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Wie kunnen er effectief en met
grote inzet het Nederlandse
cultuurlandschap verzorgen en
versterken?
De mensen die er wonen en werken!
Stichting Landschapsbeheer
Gelderland heeft een succesvolle
aanpak ontwikkeld die ze graag wil
delen met overheden,
vrijwilligersgroepen,
belangenverenigingen en
bewonersinitiatieven.
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Telkens nieuwe initiatieven voor bijen en Brummens landschap
‘Er is best veel losgekomen door ons
project Bee Blie in Brummen’, zegt
Henk Rozie, secretaris van de Imkervereniging Brummen en omstreken.
De gemeente gaf de vereniging
omniet een paardenweitje grenzend
aan hun bijenstal om er een smultuin
voor bijen van te maken. De entree
van het dorp knapte er tegelijkertijd
van op. ‘We hebben er zelf hoogstamfruitbomen aangeplant en
bloemrijke weides ingezaaid. We
krijgen positieve reacties van bewoners die met de trein aankomen of
langs fietsen. Ze vragen: wat zijn dat

Waarom inzet van bewoners?
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Lokale landschapszorg door betrokken bewoners is dé
manier om cultuurlandschappen te onderhouden, te
herstellen en beleefbaar te maken. Immers: bewoners
voelen zich betrokken bij hun eigen leefomgeving,
beschikken over nuttige lokale kennis en willen zich
graag inzetten. Voor overheden – van rijk, provincie
tot gemeenten – biedt de betrokkenheid van bewoners grote meerwaarde (zie kader). Lokale initiatieven
zorgen voor resultaten die bestendig zijn. Want bewoners zijn bereid veel energie te steken in de realisatie
van eigen ideeën en voelen zich verantwoordelijk
voor de duurzame instandhouding ervan.
Bewonersgroepen verbeteren bijvoorbeeld de toegankelijkheid van gebieden door samen met grondeigenaren ommetjes en (klompen)paden aan te leggen
of oude routestructuren weer toegankelijk te maken
en deze paden zelf te onderhouden. Ze herstellen en
leggen landschapselementen aan zoals houtwallen,
hoogstamboomgaarden en poelen. Sporen van oude

beschaving, zoals grafheuvels, worden met opschoonacties weer beleefbaar gemaakt en in bewustwordingsprojecten worden streekgenoten gestimuleerd
erven streekeigen in te richten.

Potentie van bewonersparticipatie
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ziet
de enorme potentie van bewonersparticipatie. Ze
informeert bewoners over de mogelijkheden, enthousiasmeert over het landschap en de cultuurhistorie,
moedigt aan ideeën aan te dragen, helpt vervolgens
bij de uitwerking van de ideeën en zet haar deskundigheid in bij de uitvoering. Desgewenst denkt SLG
mee in het vinden van financiering. Ook leidt ze vrijwilligers op, zodat het initiatief een duurzaam karakter
krijgt. Want enthousiasme en zichtbare resultaten
in het landschap werken nu eenmaal aanstekelijk.
Bewonersparticipatie komt op gang en is niet meer
te stoppen. Dat laat het project Levend Landschap
Veluwe zien.

voor mooie bloemen? Wij verwijzen
dan naar ons boek Bloemen voor
bijen, waarin staat hoe iedereen kan
bijdragen aan een betere bijenstand
en een mooiere omgeving met een
grotere biodiversiteit.’
‘Bijen staan in de aandacht, het leeft
nu wel. Tijdens de nieuwjaarsborrel
op het gemeentehuis werden we
veel aangeschoten. En de wethouder wil binnenkort verder met ons
praten over acties.’ Al eerder werd
een convenant getekend waarin
staat dat de gemeente bij de
inrichting van braakliggende stuk-

