DE TURFWEIDE VEENENDAAL
“Een verhaal van het verleden met betekenis voor de toekomst”

BELEIDSPLAN 2020/2021

Vastgesteld: 12 oktober 2020
Stichting Turfweide Veenendaal

INLEIDING
De stichting Gilbert van Schoonbeke heeft het initiatief ontwikkeld om in het voorjaar van 2019 een
projectprijsvraag te organiseren en uit te schrijven waarbij een duurzame ontwikkeling wordt
nagestreefd in een gebiedsdeel aan de noordwestzijde van Veenendaal (gebied Slaperdijk e.o.)
Bureau Omgeving uit Antwerpen-Berchem heeft deze projectprijsvraag – beoordeeld door een breed
en vakkundig samengestelde jury – met het ontwerp van de Turfweide gewonnen. Het plan wordt
inhoudelijk ondersteund door de gemeente en de buurt is betrokken bij de verdere invulling. Stichting
“De Turfweide Veenendaal” heeft het realiseren en beheren van dit prachtige plan op zich genomen.

VISIE
Visie
“Ons verhaal voorziet de toekomst”
Turfweide draagt het DNA van Veenendaal. Het afgraven van Veen, Veen & Daal, turfontginning is
onze oorsprong. Het geeft het historisch belang van Veenendaal en onze gezamenlijke grond letterlijk
en figuurlijk op een artistieke en ecologische manier weer. Turfweide laat onze verbinding zien als
inwoners van Veenendaal, waar onze gezamenlijke identiteit ligt. Daarbij is het belangrijk om voor de
toekomst aan te sturen op meer biodiversiteit en groen. Het belang van investeren in groen is op dit
moment evident.
Groen en gezamenlijkheid voor de toekomst van onze kinderen. Hierdoor vergroten we de
betrokkenheid bij Veenendaal en zal ons verhaal ook van onze kinderen zijn.
Turfweide is een duurzaam initiatief en het verbindt inwoners van Veenendaal met elkaar en anderen.
We sluiten hierbij aan bij de heldere kernvisie van de gemeente: Aantrekkelijk wonen en werken in
een innovatieve topregio met een sterke regionale binding.

DOEL
Het realiseren en beheren van een landschapskunstwerk, waar de geschiedenis van Veenendaal tot
uiting komt met een rijke en diverse natuurontwikkeling met als onderliggende doelen:

o
o
o
o

o

Natuur- en landschapseducatie voor leerlingen uit basis en voortgezet onderwijs door gidsen
IVN Veenendaal in samenwerking met School en Cultuur Veenendaal.
Bewustwording van de waarde van natuur (groen en blauw) voor leefbaarheid en persoonlijke
ontwikkeling.
Beschutte plek (Kijkhut) in terrein voor observatie en educatie.
Stimulans voor omwonenden en vrijwilligers en betrekken van mensen met een achterstand
tot de arbeidsmarkt, om mee te helpen aan inrichting, onderhoud en beheer van groen in
eigen buurt.
Mogelijkheid voor recreatie in samenhang met kano/ turfaakroute Gilbert van
Schoonbekegrift/ Bisschop Davidsgrift (Wageningen/ Veenendaal/ Amersfoort) en het werk
aan de Roode Haan.

FINANCIERING
o

De totale kosten voor realisatie zijn gesteld op EURO 425.557,00 incl. BTW

o

De totale kosten voor beheer zijn gesteld op EURO 42.750,00 per jaar incl. BTW

Verwerving van inkomsten

De stichting verwerft middelen uit subsidies, donaties van bedrijven, instellingen en particulieren.
Beheer en besteding vermogen

Er zal geld worden gereserveerd voor het beheer van de Turfweide in de komende jaren.

ORGANISATIE
Bestuurssamenstelling

Dhr. J. Huibers - Voorzitter
Dhr. M. Kaijen - Secretaris
Mevr. S. Lucassen - Penningmeester
Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd en krijgt uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten.
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