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Social media

7.196  Twitter volgers

883 Facebook volgers 

776 Linkedin volgers 
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947  deelnemers erfadviezen

LANDSCHAPSPROJECTEN EN KLOMPENPADEN

RESULTATEN 2019
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VOORUITBLIK 2020

Zorg voor boerenlandvogels
Met je school de boom inOpzetten vrijwilligersgroepen

Praktijknetwerk biodiversiteit

Burgerbetrokkenheid vergroten

Klimaatadaptieve beplanting

Natuurinclusieve landbouwKlompenpaden Kids en XL



COLOFON
TEKST
Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
Rosendael 2a, 6891 DA Rozendaal
Telefoon 026 35 37 444
info@landschapsbeheergelderland.nl
www.landschapsbeheergelderland.nl

FOTO’S
Peter Eekelder (pluimvoetbij en patrijs), Lies geluk (fruitbloesem), 
Harrie Knol (bloemenweide), Adrie van Kuilenburg (Kasteel Engelenburg), 
Herman Stöver (Klompenpad Kids), Stichting Landschapsbeheer Gelderland

INFOGRAPHICS
Ilva Besselink-Noorda, Studio Ilva

LANDSCHAPSBASIS OP ORDE BRENGEN!

Elk landschapstype heeft een eigen karakter, met herkenbare patronen en kenmerkende 

landschapselementen. Landschappen worden ingedeeld naar grondsoort, zoals zand-

landschappen, veenlandschappen en rivierkleilandschappen. Ook kennen we de indeling 

naar cultuurhistorisch gebruik, zoals kampenlandschappen en de broekontginningen. Ieder 

landschap biedt specifieke mogelijkheden voor urgente opgaven als biodiversiteitsherstel, 

klimaatadaptatie, duurzame opwekking van energie, CO
2
 vastlegging en natuurinclusieve 

kringlooplandbouw. 

Dit vraagt echter wel om een samenhangende provinciale visie op landschap, waarbij de 

eigenheid en de draagkracht van het landschap weer vertrekpunt wordt van ontwikkelingen 

in plaats van het kind van de rekening. En daar komen in de uitvoering afspraken en regels 

aan te pas die grenzen stellen én regels die uitnodigen, naast voldoende middelen om aan 

te jagen en te financieren. Ik nodig de provincie graag uit het voortouw te nemen en samen 

met gemeenten en andere logische partners zoals SLG, het beleid verder uit te werken 

en tot resultaat te brengen. Ik verwacht dat veel burgers, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties dan graag helpen om de landschapsbasis overal weer op orde te brengen! 

Arjan Vriend

directeur-bestuurder

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

Doet u mee?


