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Voorwoord 
 
In 2008 heeft Landschapsbeheer Gelderland een forse impuls kunnen geven aan het 
achterstallig onderhoud in verschillende gemeenten en daarbij veelvuldig samengewerkt met 
vrijwilligers, boeren, agrarische natuurverenigingen en groenaannemers. 
Het afgelopen jaar zijn ook de Hessenwegen in de Achterhoek op de kaart gezet. Een aantal 
ommetjes vanuit de belendende dorpen is gerealiseerd door de samenwerking met lokale 
organisaties. Ook in de ontwikkeling van de verschillende werkvelden binnen het 
landschapsbeleid is weer het een en ander gebeurd. Zo heeft SLG samen met de provincie 
Gelderland een symposium Natuur met (W)aarde gehouden voor Gelderse gemeenten en 
worden in de cursus Buitenkansen gemeenten weer meer betrokken bij het belang van 
cultuurhistorie. 
Het heugelijke feit deed zich voor dat 25 klompenpaden zijn gerealiseerd in 2008, niet alleen 
in Gelderland, ook in Utrecht. Zelfs in Zuid-Holland wordt al gewerkt aan een klompenpad. 
De routes worden gemarkeerd met hoogwaardige bewegwijzeringsmaterialen en dito 
startpanelen. Het Meulunterenpad is tot op heden het laatste pad dat gereeds is gekomen. 
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We verwachten in 2009 opnieuw een aantal paden op te leveren en met de provincie, de 
gemeenten en de stichting SVGV te komen tot een aanpak voor de duurzame 
instandhouding van de paden. 
 
Ik hoop u ook in 2009 weer ontmoeten in het landschap, als deelnemer en/of relatie in al die 
prachtige landschapsprojecten. Erven verfraaien, maatregelen treffen voor de steenuil en de 
ringslang of als vrijwilliger in een hoogstambrigade om de boomgaarden die het nodig 
hebben van een onderhoudsbeurt te voorzien. Ik nodig u allen van harte uit om de daad bij 
het woord te voegen en in actie te komen voor het landschap, uw landschap! 
 
Ir. A.H.M. Poelman 
voorzitter 
 
Inleiding 
 
Na een toelichting op beleid en organisatie, wordt in de komende hoofdstukken per 
zogenaamd sleutelmerk een toelichting gegeven op deze sleutelmerken. Tot slot worden de 
financiën en beleidsvoornemens voor 2009 behandeld, alsmede de samenstelling van 
bestuur en personeel. 
 
 
Beleid en organisatie 
 
De statuten van Landschapsbeheer Gelderland zijn in lijn met de voorwaarden die het CBF 
daar aan stelt. Tevens is een huishoudelijk reglement van kracht, waarin onder meer een 
klachtenprocedure en een delegatiebesluit directeur is opgenomen. 
 
De doelstelling van Landschapsbeheer Gelderland is om activiteiten te stimuleren en te 
coördineren die leiden tot herstel, instandhouding en duurzame ontwikkeling van een 
hoogwaardig landschap in de provincie Gelderland en voorts het verrichten van al hetgeen 
daarmede in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk is. 
 
Landschapsbeheer Gelderland tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. het samenbrengen van belangengroepen, zoals grondeigenaren en gebruikers, 
vrijwilligers, werkzoekenden alsmede (semi)overheidsinstellingen; 

b. Het bieden van faciliteiten aan grondeigenaren en –gebruikers, vrijwilligers en andere 
uitvoerders in de vorm van gereedschap, begeleiding, adviezen, (hulp bij) 
planvorming, voorlichting, verzekering, financiën en dergelijke; 

c. het geven van voorlichting over het doel van de stichting aan het publiek in het 
algemeen; 

d. het stimuleren van een planmatig beheer van natuur en landschap, uitgaande van 
een primaire verantwoordelijkheid van de betreffende eigenaar/beheerder; 

e. het geven van doelgerichte informatie aan en onderhouden van contacten met 
belanghebbenden;  

f. het voeren van overleg met en adviseren van  Rijk, provincie, waterschappen en 
gemeenten; 

g. het bevorderen van het ontstaan van werkgelegenheid en werkgelegen  
heidsprojecten in het onderhoud van natuur en landschap;  

h. het bevorderen van educatie en vrijetijdsbesteding ten nutte van natuur- en 
landschapsonderhoud;  