Levend Landschap Veluwe als
voorbeeld
Het project Levend Landschap Veluwe is een mooi
voorbeeld van hoe vrijwilligersgroepen, dorpsverenigingen en bewoners samen met (lokale) overheden
aan de slag kunnen. De aanpak die SLG in dat project
heeft gehanteerd, wil ze graag delen met iedereen die
in het landschap aan de slag is of wil.
Het idee voor Levend Landschap Veluwe ontstond
vanuit een vraag van de provincie Gelderland (zie
kader pagina 14-15).
Ze vroeg SLG een project te ontwikkelen om te laten
zien dat het Nationaal Landschap Veluwe leuk is
en kansen biedt voor haar bewoners. SLG bedacht
vervolgens een prijsvraag voor lokale organisaties en
bewoners die aan de slag willen met hun eigen leefomgeving en daarbij wel wat hulp konden gebruiken.
Uit 26 inzendingen werden 6 winnaars geselecteerd,
die hun ideeën konden gaan uitvoeren. Ze kregen
25.000 euro subsidie van de provincie en 8.333 euro

ken grond en overhoekjes, zoveel
mogelijk bloemenmengsels zal
zaaien. Een mooie publiciteitsstunt is
dat kunstenaars zich willen inzetten.
‘Vier tot vijf kunstenaars maken een
bijenhotel die ze in onze bloemenweide of elders in de gemeente
gaan plaatsen. Elk jaar komt er één.’
Alweer nieuwe initiatieven staan op
stapel. Met de wijkraad van buurtschap Oeken starten de imkers een
actie om buurtbewoners te interesseren hun tuin bijvriendelijk in te
richten.

cofinanciering van de eigen gemeente. SLG vulde
het bedrag aan met 5.000 euro Nationale Postcode
Loterijgeld. Van deze bijdragen financierden de winnaars de begeleiding door SLG, de opstelling van een
landschapsversterkingsplan en de uitvoering van
projecten.

Versterking bewonersinitiatieven
in heel Nederland
De aanpak die voor Levend Landschap Veluwe is
ontwikkeld is in heel Nederland en op alle mogelijke
soorten bewonersinitiatieven voor het landschap
toepasbaar. De kern is de opstelling van een concreet
en kernachtig landschapsversterkingsplan, waarin
een bewonersgroep of -initiatief beschrijft op welke
wijze zij het landschap in de eigen omgeving wil
versterken, hoe ze daaraan in projecten wil werken en
hoe ze daarvoor draagvlak genereert. De aanpak is bij
elk bewonersinitiatief van Levend Landschap Veluwe
toegepast.
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Landschap versterken en beleefbaar maken via het dorpsplan
De dorpsbelangenorganisatie Emster
Belang heeft onder meer een ervenen landschapsproject opgezet. Het
was een wens van bewoners die
naar voren kwam tijdens een raadpleging voor de opstelling van een
nieuw dorpsplan. Emstenaren
vinden verbetering van de leefbaarheid van het dorp belangrijk en daar
hoort ook een mooi, streekeigen
buitengebied bij. ‘Veel boerderijen
zijn opgekocht door burgers. Niets
ten nadele van de nieuwe bewoners
hoor – ik ben er zelf ook één van –
maar vaak weten ze niet hoe het

cultuurlandschap er van oudsher
uitziet. Het landschap dreigt te
verrommelen’, verduidelijkt Sjoerd
Bokma, voorzitter van Emster Belang.
Bewoners meldden zich enthousiast
aan voor een gratis adviesgesprek en
inrichtingsontwerp voor hun erf en/
of land. Plantgoed konden ze met
korting aanschaffen. De belangstelling was groot. ‘We gingen uit van
dertig deelnemers. Daar was het
budget op afgestemd. Maar we
kregen 41 aanmeldingen. Van de
gemeente Epe kregen we gelukkig een additioneel budget.’ De

