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LEADER Format Projectidee
Het LEADER Format Projectidee wordt voorafgaand aan de vergadering van
de Plaatselijke Groep door de aanvrager ingevuld en is bedoeld om de PG
leden achtergrondinformatie te verschaffen over het projectidee. De PG leden
zullen op basis van dit format en de presentatie tijdens de vergadering
beslissen of het projectidee verder uitgewerkt kan worden als LEADER
subsidieaanvraag. Het format dient minimaal 3 weken voordat de PG
vergadering plaatsvindt, digitaal ingediend te worden bij Bureau
Rivierengebied.
1. Algemeen
a. Projectnaam: De Vlinderkas in Park Lingezegen
b. Naam aanvrager: Stichting Naturama; Oude Groenewoudseweg 260
6524 WS NIJMEGEN
c. Leader Gebied: Oost
d. Datum bespreking/presentatie projectidee in vergadering PG: 12 januari 2011

2. Inhoud project
a. Beknopte projectbeschrijving:
De Vlinderkas is een werktitel voor een structuur die in Park Lingezegen kan verrijzen,
waarin een inheemse biotoop wordt onderhouden en waarin op een voor de leek
begrijpbare wijze ingrepen kunnen worden gedaan in het klimaat van de biotoop. Deze
structuur moet een icoon worden in het Park Lingezegen, van waaruit de doelstellingen
voor het verbinden van natuur en cultuur worden gevoed middels voorlichting,
presentaties, installaties (op het gebied van techniek en beeldende kunst),
educatiedagen, workshops en proefprojecten.
De structuur is zelfvoorzienend en duurzaam ontwikkeld en gebouwd. En hierin worden
allerlei nieuwe en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van natuur en techniek
aangebracht, gebruikt, ondergaan, gemeten en gepubliceerd
b. Doelstelling:
Het realiseren van een beschermende en leefbare omgeving, waarbij op natuurlijke-,
logische- en begrijpbare wijze de omstandigheden kunnen worden aangepast voor een
gezond en productief leefmilieu.

c. Activiteiten & planning:
De activiteiten om te komen tot het realiseren van de “Vlinderkas” lopen al sinds het
voorjaar van 2007; er zijn met diverse overheden overleg gevoerd over de wenselijkheid
en haalbaarheid: o.a. met de Gemeente Lingewaard, de Provicie Gelderland,
Staatsbosbeheer, met particuliere organisaties die ook werkzaam zijn in Park
Lingezegen, met ondernemers die geinterresseerd zijn in de ontwikkeling en met de
projectorganisatie van de Floriade 2012, die grond heeft beschikbaar gesteld voor een
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kleiner prototype van de structuur. Medewerking is verkregen van ecologen; ontwerpers
en ingenieurs, voor de voorbereiding van de realisatie. De planning: ontwerpjaar 2011;
bouwjaar 2012. Het initiatief heeft al veel aandacht gekregen in de regionale- en de
nationale media en in de internationale architectuurscene.
d. Resultaat:
Het resultaat is een structuur, als een open toegankelijk gebouw, met ruimte voor
ontmoeting tussen mens en natuur en multifunctioneel gebruik voor educatieve
doeleinden. Het is een ontmoetingsruimte voor mensen die in deze structuur gedachten
en ideeen met elkaar uitwisselen en waar nieuwe initiatieven ontstaan voor de
ontwikkeling van een productieve en duurzame leefongeving waarin wonen, werken,
ecologie, kunst en techniek elkaar aanvullen en niet uitsluiten.
e. Betrokken partijen:
Croonen Architecten Nijmegen; MEC Milieu Educatie Centrum; Gelderse particulier
aandeelhouders die worden geworven uit de leefomgeving van het Park (1 aandeel is 20
€); omwonenden: particulieren en bedrijven (o.a. Joop Koopman; restaurant
Zijdewinde); Groenschool Helicon Opleidingen
f. Kosten: 600.000 € incl. btw
g. Beoogde financiering:
Opbouw financiering
EU
Provincie
Lagere overheden
Derden
Totaal

Naam financier & regeling

Bedrag (€)
200.000
200.000
40.000
160.000
600.000

Percentage (%)
33
33
7
27
100

3. Toets LEADER thema’s (zie hfst 5 Ontwikkelingsplan)
1. Landschap en Cultuurhistorie
a.Past het
 Verbetering recreatieve toegankelijkheid van het landschap
idee binnen
 Landschappelijke versterking relatie stad-land
de prioritaire
o Behoud van het streekeigen agrarisch cultuurlandschap
thema’s?
(bolletjes
aanvinken)

 Herstel en behoud ruimtelijke kwaliteit
o Vergroting historische herkenbaarheid van het landschap
2. Water
o Zichtbaar maken van kenmerkende ontginningspatronen (bv cascaden)
 Anticipatie op klimaatsverandering (ruimte voor water)
o Zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden (bv accentuering kaden)
3. Leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie
 Sociaal-economische vitalisering platteland
 Ondersteuningspunt lokale initiatieven/ samenwerking vrijwilligers
o Stimuleren lokaal sociaal beleid
 Behoud basisvoorzieningen
o Recreatie dichtbij huis
o Landbouw&zorg
 Schone, (verkeers)veilige omgeving

Eventuele Toelichting:
4. Toets Leadercriteria (zie hfst 6.3 Ontwikkelingsplan)
a. Is het project kleinschalig? Ja
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b. Is het project bottom-up/ van onderaf ontwikkeld? Ja
c. Heeft het project draagvlak in het gebied/regio? Ja
d. Levert project bijdrage aan samenwerking/ vorming coalities? Ja
e. Is het project experimenteel/vernieuwend voor het gebied? Ja
f. Benut of versterkt het project het menselijk/ natuurlijk of financieel potentieel van het
gebied? Ja
g. Is het project origineel vormgegeven? Ja
h. Is het project overdraagbaar/ heeft het een voorbeeldfunctie? Ja
5. Advies Projectmedewerker Bureau Rivierengebied (contactpersoon) aan PG
De vlinderkas is bedoeld om kennis te verspreiden over de ecologie en moderne
energievoorziening en kan een impuls zijn voor het park Lingezegen. Het kan daarmee
een toeristisch/recreatieve trekker worden op regionaal niveau.
Het project bindt nog niet veel lokale partijen, maar bij de uitwerking kunnen die
gezocht worden. Wat opvalt is de hoge private inbreng, ook de relatie met de Floriade
biedt mogelijkheden tav PR. Het rendement en de exploitatiemogelijkheden moeten nog
worden uitgewerkt.

Tot slot: Informatie voor de aanvrager mbt presentatie:
Dit projectidee wordt in de vergadering van de Plaatselijke Groep Rivierengebied Oost en/of West
besproken. De aanvrager – liefst de private partij- presenteert in ongeveer 5 minuten het projectidee
aan de PG. Hierbij zoomt de aanvrager in op de volgende 6 onderwerpen in maximaal 6 sheets::
1. Doelstelling project
2. Activiteiten
3. Resultaat
4. Betrokken partijen
5. Beoogde financiering
6. Waarom past het in Leader?
Hierna kan de PG vragen stellen. De PG bepaalt na de presentaties of het idee geschikt is om verder
te kunnen worden uitgewerkt als LEADER- subsidieaanvraag.
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