 3 

i. het bevorderen van in het landschap passende, kleinschalige, recreatie, teneinde de 
kennis van en waardering voor dat landschap bij het publiek te vergroten; 

j. het bevorderen van de inzet van betaalde en onbetaalde arbeid ten nutte van natuur- 
en landschapsbeheer; 

k. het stimuleren van een nuttig gebruik van de vrijkomende producten uit natuur en 
landschap;  

l. andere wettige middelen, welke voor het bereiken van de doelstelling van de stichting 
dienstig kunnen zijn.  

 
Landschapsbeheer Gelderland heeft in 2005 een beleidsplan opgesteld, dat als basis dient 
voor uitvoering van haar beleid gedurende de periode 2005-2010. 
 
Samenvatting beleidsplan 2005-2010 
De missie van Landschapsbeheer Gelderland luidt: ‘samen werken aan de zorg voor een vitaal landschap met 
respect voor de identiteit’. 
Hoofdlijnen van beleid zijn: 

- Versterken van het vrijwilligerswerk 
- Blijvende aandacht voor (de financiering) van het regulier beheer van het landschap 
- Vormgeven van de ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie 
- Versterken van de kennisinfrastructuur 
- Versterken van de positie in het beleidsveld 
- Versterken van de samenwerking met gelijkgestemde organisaties en financiers 
- Versterken van de communicatie naar doelgroepen 
- Aandacht voor personeel en organisatie 

 
De activiteiten worden geprofileerd en gecommuniceerd door middel van de zogenaamde 
sleutelmerken. De sleutelmerken staan voor de vier thema’s die Landschapsbeheer 
Gelderland onderscheidt binnen haar werkveld. 
 
Voor het komend jaar verwachten we het takenpakket voor de provincie Gelderland te 
kunnen uitbreiden. Daarbij willen we het draagvlak voor landschapsherstel bij bewoners op 
de Veluwe en in de zogenaamde ‘poorten’ van de Veluwe. Ook willen we een bijdrage 
leveren aan de monitoring van de in het Streekplan van de provincie vastgelegde 
Waardevolle Landschappen. Landschapsbeheer Gelderland wil ook haar bijdrage gaan 
leveren aan de totstandkoming van zogenaamde groene en blauwe diensten, diensten die 
op vrijwillige basis door particuliere grondeigenaren worden geleverd en waar een betaling 
vanuit de overheid tegenover staat. Als geen ander is Landschapsbeheer Gelderland in staat 
om kwaliteit in langdurig professioneel beheer van het landschap te brengen. Daarnaast 
pakken we ook weer de nodige projecten op, zeker ook in het kader van het landschap als 
cultuurhistorisch erfgoed. 
De toegankelijkheid zal door Landschapsbeheer Gelderland verder worden vergroot. In de 
Gelderse Vallei zullen weer meer klompenpaden worden aangelegd en ook in de 
randmeerkustgemeenten (ten noorden van de Veluwe) en de IJsselvallei wordt een start 
gemaakt met toeristisch recreatieve wandelroutenetwerken door het cultuurlandschap en 
over boerenland.  
Communicatie naar met name het vrijwilligersnetwerk en de gemeentelijke 
landschapscoördinatoren wordt geïntensiveerd. 
We blijven ook in 2009 weer werken langs de lijnen van onze sleutelmerken, Dat doen we 
samen, Maak je erf goed, Ruimte voor plant en dier en Bakens in de tijd. 
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Dat doen we samen 
Onder dit sleutelmerk vallen alle activiteiten waarbij samen met vrijwilligers wordt gewerkt 
aan de zorg voor het landschap. Inmiddels zijn meer dan 150 vrijwilligersgroepen bij 
Landschapsbeheer Gelderland aangesloten die jaarlijks actief zijn in het landschap. Zij 
knotten wilgen, snoeien hoogstambomen, houden de heide open, schonen poelen op, 
beschermen weidevogelnesten, onderhouden ommetjes, inventariseren 
landschapselementen en begeleiden schoolkinderen. 
Bij Landschapsbeheer Gelderland kunnen de vrijwilligers terecht voor verzekeringen, 
informatie, cursussen, begeleiding en gereedschap. 
Een geslaagd project in 2008 was het project ‘Oral History’. 
 
