en het transformeren van een agrarisch erf 
naar een B&B met een ‘boerentuin’ als case ontworpen. Een visie waarin het realiseren 
van een Energielandschap naadloos past. 

Filmpjes en extra info

Filmpjes van de feestschuur en de Huifkartocht:
https://vimeo.com/229976078
https://vimeo.com/242472048

Blog over het begin van Schuurlab: 
Duurzame energie, het landschap en een Stadslab:
http://www.amlandskab.nl/blog/duurzame-energie-landschap-en-stadslab/

Artikelen in de lokale krant:
Samen in de feestschuur: 
http://varnws.nl/eneo/eneo.dll?tem=artikel&dept=&doc_id=34307&#.WrtfxIhuaUk
Huifkartocht – onbekend maakt onbemind:
http://varnws.nl/eneo/eneo.dll?tem=artikel&dept=&doc_id=38614&#.WrtgGIhuaUk
Slotbijeenkomst Schuurlab Rijnenburg:
http://varnws.nl/eneo/eneo.dll?tem=artikel&dept=&doc_id=42766&#.WrtgTohuaUk

Extra info op de site van AM Landskab:
http://www.amlandskab.nl/strategie/schuurlab-nieuwe-coalities/
http://www.amlandskab.nl/strategie/omgevingsvisie-door-bewoners/
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WELKOM

SCHUURLAB

KUNNEN DE ENERGIE SCENARIO’S OP DEZELFDE INTEGRALE MANIER 
ONTWORPEN WORDEN?

• De Waardenkaart als houvast en inspiratie:
   Landschap, cultuurhistorisch erfgoed, ecologie, lokale verhalen;

• De Kansenkaart als basis voor transformatie:
   Groene Recreatie en Toerisme als trigger voor realisatie van een ‘landschappelijke casco’;

• Klimaatadaptie, hergebruik, gedeeld beheer en transformatie als trefwoorden voor
   nieuwe ontwikkelingen. 

De keuze is aan jullie!
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SCHUURLAB: VOEDINGSBODEM
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SCHUURLAB:

DE MEERN

IJSSELSTEIN NIEUWEGEIN

RIJNENBURG

BEWONERS & OMWONENDEN 

GEMEENTE UTRECHT NMPLRMODELVLIEGCLUB

IEDEREEN BETREKKEN

INITIATIEF GROEN
SPELEN EN RECREATIE

HORECA
(LA PLACE DE MEERN DE MEERN)

PROVINCIE UTRECHT
HISTORISCHE VERENIGING 

VDMINITIATIEF B&B ENECO
SCHUURLAB

MELK- EN EIERVERKOOPSTER
LAND EN TUINBOUW
ORGANISATIE (LTO)

WATERSCHAP (HDSR)

IINITIATIEF ROEIBAAN

KOPGROEP
PROJECTONTWIKKELAARSRIJNE ENERGIE

STICHTING DE HEEM

WETHOUDERS

RAADS LEDEN

RMN

BUREN VAN RIJNENBURG
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WAARDEKAART RIJNENBURG ANNO 2016 - bewoners en ondernemers i.s.m. AM Landskab   

Rijksmonument/beeldbepalend

Rijksmonument/beeldbepalend
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IJsseldijk
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HOLLANDSE IJSSELGEBIED

Ringkade

Middelwetering

Heycopperkade

Reyerscop

Vlierensteeg

Rynenstein

   Rynenburgh

Everstein

Nedereindseweg

M
ee

rn
dijk

DE MEERN

NIEUWEGEIN

IJSSELSTEIN

Leeuwenstein

500 m

‘veel relaties zijn 
begonnen in de 

Vlierensteeg’ 

‘als ik de laan van de 
Nedereindseweg inrij 

ben ik thuis’ 

‘ik zie de dom 
vanaf 

mijn weiland’ 

‘hier zat de 
winkel van Goes’

‘we wonen met 
meer generaties 

op één erf’

‘tot de jaren ‘60 heb 
ik op de slotgracht 

geschaatst’

‘de feesten van 
ons buurtschap 

zijn uniek’    

‘vroeger waren 
er drie 

eendenkooien’ ‘ik weet dat er 
overal knotwilgen 

langs de sloten 
stonden’

‘Golden Earring heeft 
in de koeienstal 

opgetreden’