Er dient wel rekening te worden gehouden met de
ervaring en deskundigheid van de groepen zelf.
De ene groep heeft bijvoorbeeld behoefte aan
ondersteuning bij de uitwerking van de ideeën tot
uitvoerbare projecten, de andere wil graag hulp bij
het zoeken naar financiering, het regelen van vergunningen of de organisatie van een bewonersavond.
Groepen zijn vaak al langer bezig. Projectideeën vloeien geregeld voort uit bijvoorbeeld een dorpsplan of
dorpsvisie, waarbij het aantrekkelijker en beleefbaarder maken van het buitengebied één van de speerpunten is (zie kader). Er is dan al draagvlak en vaak zijn
er al mensen die aan de slag willen. De aanpak van
SLG sluit dan goed aan of is een goed vervolg op de
uitwerking van een dorpsplan.
Hierna lichten we de stappen van de aanpak van
Stichting Landschapbeheer Gelderland nader toe.
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erfbezoeken en advisering gebeurde onder begeleiding van SLG.
Inmiddels zijn enkele vrijwilligers
opgeleid, zodat Emster Belang in de
toekomst zelfstandig verder kan.
Ook de plannen van Belangen
gemeenschap De Steeg en
Havikerwaard komen uit een
dorpsvisie. Er zijn twee ommetjes
gemaakt: één door de Havikerwaard
en één over drie landgoederen.
Hekjes, bankjes en bruggetjes zijn
geplaatst en er zijn informatieborden gekomen bij parkeerplaatsen.

Landschapsversterkingsplan als
kapstok
Met het landschapsversterkingsplan kunnen bewoners met een gericht doel en duidelijke ambitie
direct aan de slag. Het plan beschrijft kernachtig de
ideeën van de bewoners en wat ze bijdragen aan het
landschap. Het geeft een streefbeeld van hoe het
landschap met zijn flora en fauna en cultuurhistorische elementen in de ideale situatie eruitziet en wat
er nodig is om dat te realiseren. Het plan benoemt
daarom de belangrijkste knelpunten en acties die
nodig zijn, welke werkzaamheden de groep zelf
kan uitvoeren en voor welke anderen ingeschakeld
moeten worden.
Het plan geeft groepen houvast bij het vaststellen van
de prioriteiten en houdt hen over jaren heen scherp of
ze inderdaad datgene uitvoeren wat ze zich hebben
voorgenomen.
Voor de opstelling van het plan zoeken de bewonersgroepen samenwerking met bijvoorbeeld grond-

Frans van Elk: ‘Mensen lezen hoe
ze de route op hun smartphone of
tabloid kunnen lezen via een app
of de website www.bgdesteeg.nl.
Foldertjes zijn er ook.’ Ze pakten ook
de rommelige dorpsentrees aan de
west- en zuidzijde aan. ‘We kregen
medewerking van alle grondeigenaren, zodat zichtlijnen naar de oude
IJsselarm zijn hersteld. Dertig, veertig
jaar waren wilgen niet geknot en was
het opslag niet verwijderd. Iedereen
heeft keihard gewerkt.’

eigenaren en -gebruikers, scholen en gemeenten.
De bedoeling is om zo ook anderen in de omgeving
enthousiast te maken. Het draagt bij aan zowel maatschappelijk als bestuurlijk draagvlak en het zet andere
mensen aan ook mee te doen.
Het landschapsversterkingsplan blijkt een uitstekend
document te zijn voor het aanvragen van financiering
bij bijvoorbeeld fondsen, Rabobank, gemeente en
provincie.

Een landschapsversterkingsplan
maken
De opstelling van een landschapsversterkingsplan
gebeurt in stappen. Mogelijke stappen zijn:
1. Startbijeenkomst. De vrijwilligersgroep of het
bewonersinitiatief neemt SLG mee op excursie door
het gebied. Daarmee krijgt SLG goed inzicht in de
wensen, het draagvlak, de belangen en het gebied
zelf, zodat ze kan adviseren over de aanpak (proces,
organisatie, planning) en de eventuele benodigde