Oral History 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft een succesvol Oral History project afgerond in 
Gelderland. Het onderwerp is religieus erfgoed in het landschap. Oral History, ofwel 
mondelinge geschiedenis, is een manier om de levende geschiedenis vast te leggen door 
middel van interviews. Zo’n 30 vrijwilligers hebben een speciale cursus gevolgd om 
interviews bij mensen af te nemen. Hieruit zijn mooie en interessante verhalen 
voortgekomen, allemaal belevenissen uit eigen ervaring. Zo zijn er interessante verhalen 
over mensen die meeliepen in een bedevaart of een processie en over mensen die een 
Mariakapel, landkruis of lourdesgrot bezoeken. Bijzonder was ook een verhaal over een 
boerenfamilie met een eigen familiebegraafplaats midden in een akker.  
Het project Oral history was onderdeel van het Gelderse project “Geloven in Gelderland”. 
Alle interviews zullen worden gebundeld. Dit boekwerk zal halverwege 2009 verschijnen. Op 
onze website (www.landschapsbeheergelderland.nl) zijn een aantal verhalen te lezen.  
 
 
Maak je erf goed 
Buitenlui hebben inmiddels meer grond in eigendom dan Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer samen. Juist daarom is het van groot landschappelijk belang hen te 
betrekken bij het herstellen, bewaren en vergroten van de kwaliteiten van hun eigendom. 
Binnen het sleutelmerk ‘Maak je erf goed’ ligt het accent op de vergroting van de natuur- en 
landschapswaarden op het eigen terrein. De nieuwe buitenlui worden door middel van 
kennisoverdracht en voorlichting bewust gemaakt van de bijdrage van hun erven aan het 
landschap en uitgenodigd om onze plannen tot uitvoering te brengen. 
Een geslaagd uitvoeringsconcept in 2008 was het concept ‘Dorpen in het Groen’. 
 
Dorpen in het Groen, samen aan de slag! 
Veel erven in het buitengebied staan vaak vol met soorten die niet van nature in Nederland 
voorkomen en hebben daardoor weinig betekenis voor vogels, insecten en kleine 
zoogdieren. Door aanplant van streekeigen soorten wordt een erf weer aantrekkelijk voor 
menig dier en krijgt het meer cultuurhistorische én visuele waarde. Landschapsbeheer 
Gelderland heeft inmiddels in veel plaatsen het succesvolle project “Dorpen in het Groen” 
uitgevoerd. In samenwerking met de betreffende gemeente nodigt Landschapsbeheer 
geïnteresseerde bewoners uit om deel te nemen. Iedere deelnemer krijgt een individueel 
erfadvies waarbij ze informatie krijgen over traditionele opbouw van het erf en tips voor 
inrichting en beplanting. Hierna wordt het plantmateriaal wordt besteld. Tijdens een 
feestelijke ophaaldag krijgt iedereen het plantmateriaal uitgedeeld en kan men aan de slag 
op het eigen erf!  
In 2008 werd het project onder andere uitgevoerd in de gemeente Zutphen (Bronsbergen en 
Leestenschebroek) en Voorst (Nijbroek). In Nijbroek deden 27 inwoners mee en werden 
5500 stuks bosplantsoen, 50 laanbomen en 100 fruitbomen aangeplant. 
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Ruimte voor plant en dier 
Ook de planten en dieren die onderdeel zijn van het Nederlandse cultuurlandschap 
behoeven aandacht. Door zowel kleine particuliere erfplannen als grensoverschrijdende 
Europese projecten stelt Landschapsbeheer Gelderland leef-, voortplantings- en 
fourageergebieden van dieren en planten veilig. Waar mogelijk breiden wij deze gebieden uit 
en verbinden ze met elkaar. 
Een geslaagd project in 2008 was het project ‘Dassentunnel’. 
 
