
Ontwikkelingen in 2011

De Stichting Land-
schapsbeheer 
Gelderland (SLG) 
viert in 2011 haar 
25-jarig bestaan. 
Tevens is 2011 
uitgeroepen tot 
Europees jaar van 
de vrijwilliger, een 
mooie reden om 
internationale 
vrijwilligers uit te 
nodigen om ken-
nis te maken met 
onze Natuurwerkdag in Gelderland die we 
op minimaal 50 locaties in Gelderland willen 
organiseren tijdens de eerste zaterdag van 
november. 

In 2011 zal de SLG inbreng leveren voor en 
inspelen op de uitvoeringsagenda van het 
nieuwe provinciaal bestuur. Als medeonder-
tekenaar willen wij in samenwerking met 
onze partners ons aandeel leveren voor het 
realiseren van het manifest ‘Duurzame kwa-
liteit van het landelijk gebied in Gelderland’. 
Voor het onderhoud van het landschap 
(vitaal, beleefbaar, herkenbaar) vragen wij 
boeren, burgers en buitenlui om hun actieve 
medewerking en inzet. 

Met onder andere groenblauwe diensten, 
vele ‘Dorpen in ’t Groen’ en een Klompen-
padennetwerk kunnen we zowel producenten 
als consumenten bij het landschap betrekken. 
Draagvlak in de streek is onmisbaar voor een 
succesvol landschapsbeleid. Daar gaan we 
nog meer op inzetten. We willen op deze wijze 
de basis leggen voor een gezamenlijk uitvoe-
ringsprogramma voor de komende jaren met 
de overheden in Gelderland.

Heel het landschap!
Uitvoeringsambities 2011-2015

De Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
is een ideële uitvoeringsorganisatie die zich 
inzet voor het cultuurlandschap; het land-
schap met heggen, boomgaarden, dijken, ak-
kers, beekjes en boerenerven. Het landschap 
waarin mensen bewegen, wonen, werken en 
recreëren. Het landschap waarin ook planten 
en dieren zich thuis voelen. 

Onze missie luidt: Zorg voor een vitaal, beleef-
baar en herkenbaar streekeigen landschap. 

Onze werkwijze kenmerkt zich door het 
oppakken van kansen en het aandragen van 
oplossingen in combinatie met onze deskun-
digheid en neutraliteit. Door samen te werken 
met partners en het maatschappelijk mid-
denveld zijn we succesvol. We zoeken naar 
kansen, investeren, voeren uit en bestendigen 
de resultaten. Met deze aanpak zorgen we 
ervoor dat landschap, burgerparticipatie en 
economie hand in hand gaan.

Onze uitvoeringsambitie voor de komende 
vier jaren is om:
•	 Burgerparticipatie	en	vrijwilligerswerk	

volop te blijven stimuleren → 200 vrijwil-
ligersgroepen en 20 landschapsimpulsen 
door groepen bewoners;
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•	 De	aanleg	en	het	herstel	van	landschappen	
te organiseren → 50 ‘Dorpen in ’t Groen’ en 
1000 deelnemende boeren en buitenlui;

•	 Het	beheer	van	landschappen	te	organi-
seren → marktconform en langjarig door 
middel van groenblauwe diensten; 

•	 De	toegankelijkheid	van	het	landschap	te	
vergroten → 40 nieuwe Klompenpaden;

•	 De	biodiversiteit	in	het	cultuurlandschap	
te versterken → vrijwillige weidevogelbe-
scherming te ondersteunen en 20 leefge-
bieden van kwetsbare soorten buiten de 
EHS te versterken; 

•	 Landschappelijk	betrokken	ondernemen	te	
stimuleren →‘business cases’ met land-
schap ontwikkelen en landschapsinveste-
ringen bij landbouwstructuurverbetering;

•	 Landschapsontwikkeling	te	meten	→ 
meetnet landschap met 50 studiegebieden 
van 500 ha opzetten;

•	 De	Gelderse	bevolking	actief	te	betrekken	
bij de uitvoering van landschapsbeleid → 
informatie, kennisoverdracht, ontmoetin-
gen: loket voor Gelderse burgers en bewo-
ners.

We verwachten dat provincie, gemeenten en 
de streek de komende vier jaren substantieel 
willen investeren in het landschap in Gel-
derland. Voor de realisatie van deze uitvoe-
ringsambities werken we graag samen met 
onze partners in de verschillende gebieden, 
sectoren en thema’s. We schakelen marktpar-
tijen in voor de professionele uitvoering van 
herstelprojecten en trekken samen op met 
andere provinciale partijen bij het innoveren, 
communiceren en uitvoeren.

We staan open voor uw ideeën en suggesties 
naar aanleiding van onze ambities en treden 
graag met u in contact om samenwerkings-
mogelijkheden te bespreken.
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