kennis, organisaties en/of personen die benaderd
moeten worden.
2. Inventarisatie uitgangspunten voor streefbeeld.
SLG inventariseert voor het streefbeeld van het
landschap:
•	het vigerende beleid en lopende projecten die
invloed hebben op het gebied en geeft dit weer
op een kaart;
•	de historische ontwikkeling van het landschap
en de erven in het deelgebied;
•	de financieringsinstrumenten die van toepassing
zijn op het deelgebied.
3. Bewonersbijeenkomst. Initiatiefnemers organiseren samen met SLG een bewonersbijeenkomst om
de omgeving te informeren over de plannen, om
gezamenlijk de belangrijkste doelen te formuleren,
om te proeven welke ambitie er heerst en om bewoners enthousiast te maken ook mee te doen.
4. Inventarisatie lokale wensen en ideeën.
De initiatiefgroep inventariseert tijdens de bewo-
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Enthousiaste reacties op het landschapsversterkingsplan
De groepen van het project Levend
Landschap Veluwe hebben alle
een landschapsversterkingsplan
opgesteld en zijn er enthousiast over.
Een paar reacties. Ad Dijkshoorn van
Stichting Landschapselementen
Elburg: ‘Zo’n landschapsversterkingsplan is best handig. We zijn zo
minder met losse projecten bezig
en werken gerichter aan het gebied.’
Belangenvereniging De Steeg en
Havikerwaard vond de opstelling van
het plan aanvankelijk extra rompslomp geven maar draaide bij. Frans
van Elk: ‘Het zou maar tijd en geld

nersavond de opmerkingen, suggesties en wensen.
Dit kan bijvoorbeeld aanleiding geven tot een
gesprek met een agrariër die geïnteresseerd is in
aanleg en beheer van landschapselementen of een
recreatieondernemer die ideeën heeft over ontsluiting van het landschap.
5. Opstelling landschapsversterkingsplan en
uitvoeringsplan. Met de resultaten uit voorgaande
stappen stellen de initiatiefgroep en SLG samen het
landschapsversterkingsplan op. Het plan beschrijft
doelen en ambities en vervolgens deelprojecten
om de doelen en ambities te verwezenlijken. De
projectvoorstellen worden zodanig voorbereid
dat ze ingediend kunnen worden bij instanties die
(mee)beslissen over de financiering.

Aan de slag
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Met welke deelprojecten van het landschapsversterkingsplan een groep aan de slag gaat – zoals het
organiseren van een erfbeplantingsproject of de

aanleg van een ommetje – hangt af van de begroting,
planning en prioriteit. In Levend Landschap Veluwe
heeft elke groep met het prijzengeld minimaal twee
deelprojecten kunnen uitvoeren. Voor de andere
deelprojecten zoeken de groepen de komende jaren
aanvullende financiering.
Het uitgangspunt van de deelprojecten is dat de groepen ze zoveel mogelijk zelf uitvoeren. Dit versterkt
de betrokkenheid van bewoners bij hun cultuurlandschap en maakt landschapsbeheer en -ontwikkeling
duurzaam en betaalbaar. Indien nodig schakelen
groepen ondersteuning in van andere gebiedspartijen, zoals agrarische natuurverenigingen en/of andere
vrijwilligersgroepen (zie kader pagina 12).
Na de uitvoering van een project komt het aan op
een continue inzet. Om bijvoorbeeld een ommetje of
een aangelegde houtwal in stand te houden is beheer
nodig. SLG kan hierbij een rol spelen door vrijwilligers
en particulieren via een cursus op te leiden, zodat ze
het in het vervolg zelf kunnen.

kosten dat je niet in de uitvoering
kunt steken. Nu zien we het nut. We
signaleren eerder problemen en ontdekken mogelijkheden waar we niet
aan hadden gedacht. Door het overleg naar aanleiding van het plan met
veel partijen – gemeente, provincie,
grondeigenaren, ondernemers –
kom je tot betere oplossingen.’
Jan Nitrauw van Comité Molen de
Vlijt in Wapenveld: ‘Door het plan zijn
we in gesprek geraakt met andere
mensen en organisaties. Daardoor
komen we op nieuwe dingen die

Belangrijk is om het landschapsversterkingsplan zo in
te zetten dat het hele plan op den duur kan worden
uitgevoerd en het beheer wordt gecontinueerd. SLG
stelt daarvoor samen met de initiatiefgroep (of een
eventueel nieuwe groep die het over gaat nemen)
een advies op. In het advies staat ook welke andere
gebiedspartijen een rol spelen.