Dassentunnel onder Klarenbeekseweg bij Beekbergse beek gereed 
De ‘Beekbergerpoort’ is een van de ‘ecologische poorten’ waar de provincie streeft naar de 
ecologische verbinding tussen de Veluwe en het rivierlandschap van de IJssel. De 
Beekbergse beek vormt een belangrijk onderdeel in deze ecologische poort en is 
bijvoorbeeld voor dassen zeer geschikt om zich langs te verplaatsen. De Klarenbeekse weg 
vormt echter een flinke onderbreking in deze verbindingszone. Daarom heeft de gemeente 
Apeldoorn aan Landschapsbeheer Gelderland opdracht gegeven om de aanleg van een 
dassentunnel onder de Klarenbeekse weg voor te bereiden. In 2007 is een daarvoor een 
ontwerp gemaakt. Dat bleek een aardige puzzel waarin de voorkeuren van de wegbeheerder 
(provincie), het waterschap Veluwe, de aangrenzende eigenaren en natuurlijk de das zelf, 
moesten worden samengevoegd. Toen dat was gelukt en ook de provincie haar fiat had 
gegeven, is in de zomer van 2008 de passage onder gunstig gesternte aangelegd. Gunstig 
niet alleen vanwege het mooie weer, maar vooral omdat nader onderzoek uitwees dat de 
vele kabels en leidingen voldoende ruimte voor de buis lieten. De buis is ten noorden van de 
beek aangelegd. Om dassen uit allerlei richtingen naar de buis te leiden zijn rasters 
geplaatst. We hopen dat deze passage vele reislustige dassen een veilige passage van de 
Klarenbeekse weg zal bezorgen. Gelet op de strategische ligging tussen de Veluwe en het 
Lampenbroek en het Appense boslangs en langs de Beekbergse beek, gaat dat vast en 
zeker gebeuren. 
 
 
Bakens in de tijd 
In het landschap zijn verschillende sporen te vinden, zowel gevormd door de natuur als 
herinneringen aan het gebruik van het landschap door onze voorouders. Deze sporen zijn 
zichtbaar en onzichtbaar aanwezig. Door verschillende projecten, zoals de klompenpaden, 
maakt Landschapsbeheer Gelderland deze sporen leesbaar, zodat de geschiedenis van het 
landschap voor volgende generaties behouden. 
Een geslaagd project in 2008 was het project ‘Meulunterenpad’. 
 
Al 25 klompenpaden! 
De klompenpaden worden langzaam een begrip in de Gelderse Vallei. Landschapsbeheer 
Gelderland en Landschap Erfgoed Utrecht hebben ook in 2008 weer verschillende 
klompenpaden ontwikkeld. In 2008 is in het Gelderse deel van de Gelderse Vallei het 
Meulunterenpad geopend. Samen met vrijwilligers, de gemeente Ede en dankzij de 
medewerking van grondeigenaren is er een mooie route ontwikkeld met verlengings– en 
verkortingsmogelijkheden. Het pad loopt door weilanden, langs beken en oude akkergronden 
van Lunteren. 
Daarnaast is er in 2008 een start gemaakt met 4 nieuwe paden.  
Klompenpaden zijn wandelroutes door het boerenland. Zij gaan voornamelijk over 
onverharde paadjes en vergeten doorsteekjes en maken waar mogelijk gebruik van 
historische paden zoals kerkenpaden. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het 
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cultuurlandschap waardoor  
wandelaars nieuwe mogelijkheden krijgen om te genieten van de mooie plekjes in 
de gemeente. De routes zijn dan ook zeer populair. 
Het Meulunterenpad is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Europese Unie, de 
Provincie Gelderland, de gemeente Ede en de Nationale Postcode Loterij. Op 
www.klompenpaden.nl staan alle klompenpaden vermeld. 
 
