
 

 - 1 - 

Werkplan Vallei Horstee 2014 

 

 

A. Organisatie 
 

1. Bestuur 

Vallei Horstee heeft een Algemeen Bestuur (AB) met 7 leden. Het AB vergadert ca. 4 

keer per jaar. Drie bestuursleden uit het AB (voorzitter, secretaris en penningmeester) 

vormen de Dagelijks Bestuur (DB). Het DB vergadert ca. 8 keer per jaar. Het bestuur 

wordt ondersteund door de coördinator die de projecten en activiteiten coördineert. 

 

2. Leden 

Vallei Horstee heeft per november 2012 in totaal 110 leden waarvan 52 agrariërs en 

58 burgers. Doel is het ledental te verhogen. Daarbij zal extra aandacht worden 

besteed aan mensen die deelnemen aan onze projecten.  

 

3. Algemene ledenvergadering 

In 2013 worden twee algemene ledenvergaderingen (ALV’s) gepland. De eerste in 

het voorjaar waarin het jaarverslag en de jaarrekening over 2012 worden behandeld. 

De tweede in het najaar met werkplan 2015. Op iedere ALV staat ook de voortgang 

van de projecten en activiteiten op de agenda. Verder is er een inhoudelijk deel met 

een excursie of een lezing.  

 

4. Stichting Vallei Horstee Beheer  

Deze stichting is de uitvoeringsorganisatie van de vereniging Vallei Horstee. Vanuit 

de Stichting worden opdrachten voor derden uitgevoerd zoals het leveren van 

Valleihekken of het bouwen van een vogelkijkscherm. De activiteiten vanuit de 

Stichting zijn, in tegenstelling tot de vereniging, wel BTW-plichtig. Het bestuur van de 

Stichting wordt volgens de statuten aangewezen door het bestuur van de vereniging. 

 

5. Communicatie 

In 2012 is een nieuw opgezette website geïntroduceerd. Deze zal vaker voorzien 

worden van actuele informatie. De digitale nieuwsbrief Horstee Flits zal minder vaak 

verschijnen. De momenten hangen af van wat er te melden is. 

 

6. Externe vertegenwoordiging 

Vallei Horstee is vertegenwoordigd bij diverse externe overleggen en platforms: 

bestuurlijk overleg met gemeentes, vergaderingen van koepelorganisaties, 

bijeenkomsten over provinciaal en regionaal beleid, etc. Deze inbreng zal ook in 2014 

worden geleverd. 
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B. Activiteiten en projecten 
 

Algemeen 

De komende jaren worden belangrijk voor de ontwikkeling van Vallei Horstee. De effecten 

van de economische crisis, bezuinigingen en de omvorming van het Gemeenschappelijke 

Landbouw Beleid (GLB) vragen om aandacht. Vallei Horstee streeft naar een sterke en 

duurzame landbouw in de Gelderse Vallei in nauwe samenwerking met het landbouw-

bedrijfsleven. Het lijkt er op dat bij het nieuwe GLB en de vergroening, een belangrijke rol is 

weggelegd voor collectieven vanuit de landbouwsector. Als agrarische natuur- en 

milieuvereniging wil Vallei Horstee deze rol oppakken samen met de partners in de regio. 

 

1. Duurzaam Bodembeheer. 

Dit project zal in 2014 worden afgerond. Vallei Horstee werkt in de uitvoering samen 

met Boerenverstand/ETC, K&G advies, DLV Rundvee Advies en Dirksen 

Management Support. In 2012/2013 heeft werving plaats gevonden om het aantal 

deelnemers uit te breiden zoals in het projectplan beoogd. Per november 2013 zijn er 

ca. 210 deelnemers, waarmee het van 220 deelnemende melkveehouders bijna is 

bereikt. 