Omgeving betrekken
Een belangrijk onderdeel van de aanpak is het
betrekken van de omgeving via bijeenkomsten,
gezamenlijke acties, markten en media-aandacht et
cetera. Mensen in de omgeving maken niet alleen
kennis met het bewonersinitiatief, ze krijgen ook meer
waardering voor hun werk en het landschap waarin
ze wonen. Misschien willen ze zich wel aanmelden om
ook mee te helpen.
Een voorbeeld uit Levend Landschap Veluwe.
Karen Matlung van Hulshorster enk: ‘Het cultuurhistorische landschap van de enk met zijn akkerbouw

we niet hadden voorzien en die we
gaan uitrollen. We willen graag een
speelplek met water en daarmee
de link leggen met het water in de
omgeving. De grond van de molen
in Wapenveld – Vriezes Erfgoed
– ligt aan het cultuurhistorische
Apeldoorns Kanaal en er komt bij
Wapenveld in het kader van Ruimte
voor de Rivier een hoogwatergeul.
We willen uitleggen waarom die
nodig is. Zo kom je telkens op wat
anders, zoals nu ook weer een vleermuizenkelder.’

is alleen te behouden als iedereen zich ervoor inzet.
Ik ben echt op missie gegaan, heb de wethouder
hier gehad en in het dorpshuis een informatieavond
gehouden over hoe bijzonder de enk is.’ Ze sprak vele
avonden met boeren. ‘Ik vroeg hen niet zomaar wat!
Maïs is een gemakkelijk gewas, dat kun je jaar op jaar
telen en geeft een hoge opbrengst. Waarom zou je als
boer dan moeilijk gaan doen met gerst en boekweit.
Maar tijdens de gesprekken kwamen verhalen los: zeg
weet je nog dat ...? De liefde voor het boerenvak zit er
nog steeds.’ Kinderen van de plaatselijke basisschool
zaaiden onder begeleiding en toeziend oog van de
plantsoenendienst bloemen van vroeger: rode klaprozen, blauwe korenbloemen, gele ganzenbloem en
witte kamille. Het was spectaculair volgens Matlung.
Veel mensen stopten om boeketten te plukken. ‘
Daar was het ook voor bedoeld.’
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Verankering landschapsversterkingsplan zorgt
voor continuïteit
‘Een flink deel van ons landschapsversterkingsplan Elburg Noord is
opgenomen in het gemeentelijke
landschapsontwikkelingsplan (LOP).
Dat is een prachtig resultaat.’ Ad
Dijkshoorn, voorzitter van Stichting
Landschapselementen Elburg is in
zijn nopjes. ‘Het geeft niet alleen
aan dat we een goed plan hebben
gemaakt, het maakt het ook makkelijker om voor de resterende deelprojecten financiering te verwerven.’
Comité Molen de Vlijt heeft zo’n
zeventig mensen op de been
gekregen voor de projecten uit het
plan.‘Boeren helpen ons met het
oogsten en dorsen en vele anderen
met de moestuin, boomgaard, het
zaag- en snoeiwerk, de streekwinkel en het bezoekerscentrum. Nog
steeds is het niet genoeg. We willen
aan de gang met educatie en dat
goed in het onderwijs verankeren.
Een leuk verhaaltje kun je altijd
houden over de molen en het landschap, maar het is beter om goed
aan te sluiten bij het onderwijs.’
Imkervereniging Brummen probeert
met vrijwilligerswerk uit de omgeving de kosten voor de aangelegde bloemenweide beperkt te
houden. ‘Een loonwerker heeft al
aangeboden om de grond van onze
bloemenweide in het voorjaar te
bewerken. Daar krijgt hij dan een
paar potten honing voor’, zegt Henk
Rozie, voorzitter van de imkervereniging.
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Emster Belang doet het weer anders.
Een slimme zet was om voor de
ommetjes aan te sluiten bij het

Klompenpadenconcept van SLG
en haar Utrechts zusterorganisatie.
‘Daarmee borgen we de continuïteit,
zijn we herkenbaar en krijgen we
een bredere naamsbekendheid en
publiciteit’, zegt voorzitter Sjoerd
Bokma van Emster Belang. ‘Samen
met Landschapsbeheer zetten we
nu stappen om een groep vrijwilligers samen te stellen die het
periodieke onderhoud van de routes
voor hun rekening gaan nemen.
Van locale ondernemers hebben
we wat sponsorbijdragen gekregen
voor bankjes en er is een subsidieaanvraag in behandeling bij de
Rabobank om nog meer bankjes te
kunnen plaatsen.’