 
 
Jaarrekening 2008, verschillenanalyse en beleidsvoornemens 
Bijgaand treft u de balans en de staat van baten en lasten aan. De gecomprimeerde cijfers 
zijn ontleend aan en consistent met het officiële verslag. Schimmel & Plante accountants en 
belastingadviseurs heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de volledige 
jaarrekening. De volledige jaarrekening is tegen betaling van verzendkosten opvraagbaar bij 
het secretariaat van Landschapsbeheer Gelderland. 
 
 
Balans per 31 december 2008 
 
 
Activa       €     €  Passiva        €      € 
 
Vaste activa     Eigen vermogen 
Materiële vaste activa     Vrij besteedbaar vermogen 
direct in gebruik voor     Continuïteitsreserve  244.496 
de doelstelling     Overig vrij besteedbaar 
Inventaris      84.304   vermogen              - 
      Vastgelegd vermogen 
Vlottende activa     Fonds activa doelstelling    84.304 
Vorderingen                        ----------- 
            328.800  
 
Te ontvangen subsidies    Kortlopende schulden 
en overige inkomsten  312.324   Nationaal Groenfonds             - 
      Vooruitontvangen bedragen  531.035 
Vooruitbetaalde bedragen 543.306   Belastingen en premies 
Overige vorderingen     3.379   sociale verzekeringen    58.226 
   ----------   Overige schulden   191.720 
     859.009                  ------------ 

780.981 
Liquide middelen   166.468 
                ------------                               ----------- 
                1.109.781                              1.109.781 
                ========                                 ======== 
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Staat van baten en lasten over het jaar 2008 
 
 
     Begr 2008 Uitk 2008  Begr 2009 
 
Baten         €      €      € 
 
Aandeel in acties van derden –Bijdrage NPL    134.713    134.713   134.713 
     ------------  ------------  ------------ 
Beschikbaar uit fondsenwerving     134.713    134.713   134.713 
 
Subsidies basistaken         525.000       519.988   519.988 
Projectbijdragen          958.323    1.103.401               1.373.614 
Renteresultaat           1.000        3.394                   1.000 
     ------------  ------------  ------------ 
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 1.619.036 1.626.783               2.028.315 
 
 
Lasten 
 
Besteed aan de doelstelling 
 
Projecten en Advies 
Uitvoeringskosten eigen organisatie        844.036    783.787   971.169 
Overige kosten       250.000    301.363   400.000 
      ------------    ------------   ----------- 
     1.094.036 1.085.150               1.371.169 
 
Basistaken 
Uitvoeringskosten eigen organisatie       475.000    405.569   500.299 
Overige kosten         50.000      68.441     72.538 
      ------------   ------------   ------------ 
        525.000    474.010   572.837   
      ------------    ------------   ------------ 
Totaal besteed aan de doelstelling  1.619.036 1.559.160               1.944.006 
 
Beheer en administratie 
Kosten beheer en administratie         55.422     59.309 
        ------------                ------------- 
Som der lasten      1.614.582               2.003.315 
 
Resultaat                  0     146.914     25.000 
                  =========             =========            ========= 
 
Toevoeging/onttrekking aan 

- Continuïteitsreserve       125.527   
- Bestemmingsreserve         21.387 

             --------------  
          146.914 
 
 
 
Verschillenanalyse 
Er zijn meer activiteiten uitgevoerd dan was voorzien, dankzij een uitgebreidere 
projectenportefeuille. Daarvoor zijn extra medewerkers aangetrokken. Daardoor zijn de 
uitvoeringskosten eigen organisatie en de overige uitvoeringskosten ook toegenomen. 
 