‘ mooiste plek van 
Rijnenburg is bij

Ringkade-Lange Vliet’ 

lijnen

plekken

Het Rijneburgse goud

WAARDENKAART RIJNENBURG ANNO 2018 - bewoners  en gebruikers i.s.m. AM Landskab           februari  2018

open ruimte

WAARDENKAART

WAARDENKAART EN KANSENKAART

KANSENKAART

DUURZAME
LEEFOMGEVING

open ruimte

               lijnen

plekken

Het Rijneburgse goud

ensemble
gemeente- en rijksmonumenten
beeldbepalende tuinen, huisweides
bomenlaan

zicht op ‘Het Rijnenburgse Goud’
zicht op de Dom

open weiland, deels met 
koeien en schapen, 
deels gebiedseigen kruidenlagen

waterlijn terug te voeren naar ca. 1600 

oorspronkelijk vaarweg van 
IJsselstein naar het noorden    

nieuwe knotwilgen rijen

eendenkooi 

hoogstam fruitbomen

geriefhout incl. kruidenlaag  
met inheemse ‘genenbanken’

voormalig Ridderhofstad

‘De Stenen Kamer’ voormalig  hoogwater 
bescherming + daarna herberg

acheologische vindtplaats  
(Roemeins of middeleeuws)

restant ‘dubbele lint’
voormalig kasteel Rijnvliet  

vroegere ‘winkel van Goes’ en kroeg

IJsselw
etering

IJsseldijk

La
ng

e 
Vl

ie
t

HOLLANDSE IJSSELGEBIED

Ringkade

Middelwetering

Heycopperkade

Reyerscop

Vlierensteeg

Rynenstein

   Rynenburgh

Everstein

Nedereindseweg

M
ee

rn
dijk

DE MEERN

NIEUWEGEIN

IJSSELSTEIN

Leeuwenstein

500 m

KANSENKAART RIJNENBURG ANNO 2018: ‘LANDSCHAPPELIJKE CASCO’ - stakeholders i.s.m. AM Landskab     februari 2018            
                                                     

Recept erf - basis

Recept erf - ingrediënten

huisweide

grote solitair

grind

moestuin

boerenbeplanting

historische lijn 
versterken met 

knotwilgen?

nieuw 
stukje

dit stuk-
Ringkade 

als

boomgroepen
langs deze lijn

ecologische 
verbinding

hoe beschermen 
we deze lijn?

dubbelle lint
als inspiratie ont-

sluiting?

plek kasteel
Rynenburgh weer

zichtbaar?
ruiterpad

Nedereindse
plas?

‘recept’  erf
als

inspiratie of regel? 

kruidenlagen 
integreren?
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GROENE RECREATIE EN TOERISME ALS LEIDRAAD

FIETSPAD DOORTREKKEN IJSSELSTEIN - LEIDSCHE RIJN KAN TRIGGER ZIJN VOOR NIEUWE ONTWIKKELINGEN   

ROEIBAAN REALISEREN IN COMBINATIE MET RECREATIE EN NATUURLIJKE OEVERS

PLUK-ZELF APPELS IN BESTAANDE (ONGEBRUIKTE) BOOMGAARD

PLANNEN B & B 

MODELVLIEGCLUB MAAR DAN LANDSCHAPPELIJK INGEPASTMODELVLIEGCLUB HUIDIG Modelvliegtuigclub  -  zou het ook zoiets kunnen zijn?

MVC

BIJZONDERE VERZAMELING TREKKERS JACHTHAVEN MARNEMOENDE

TOEKOMSTPLAN BOERIN MEERNDIJK, KIJKBOERDERIJ SCHOLEN KUNNEN WILGEN KNOTTEN - EN ERMEE VLECHTEN!