Begeleiding en inbreng
deskundigheid

Successen van Levend Landschap
op de Veluwe

Vrijwilligersgroepen hebben vaak een schat aan
deskundigheid, regionale kennis en contacten. Toch
kan natuurlijk specifieke kennis of deskundigheid ontbreken. SLG stelt haar kennis over landschap, ecologie,
cultuurhistorie en water beschikbaar en begeleidt
bijvoorbeeld de opzet van een nieuwe organisatie,
helpt bij de opstelling van een visie en projecten,
zoekt publiciteit enzovoort. Ook kunnen initiatiefnemers gebruik maken van haar netwerk en ingangen
naar overheden en kennisinstituten. Na een opstapje
kunnen initiatiefnemers zelfstandig verder. Emster
Belang bijvoorbeeld is een ervaren dorpsbelangenorganisatie, toch waardeerde ze de inbreng van SLG.
Sjoerd Bokma: ‘Een adviseur van SLG is met ons meegegaan om erven te bezoeken. Hij bezit de nodige
kennis die we konden gebruiken. Samen hebben we
voor geïnteresseerde bewoners een beplantingsplan
gemaakt.’

Het primaire doel van Levend Landschap Veluwe was
om lokale initiatiefnemers te ondersteunen bij hun
plannen om hun landschap te versterken en andere
bewoners enthousiast te maken. In die opzet is het
project geslaagd. Er zijn zichtbare verbeteringen gerealiseerd, waardoor het landschap mooier en beleefbaarder is geworden. Enkele voorbeelden:
•	Een oud boerenpad in Elburg is weer zichtbaar en
bewandelbaar gemaakt. Houten landhekken zijn
geplaatst, een houtwal is onderhouden en er zijn
elzen bij geplant. Een ooievaarsnest is geplaatst en
een zwaluwenoeverwal is in aanleg.
•	Het historische landschap rondom molen De Vlijt in
Wapenveld (gemeente Heerde) is hersteld: de akker
wordt met oorspronkelijke granen ingezaaid.
Er zijn een hoogstamboomgaard en een moestuin
aangelegd, meidoornhagen aangeplant en achterstallig onderhoud in een hakhoutbosje is bijna
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Carel Bolt, Bureau Veluwe Vallei van provincie Gelderland
en projectleider Nationaal Landschap Veluwe
‘De provincie kreeg van het Rijk
de opdracht om de Nationale
Landschappen in Gelderland vorm
te geven. De Veluwe is daar één van.
Het gebied staat vooral bekend om
zijn bos, heide en stuifzanden, maar
de overgangsgebieden van droog
naar nat richting de IJssel, Rijn en
Randmeer en Gelderse Vallei bezitten
niet te onderschatten kwaliteiten.
Het is belangrijk om in deze
agrarische cultuurlandschappen te
investeren. Dat doen we al samen
met onder meer het waterschap,
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weggewerkt. Als laatste wordt een bijenstal en een
heemtuin gebouwd. Deze en andere acties geven
een impuls aan recreatie en kleinschalig toerisme.
•	In Emst zijn 41 erven en gronden streekeigen ingericht. Het streven lag op 30. SLG heeft vrijwilligers
opgeleid die nu zelf bewoners kunnen adviseren
over erf- en landschapsinrichting. Er is een landschapsdag met een streekmarkt georganiseerd
om bewoners warm te maken voor hun omgeving
en hen te attenderen op de projecten. Ook is er
een ervencursus voor bewoners gehouden en een
scholenproject opgezet. Er zijn twee klompenpaden
aangelegd. Vrijwilligersgroepen gaan de paden
bijhouden.
•	Het dorp De Steeg is twee wandelommetjes rijker:
één voert over de landgoederen en de andere door
de Havikerwaard. Twee entrees van het dorp zijn
verbeterd: de zichtlijnen naar de IJssel is hersteld,
waardoor de relatie van het dorp met het omliggende landschap weer beter beleefbaar is.