Toelichting op de rekening ‘Beheer en Administratie’: 
De kosten, zoals genoemd in de “Aanbeveling Toepassing van Richtlijn 650 voor Kosten 
Beheer en Administratie” van de VFI van januari 2008, worden naar rato toegerekend aan 
Beheer en Administratie. De toerekening is gebaseerd op het aantal uren dat directie, 
secretariaat, financieel administratief medewerkers en schoonmaakpersoneel besteden aan 
niet direct aan de doelstelling toe te rekenen werkzaamheden. De verhouding van deze uren 
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ten opzichte van de totaal beschikbare uren van deze medewerkers is gerelateerd aan de 
loonkosten van de betreffende medewerkers. De uitkomst hiervan is vervolgens uitgedrukt in 
een percentage van de totale loonkosten van de stichting. Dit percentage is gehanteerd om 
de in de aanbeveling van de VFI genoemde kosten toe te rekenen aan Beheer en 
Administratie. De bestuurskosten zijn voor 100% toegerekend aan Beheer en Administratie. 
 
Beleidsvoornemens 
Het beleid van bestuur en directie blijft erop gericht een vrij besteedbaar eigen vermogen in 
de vorm van een continuïteitsreserve te ontwikkelen ter grootte van tenminste 50% van de 
jaarlijkse som van de totale bruto salarissen. Het bestuur acht het derhalve wenselijk dat het 
vrij besteedbaar eigen vermogen in 2009 verder toeneemt. Op deze wijze kan de stichting in 
de toekomst eventuele tegenvallers opvangen en beleidsmatige veranderingen doorvoeren. 
 
Ons voornemen is om in 2009 een nieuw organisatiedocument voor te bereiden, mede als 
bouwsteen voor een nieuw beleidsplan dat in 2010 afloopt. Daarin wordt aangegeven hoe de 
organisatie dient te worden aangepast aan de eisen van de tijd.  
 
Beleidsmatig inhoudelijk streven we naar een actieve rol bij de uitvoering van groenblauwe 
diensten. Daarnaast willen we nog meer de regio’s en de gemeenten ondersteunen bij de 
uitvoering van hun landschapsbeleid. Daartoe zijn eind 2008 al extra projectmedewerkers en 
adviseurs aangetrokken. Verder willen we nog meer werk verzetten voor de provincie in het 
kader van haar cultuurhistorisch beleid. 
 
 
 
Samenvatting van de verantwoordingsverklaring 
 
Binnen Landschapsbeheer Gelderland wordt de functie ‘toezicht houden’ duidelijk 
gescheiden van het ‘besturen’, dan wel het ‘uitvoeren’. 
 
Daartoe onderschrijft het bestuur van Landschapsbeheer Gelderland het bovenstaande 
principe in een verantwoordingsverklaring. 
 
 
Hoe is intern toezicht op bestuurlijke en/of uitvoerende taken georganiseerd en hoe wordt 
daaraan uitvoering gegeven? 
 
Het bestuur heeft een toezichthoudende functie op de directie naast haar bestuurlijke 
bevoegdheden. Hiervoor is gekozen vanuit praktische overwegingen, aangezien 
Landschapsbeheer Gelderland een relatief kleine organisatie is. Landschapsbeheer 
Gelderland gaat in 2009 na of en hoe de scheiding tussen toezicht en besturen verder 
vormgegeven kan worden. 
De taakverdeling tussen bestuur en directie is niet vastgelegd in de statuten, maar in een 
delegatiebesluit directeur. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en delegeert taken  en 
bevoegdheden aan de directie om beleidsvoornemens uit te werken en uit te voeren. 
In elk bestuursvergadering rapporteert de directie de voortgang van het jaarplan (inhoudelijk 
en financieel). 
Het bestuur heeft een klachtenregeling vastgesteld, zodat toezicht plaatsvindt op de goede 
behandeling van iedere uiting van onvrede over het beleid of de uitvoering van beleid van 
Landschapsbeheer Gelderland. 
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Hoe wordt gewerkt aan een optimale samenstelling van het bestuur en een eventueel 
toezichthoudend orgaan? 
 