 

2. Vorming Collectieven voor Agrarisch Natuurbeheer 

Per 1 januari 2016 zal er een nieuw systeem van kracht worden voor agrarisch 

natuurbeheer, waarbij regionale collectieven een centrale rol gaan krijgen. Vallei 

Horstee heeft in 2013 veel geïnvesteerd om de organisatie en de inhoud van deze 

nieuwe aanpak voor te bereiden. In 2014 zal dit proces wordt voorgezet waarbij een 

breed samenwerkingsverband voor geheel Utrecht-Oost een kansrijke optie lijkt. 

 

3. Werkgroep Uilen en Zwaluwen 

De werkgroep bestaande uit ca. 40 vrijwilligers blijft in 2014 op dezelfde wijze actief. 

De inventarisatie van broedgevallen wordt voortgezet. Er is nog een voorraad 

nestkasten voor steenuilen en kerkuilen. Deze worden in de winter 2013/2014 

geplaatst op geschikte locaties. De gemeente Leusden heeft het mogelijk gemaakt 

om kunstnesten voor huiszwaluwen aan te schaffen en ook nestkasten voor bosuilen. 

Ook hiervoor worden geschikte locaties gezocht. 

 

4. Akkerrandenbeheer  

Vallei Horstee heeft met de huidige 23 deelnemers en de projectleiding vanuit 

Veelzijdig Boerenland en het Louis Bolk Instituut, het jaar 2012 geëvalueerd. Het 

project “Bloeiend Bedrijf” is in 2013 afgesloten. Mogelijk komt er in 2014 een vervolg, 

maar dit is onzeker. Het project is goed voor natuur en landschap en de beleving van 

het gebied. Publiek en agrariërs waarderen de opzet. Enkele gemeentes hebben al 

aangegeven dat zijn open staan voor een voorstel voor vervolg de bloeiende randen. 

Naar verwachting zal het project in 2014 en in 2015 voortgezet kunnen worden. 
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5. Energiescans 

In 2011 is Vallei Horstee betrokken geweest bij een project om op 

veehouderijbedrijven een energiescan uit te voeren. Hieruit bleek dat er een goede 

winst te behalen is op veel bedrijven. Het is niet bekend in hoeverre de geadviseerde 

maatregelen ook zijn uitgevoerd. Vallei Horstee wil in 2014 weer aandacht besteden 

aan energiebesparingsmogelijkheden op het agrarische bedrijf en zal daarvoor 

samenwerking zoeken met het bedrijfsleven, gemeenten en provincie. 

 

6. Hoeve Groot Zandbrink 

In samenwerking met andere organisaties is Vallei Horstee mede/initiatiefnemers van 

de ontwikkeling van Groot Zandbrink tot groen activiteitencentrum. In 2013 zullen de 

plannen verder worden uitgewerkt en zullen verschillende procedures voor ontwerp, 

onderzoek en vergunningverlening worden doorlopen. Vallei Horstee is partner in de 

plannen en ziet Groot Zandbrink als toekomstige uitvalsbasis voor activiteiten en 

projecten van de vereniging. 

 

7. Twoevertjes 

Vallei Horstee had in 2011 en 2012 de beschikking over gelden vanuit de prijs van 

Vogelbescherming Nederland, voor het aanleggen van tijdelijke wandjes voor 

oeverzwaluwen (twoevertjes) bij agrariërs. Met een aanvulling vanuit eigen budget is 

het beheer in 2013 nog op drie locaties voortgezet en ondersteund. Voor 2014 

beschikt Vallei Horstee niet meer over de financiële middelen om de twoevertjes te 

ondersteunen. Er wordt nog naar mogelijkheden gezocht. 

 

8. Bloemenplukveld 

Het bloemenplukveld bij de vlindertuin in Leusden zal met de vrijwilligers van de 

vlindertuin en met de gemeente Leusden worden geëvalueerd. Vallei Horstee wil het 

veld en de verkoop van bloemenplukbonnen graag voortzetten. Het beheer van de 

akker (grondbewerking, onkruiddruk) vraagt nog wel aandacht. 