•	Imkervereniging Brummen heeft een paardenweitje
omgevormd tot een weelderige bijenweide waardoor hun bijen voldoende voedsel kunnen vinden.
De weide dient ook voor educatiedoeleinden: jongeren en volwassenen zien hoe belangrijk bloemen
zijn voor bijen en hoe ze zelf kunnen bijdragen.
De gemeente heeft de vereniging ook een ander
stuk grond in bruikleen gegeven. Daar zijn tweehonderd bijvriendelijke vuilbomen aangeplant. Ook
is een publieksvriendelijk boek over bijvriendelijke
tuinen uitgebracht.
•	Op de Hulshorster enk staat weer graan en ook
bloeien er echte akkerbloemen door de inzet van
boeren en de lokale bevolking. Er wordt gewerkt
aan een stichting en een fonds om boeren te
stimuleren blijvend granen te telen en om nieuwe
initiatieven te ontplooien om bewoners bij hun cultuurhistorie te betrekken. Een boekje over de enk is
in productie en het is de bedoeling in de toekomst
spelt en boekweit in de plaatselijke molen te malen.

terreinbeherende organisaties en
gemeenten. Maar hoe kunnen we
bewoners betrekken?
Zij bepalen ook in sterke mate hoe
het landschap eruitziet. Zo zijn we
aan de slag gegaan met SLG, die al
veel met vrijwilligersgroepen aan het
landschap werkt.
De projecten leveren allemaal mooie
resultaten op voor het landschap.
Hopelijk brengt dit andere mensen
ook op ideeën. Het mooiste vind ik
dat er zoveel enthousiasme is om
zelf iets voor het landschap te doen.

Op naar meer
Wellicht de grootste verdienste van Levend Landschap
Veluwe en de aanpak is dat het de bewonersgroepen
stimuleert verder te gaan. De zes groepen hebben het
draagvlak in de omgeving en bij overheden vergroot,
wat nodig is voor een blijvende inzet voor het landschap en de cultuurhistorie (zie kader 16, 17).
Voor Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard was Levend Landschap Veluwe een mooie vorm
van bewonersparticipatie. ‘Daar gaat onze dorps
belangenorganisatie mee verder. We hebben het zelfs
als thema voor 2012 benoemd’, zegt voorzitter Frans
van Elk. ‘Samen met andere dorpsbelangenorganisaties in de gemeente Rheden willen we een symposium
over burgerparticipatie organiseren, om te kijken wat
dit voor de verschillende dorpen betekent. We proberen ook jongeren te interesseren, bijvoorbeeld door
de plattelandsjongerenorganisatie in te schakelen.’
Stichting Landschapselementen Elburg ziet hun werk
ook als een belangrijk middel voor de sociale cohe-

Bewoners zijn zo betrokken bij hun
omgeving. Wat dat betreft was
Levend Landschap Veluwe een mooi
experiment.’

sie. ‘Het behoud van het landschap is natuurlijk een
belangrijke motivatie voor onze vrijwilligers. Maar
het sociale aspect misschien nog meer. Het gaat om
samen buiten bezig zijn. De hele gemeenschap doet
mee: van de gewone man tot de dokter.’
Emster Belang krijgt steeds meer impact en is steeds
meer een gesprekspartner voor onder meer de
gemeente. Voorzitter Sjoerd Bokma: ‘Kaartte Emster
Belang voorheen vooral dingen aan als kapotte straatverlichting of reageerde ze alleen op plannen van de
gemeente, nu komt de vereniging zelf met ideeën.
De gemeente ziet daar steeds meer de voordelen van
in. We worden zelfs gevraagd om zitting te nemen in
ambtelijke groepen. Ambtenaren vinden bewonersparticipatie soms nog wel lastig, maar ze zijn ook blij
met de input van mensen die de lokale situatie het
beste kennen. Hierdoor krijg je uiteindelijk veel betere
plannen.’
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Gerrit Haas, landschapscoördinator bij de gemeente Heerde
‘Met medewerking van de plaatselijke en regionale belangenverenigingen hebben we in 2010 als gemeente een landschapsontwikkelingsplan
(LOP) opgesteld. Bij de uitvoerig van
het plan is een goede samenwerking
tussen overheid en particuliere initiatiefnemers van cruciaal belang.
Het initiatief van Comité Molen de
Vlijt is daarvan een goed praktijkvoorbeeld.
We zijn best trots op het initiatief,
waarbij naast het beheer van de
molen en de gebouwen ook de
cultuurhistorie van het gebied