FIETSVERBINDING ALS TRIGGER

PLAN OF POTENTIE RECREATIE LOKAAL ETEN SPORT

CULTUURHISTORISCH BELANG

FIETSVERBINDING TUSSSEN
IJSSELSTEIN - LEIDSCHE RIJN 

.... MAAKT OOK HUIFKARTOCHTEN MOGELIJK ..... EN EEN RONDJE WANDELEN

POTENTIE VOOR KIJKTUINEN BIJ HOVENIER EN PARTICULIEREN DUURZAME TINY HOUSES EEN PLEK GEVEN IN RIJNENBURG EDUCATIE CENTRUM DUUZAAMHEID REALISEREN

   EDUCATIE CENTRUM

DE STEENENKAMER RESTANT RIDDERHOFSTEDE EVERSTEIN MIDDELWETERING PLEK VOORMALIG KASTEEL RYNENBURGH ZICHTBAAR MAKEN MOOISTE UITZICHTSPUNT

ERF INGEDEELD IN SFEREN

IS ER AL RECREATIE LOKAAL ETEN SPORT

MAÏS DOOLHOF MELK- & EIEREN AUTOMAATVERKOOP LOKAAL ETEN 

RIJWEG

KOPPELSTUK
FIETSPAD
AANLEGGEN

NOORD -IJSSELDIJK

MAïSDOOLHOF

WIEL

AUTHENTIEK HUISWEIDE

INITIATIEFNEMER
NATUURLIJKSPELEN
MOESTUIN, RESTAURANT

POTENTIE KIJKBOERDERIJ 
+ MOESTUINPAKKETTEN       

TREKKER VERZAMELING

MODELVLIEGCLUB

EENDENKOOI

MOOISTE UITZICHTSPUNT

INITIATIEFNEMER 
EDUCATIECENTER
DUURZAAMHEID

PLAN B & B 

PLAN B & B 

ZELFPLUK BOOMGAARD
POTENTIE 

PLEK RYNENBURGH      

WIELER- EN SKEELER CENTRUM     

SKIPISTE     

PLEK RYNENSTEIN

PLEK 
LEEUWENSTEIN  

MANEGEVERZAMELING 
GEBIEDSEIGEN      
VOORWERPEN

PLEK EVERSTEIN, EILANDJE INTACTAARDBEIEN/JAM 
AAN DE WEG    

KRUISING LANGEVLIET MET 
NEDEREINDSEWEG

RINGKADE

LA
N

G
EVLIET

NEDEREINDSEW
EG

VLIERENSTEEG/DUBBELE LINT 

POTENTIE 
DUURZAME KIJKTUIN
+ ZELFPLUK BOOMGAARD

MARNEMOENDE

FIETSPAD
WORDT
GEREALISEERD

IJSSELSTEIN

NIEUWEGEIN

DE STEENENKAMER

BESTAAND DIJKWEGGETJE
TRANSFORMEREN 
TOT FIETSPAD

VLEUTEN-DE MEERN
LEIDSCHE RIJN

MELK- & EIEREN 
AUTOMAAT

GROTE SOLITAIR

MOESTUIN

LEGENDA

RECREATIE/EDUCATIE

LOKAAL ETEN

CULTUURHISTORISCHE BELANG

SPORT
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boerennatuur

bedrijvigheid

woonerfhuisweiden

VAN AGRARISCH ERF TOT DUURZAME BOERENTUIN

P P

klimaatbomen

witte sierkers

water

hergebruik klinkers

grind 

houtenvlonder

houtenbruggertjes

wilgentenen ‘wal’

wilgentenen hek +
boomstambank 

schelpenpad

rhodo in silo

hergebruik 
metselmuur 

houtwalsoorten 
+ krent

legenda nieuw 

bloemenweide

BOEREN NATUUR

MODERNE HUISWEIDE WOONERF

COPE-VERKAVELING ALS BASIS

‘VROEGER
WAREN ER DRIE
EENDENKOOIEN’

‘IK ZIE DE DOM 
VANAF MIJN
WEILAND’   

ERF INGEDEELD IN SFERENASPECTEN UIT DE ‘WAARDENKAART’ ALS INSPIRATIE

‘RECEPT’ ERF - OPBOUW

HOOFDGEBOUW  VOOR

G
RO

EN
E 

ZO
O

M
 

BIJGEBOUWEN
ACHTER 

HUISWEIDE

GROTE SOLITAIR

GRIND

MOESTUIN

BOERENBEPLANTING

‘RECEPT’ ERF - INGREDIËNTEN

RAND DICHTER BEPLANTEN. MODERNE EENDENKOOI + HUISWEIDE. NIEUWE INRICHTING MET DE TREFWOORDEN: 
HERGEBRUIK, KLIMAATADAPTIE, BEHEERARM, RIJNENBURGS!
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