 

9. Graanakkers en Vallei Brood 

De Gelderse Vallei komt als ´Food Valley´ meer op de kaart te staan. Vallei Horstee 

zoekt samenwerking met partners om streekproducten te ontwikkelen. In 2012 is een 

akker ingezaaid met zomertarwe die als grondstof voor een streekeigen brood. Met 

een molenaar (Den Olden Florus) en bakker (bakkerij De Kletersteeg) is het plan 

ontwikkeld zodat het brood begin 2013 in de winkelschappen lag. De verkoop kan 

nog beter, in de winter 2013/2014 zal van de nieuwe tarweoogst een Valleibrood met 

een nieuwe bakformule worden ontwikkeld en op de markt gebracht. 

 

10. Huiszwaluwtil 

Het aantal huiszwaluwen ons gebied loopt gestaag terug. Vallei Horstee heeft in 2012 

een tweetal ‘huiszwaluwtillen’ gebouwd en geplaatst in Woudenberg. Deze bieden 

broedgelegenheid voor de zwaluwen. In 2013 zijn de tillen helaas nog niet bezet 

geweest door broedende zwaluwen. We zullen volgen hoe dit in 2014 loopt.  
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11. Boerenwerkklassen 

Het concept voor de boerenwerkklassen zal verder ontwikkeld worden. De evaluatie 

met de scholen en met de agrariërs is positief verlopen. Het is de bedoeling om in 

2014 met dezelfde vijf scholen door te gaan. Het aantal klassen kan voorzichtig 

worden uitgebreid omdat de mogelijkheden voor een programma op Groot Zandbrink 

groter worden. Boerderij Groot Zandbrink is in de toekomst gepland als de locatie van 

waaruit de boerenwerkklassen georganiseerd worden. De opzet blijft verder 

vergelijkbaar met voorgaande jaren. 

 

12. Vallei Trail 

Het paardenpad wordt volgens plan beheerd. Aanleg van een brug over de 

Barneveldse Beek is in 2013 uitgevoerd. Mogelijke uitbreidingsopties worden verkend 

maar zijn nog niet concreet in beeld. Een werkgroep van Vallei Horstee verzorgt het 

beheer van het pad en samen met de paardensector wordt gewerkt aan het vergroten 

van het aantal gebruikers. 

 

13. Valleihekken 

In 2013 is een start gemaakt met het plaatsen van Valleihekken volgens het zelf 

ontwikkelde model. Het doel is om eind 2014 in totaal 100 hekken geplaatst te 

hebben, zodat er een fraai en herkenbaar beeld in het landschap ontstaat. 

 

14. Duurzame stallen 

Bij nieuwbouw van stallen is er steeds meer aandacht voor vernieuwende technieken 

die bijdragen aan dierwelzijn, economie, milieu en de landschappelijke inpassing. Op 

verschillende plaatsen in het land zijn innovatieve concepten gerealiseerd of in 

ontwikkeling. Vallei Horstee wil hier aandacht aan besteden via excursies of lezingen 

en naar toepassingsmogelijkheden voor de Gelderse Vallei zoeken. 

 

15. Opleiding vrijwilligers 

Het aantal vrijwilligers bij Vallei Horstee groeit sterk. Er komt steeds meer behoefte 

aan kennis- en deskundigheidsbevordering, veiligheidsmaatregelen, etc. In 2014 

worden opleidingen in gang gezet op het gebeid van EHBO, BHV en ARBO en verder 

instructies over het gebruik van motorzagen en andere apparatuur. 

 

16. Evenementen Groot Zandbrink 

Viermaal per jaar zal er op en rond de Hoeve Groot Zandbrink een evenement 

worden georganiseerd: de Ploegdag in april, de Hooidag in juni, de Houtdag in 

oktober en de Boerenwinterwandeling in december. 

 

17. Ontwikkelingen in de streek 

Vallei Horstee blijft zich actief opstellen bij ontwikkelingen in de streek om de doelen 

van de vereniging te behartigen. Zo speelt de komende tijd de de ontwikkeling van de 

Langesteeg en mogelijk de vorming van een streekfonds. 