Landschapsbeheer Gelderland heeft in de statuten geregeld hoe het bestuur wordt 
samengesteld, wat het maximaal aantal bestuurders is en hoe de bestuursvergaderingen 
worden georganiseerd. In het huishoudelijk reglement is vermeld van welke bestuurlijke 
aandachtsgebieden sprake is. Het bestuur benoemt jaarlijks een accountant en geeft hem de 
opdracht de jaarstukken te onderzoeken en daarover een verklaring dan wel een mededeling 
af te geven. 
 
Hoe wordt het functioneren van directie, bestuurders en eventuele toezichthouders 
geëvalueerd? 
 
Jaarlijks wordt het functioneren van directie geëvalueerd aan de hand van een 
functioneringsgesprek tussen directeur en de bestuurders in functie. 
Elke twee jaar evalueert het bestuur het eigen functioneren. De resultaten van deze 
zelfanalyse worden schriftelijk vastgelegd. Elke vier jaar evalueert het bestuur het 
bestuursprofiel ten behoeve van conclusies inzake samenstelling, grootte, taken en 
werkwijze van het bestuur. De resultaten worden schriftelijk vastgelegd. Elke vier jaar 
evalueert het bestuur of de statuten en het huishoudelijk reglement nog passend zijn en 
voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. De resultaten worden schriftelijk vastgelegd. 
 
 
 
 
Bestuur en medewerkers 
 
Bestuur 
Het bestuur van Landschapsbeheer Gelderland bestond op 31 december 2008 uit de 
volgende personen; 
 
De heer ir. A.H.M. (Lex) Poelman (voorzitter) 
Mevrouw A.W.M. (Ank) Oude Luttikhuis (secretaris) 
De heer J. (Jan) Nouwens (penningmeester) 
De heer D. (Dirk) Aantjes (lid) 
De heer M.J.J. (Rinus) Torbijn (lid) 
De heer D.H. (Dirk) van Uitert (lid) 
 
Nevenfuncties: 
De heer Poelman:  secretaris Stichting Uitwisseling, bestuurslid Stichting Stoas  
    Agri-projects, voorzitter stichting Sollt 
 
Mevrouw Oude Luttikhuis: gemeenteraadslid gemeente Voorst 
 
De heer Nouwens:  penningmeester Stichting tot steun van het  
    volksuniversiteitswerk 
 
De heer Aantjes:  bestuurslid Platform Studiekringen voor Ouderen in Gelderland,  
    lid provinciale en landelijke adviescommissie KBO voor  
    educatie en kadervorming 
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De heer Torbijn:  vennoot Adviesbureau Torbijn (bezoldigd), voorzitter IVN  
    afdeling Apeldoorn 
 
De heer Van Uitert:  wethouder gemeente Renkum (bezoldigd), voorzitter stuurgroep 

Renkumse Poort, lid Veluwecommissie en klankbordgroep  
gemeenten, vice voorzitter Permar (sociale werkvoorziening) te  
Ede, vice voorzitter Milieusamenwerking Regio Arnhem, Lid  
adviescommissie Water van Regio De Vallei, bestuurslid  
Recreatie Gemeenschap Veluwe, secretaris Stichting dDH, lid  
Algemeen Bestuur Stadsregio Arnhem-Nijmegen. 

 
 
 
Personeel 
Op 31 december 2008 waren de volgende personeelsgroepen als volgt bezet bij 
Landschapsbeheer Gelderland; 
 
Directeur 
De heer ir. A.R. (Arjan) Vriend 
 
Nevenfuncties: bestuursadviseur Stichting Plattelandshuis Achterhoek en 

Liemers  
    
 
Overige werkorganisatie 
 
Hoofd projecten en advies (1 fte) 
Communicatie en vrijwilligerswerk (2,4 fte) 
Projectleiders (9,1 fte) 
Projectmedewerkers en adviseurs (4,1 fte) 
Bureauondersteuning en facilitair (2,6 fte) 
 
Een viertal vrijwilligers ondersteunen de werkorganisatie in het bijzonder met betrekking tot 
beheer van gereedschappendepots, coördinatie van uitleen van gereedschappen en beheer 
van het internetforum voor vrijwilligers. 