rondom de molen weer goed zichtbaar is gemaakt. Ook is het knap hoe
ze met inkomsten uit bijvoorbeeld
een molenwinkel, de plaatselijke
Padd’ndag, een amfitheater en
dergelijke de exploitatie rond
proberen te krijgen.
De initiatiefnemers geven een heel
goed voorbeeld van bewonersparticipatie, waardoor een stukje
gemeentelijk beleid tot uitvoering komt. Dat is voor een kleine
gemeente belangrijk, omdat de
financiële mogelijkheden in de
regel beperkt zijn.

Ook aan de slag in het landschap?
We hopen dat deze brochure zoveel inspiratie geeft,
dat u ook met onze aanpak aan de slag wilt. Het komt
erop aan dat gemeenten hun budget voor het landschap overeind houden. Het gaat immers niet alleen
om een fraai landschap, maar ook om het (be)leefbaar
houden van de gemeente en om educatie, waarbij
jongeren het historisch landschapsgebruik leren lezen
in het huidige landschap.

Het comité zorgt ook voor een
kettingreactie. Er ontstaan van hieruit
nieuwe enthousiaste particuliere
landschapsinitiatieven. Levend
Landschap Veluwe heeft een
duidelijke aanjaagfunctie gehad
en dat is een grote plus.’

Van de projecten van Levend Landschap Veluwe zijn
filmpjes gemaakt. Die kunt u bekijken op uw smartphone door de QR-code te scannen of door te kijken
op onze website www.landschapsbeheergelderland.
nl/levendlandschap.

Heeft u als beleidsmedewerker, landschapscoördinator, dorpsvereniging, bewonersinitiatief of landschapsorganisatie interesse in onze aanpak of heeft u
als bewonersorganisatie of als groep betrokken bewoners ideeën voor versterking van het landschap, neem
dan vooral contact op. We bekijken dan gezamenlijk
wat de (financiële) mogelijkheden zijn om de ideeën
en plannen tot uitvoering te brengen, eventueel met
onze professionele hulp en begeleiding.
16
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Levend Landschap
Bewoners voelen zich betrokken bij hun eigen landschap en willen zich er
graag voor inzetten. Maar hoe doe je dat op een effectieve en structurele
manier, zodat ideeën ook zichtbare resultaten in het landschap worden?
En hoe krijg je het voor elkaar dat een idee van een klein groepje uitgroeit
tot een bewonersinitiatief van het dorp? Daarover gaat dit boekje. Stichting
Landschapsbeheer Gelderland heeft een aanpak voor bewonersparticipatie ontwikkeld en toegepast op het project Levend Landschap Veluwe. De
bewonersgroepen die aan het project hebben deelgenomen, laten zien dat
de aanpak werkt. Het smaakt naar meer; de aanpak leidt tot een blijvende
inzet voor het landschap.
Wie is Stichting Landschapsbeheer Gelderland?
Stichting Landschapsbeheer Gelderland zorgt al meer dan 25 jaar voor een
landschap waarin zowel mens, plant en dier zich prettig voelen. Dit doen
we door samen te werken met bewoners in het buitengebied die hun erf
willen inrichten, met vrijwilligers die op hun vrije zaterdag gaan knotten,
met wethouders die het mooie landschap in de eigen gemeenten willen
behouden en ontwikkelen en met de provincie Gelderland die het beleid
uitzet.
We hebben geen winstoogmerk en zetten ons in voor het cultuurlandschap; het landschap met heggen, boomgaarden, dijken, akkers, beekjes en
boerenerven.
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