
Uitnodiging en programma Schetsschuit 
 

Blauwzaam Lint 

Een initiatief van: 
 
Nationale Bomenbank bv 
Stichting Blauwzaam 
 
 
in samenwerking met de Rijksoverheid 



Stichting Blauwzaam is een initiatief van 
ondernemers in de regio Alblasserwaard en   
Vijfheerenlanden.  De stichting wil bedrijven 
helpen vanuit het hart en met het oog gericht op 
de toekomst te ondernemen, met als doel om die 
toekomst een stukje gezonder dan nu te kunnen 
overdragen aan ons nageslacht. Uitgangspunt 
daarbij is duurzaam ondernemerschap gericht op 
innovatie en continuïteit. 

 

De regio Alblasserwaard - Vijfheerenlanden biedt 
geweldige kansen. Er is een sterk gemeenschaps- 
gevoel, aandacht voor goed rentmeesterschap en 
een grote betrokkenheid bij de natuur en bij het 
cultuurhistorisch landschap. In korte tijd heeft 
Blauwzaam al een breed draagvlak verworven 
onder ondernemers, burgers en overheden. Met 
het Blauwzaam Lint wil de stichting dit draagvlak 
zichtbaar maken en versterken.  

 

 

Nationale Bomenbank b.v. is al meer dan 40 jaar 
een bepalende speler op het gebied van 
boomverplanting, boomverzorging en onderzoek 
naar boom en bodem. Mensen zorgeloos laten 
genieten van bomen in hun woon- en 
werkomgeving, dat is de missie van de Nationale 
Bomenbank. Want bomen geven kleur aan de 
leefomgeving en schaduw aan de mensen. Ze 
zuiveren de lucht en bevorderen de biodiversiteit.  

 

De Nationale Bomenbank is van nature groen. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in 
het DNA van de organisatie. Het bedrijf wil 
daarom niet alleen een betrouwbare 
dienstverlener en goede werkgever zijn, maar ook 
bijdragen aan de lokale samenleving. Het Kleurrijk 
Blauwzaam Lint is één van de maatschappelijke 
projecten waarin de Nationale Bomenbank een 
actieve rol heeft.  

Een initiatief van: 



Achtergrond: 

Wat is het Blauwzaam Lint? 

Het Blauwzaam Lint is een Green Deal tussen 
Stichting Blauwzaam, de Nationale Bomenbank en 
de Rijksoverheid. Het idee is om op natuurlijke 
wijze een kleurrijk parelsnoer te vormen door de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De parels 
zijn cultuurhistorisch waardevolle landschappen, 
duurzame initiatieven en andere karakteristieke 
elementen. Ze worden verbonden door het snoer. 
Dit snoer bestaat uit bestaande natuurlijke linten 
(zoals kades, wegen, groenstroken) en – vooral – 
tijdelijk aangelegde natuur op nu nog ongebruikte 
gronden en overhoeken. 

  

Wat is het doel? 

Met het Blauwzaam Lint willen wij iets bijzonders 
en opvallends creëren: een kleurrijk lint door de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden dat bedrijven 
en burgers uitnodigt kennis te maken met de 
streek, kennis te nemen van de duurzame 
initiatieven in de streek en zelf duurzaam aan de 
slag te gaan. Met het lint willen wij bovendien 
nieuwe vormen van samenwerking en financiering 
ontwikkelen tussen overheid, bedrijfsleven, 
onderwijs en burgers.  

  

 

 

 

Wat hebben wij nodig? 

Gezien de economische ontwikkelingen en de 
terugtredende overheid zijn in deze tijd 
samenwerking en kennisdeling meer dan ooit 
voorwaarden voor een mooie toekomst. Wij 
nodigen belanghebbenden en experts uit om met 
ons mee te denken over de verdere uitwerking 
van ons idee, over kansen en aandachtspunten en 
over mogelijkheden voor realisatie en beheer. Wij 
willen ook nagaan hoe bestaande (beleids-) 
plannen en ons initiatief elkaar kunnen 
versterken. 

  

Wat willen wij op 13 februari 2013? 

Wij hebben de Dienst Landelijk Gebied gevraagd 
een zogenaamde Schetsschuit te organiseren. Het 
doel van deze Schetsschuit is om in korte tijd met 
alle belanghebbenden tot een realistisch beeld 
van dit uitdagende en veelbelovende idee te 
komen. Dit ontwerpatelier duurt één volle dag. 
Het wordt een dag waarin wij met z’n allen onze 
hersenen zullen moeten laten kraken om tot een 
goed resultaat te komen. Er is een zeer gemêleerd 
gezelschap uitgenodigd. Het wordt dus een dag 
die je niet wilt missen.  
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Programma Schetsschuit 

  

• Aftrap (9:00 uur) 

• Excursie 

• Werksessie 1: Verbeelding 

• Lunch 

• Werksessie 2: Verdieping  

• Werksessie 3: Haalbaarheid 

• Diner 

• Presentatie van resultaten aan bestuurders 

• Afsluiting (20:15 uur) 

 

Programmaleiding: Dienst Landelijk Gebied 

 

 

 

 

Locatie en contactgegevens 

  

U wordt tussen 8:45 en 9:00 uur verwacht bij de 

Nationale Bomenbank, Abbekesdoel 22a, Bleskensgraaf 

 

Na de excursie gaan wij met elkaar aan de slag bij De 

Kuiper Noordeloos b.v., Middenweg 7, Noordeloos.  

 

Voor vragen kunt u bellen met: 

• Gerard de Winter, projectleider, 06 38610455 

• Rolia Wiggelinkhuijsen, gebiedsmakelaar,  

06 12036803 

• Piet de Winter, gebiedsmakelaar,  

06 53174767 

 

 

 

 

 



 

 

 

Genodigden: 

 

• Groenservice Zuid-Holland 

• Zuid-Hollands Landschap 

• Gebiedsplatform 

• Landschapsbeheer Zuid-Holland 

• Staatsbosbeheer 

• Waterschap Rivierenland 

• Bedrijfsleven 

• Agrarische ondernemers 

• Werkgeversorganisatie VNO-NCW 

• Boerderij Het Noorderlicht 

• LTO 

• De Kuiper Noordeloos B.V. 

 

 

 

• Provincie Zuid-Holland 

• Gemeente Giessenlanden 

• Gemeente Leerdam 

• Gemeente Molenwaard 

• Gemeente Gorinchem  

• De Chinese Schouw 

• Natuur en Vogelwacht “De Alblasserwaard” 

• Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland 

• Den Hâneker 

• Het regionale VVV 

• Schaapsherder 

• Inwoners van de streek 

 

Bestuurders (avondprogramma): 

 

• Els Boot 
burgemeester Giessenlanden en bestuurlijk procescoördinator Domein Economie & Toerisme Regio AV 

• Dirk van der Borg 
waarnemend burgemeester Molenwaard en bestuurlijk procescoördinator Domein Fysiek Regio AV 

• Arie Bassa 
voorzitter LTO-afdeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

• Mireille Horden 
voorzitter VNO-NCW Alblasserwaard-Vijfheerenlanden  

 

 



Beeldmateriaal: 

• Het Kontakt 

• Google Streetview  

• Gemeente Zederik 

• Gemeente Leerdam 

• VVV-folder ‘even opladen’ 


