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Heel Het landscHap!
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Samen werken aan het landSchap 
Sinds de oprichting in 1986 ondersteunen wij actief de beleidsuitvoering van provincie en 

de Gelderse gemeenten. We werken zoveel mogelijk van onderop in samenwerking met de 

bewoners van het buitengebied, de vele vrijwilligers, collega-organisaties en natuurlijk met de 

provincie Gelderland en de Gelderse gemeenten. Samenwerking stimuleert betrokkenheid, 

beleving en verantwoordelijkheid. Wij zetten graag onze daadkracht in om op inspirerende en 

deskundige wijze onze partners te ondersteunen.

Behaalde reSultaten met Boeren, Bedrijven en Buitenlui; 
•	 Met	542	lokale	en	regionale	organisaties	en	bedrijven	is	samengewerkt;

•	 584	opgestelde	gemeentelijke	erfinrichtingsplannen,	87	opgestelde	PMJP	plannen	en

	 15	opgestelde	SNL	plannen;

•	 912	laan-	en	knotbomen,	2637	hoogstamfruitbomen,	144.886	stuks	bosplantsoen	

aangeplant	en	4	poelen	aangelegd.	Dit	is	ongeveer	22	ha	bos	en	36	km	haag;

•	 50	km	nieuw	klompenpad	aangelegd.	In	totaal	is	er	nu	178	km	klompenpad	in	Gelderland;

•	 8	archeologische/cultuurhistorische	elementen	zoals	grafheuvels	onderhouden.

Zorg voor ons landschap!
Stichting Landschapsbeheer Gelderland is de ideële organisatie die zich inzet voor het 

cultuurlandschap; het landschap met heggen, boomgaarden, dijken, akkers, beekjes en 

boerenerven. Het landschap waarin mensen bewegen, wonen, werken en recreëren. Het 

landschap waarin ook planten en dieren zich thuis voelen. 

Behaalde reSultaten met BeStuurderS en BeleidSmakerS;
•	 12	dorpen	‘in	het	groen’	gezet;

•	 Beleidsimplementatie	Groenblauwe	Diensten	en	ondersteuning	15	gemeenten	bij	opstellen	

Gemeentelijke	Uitvoering	Programma’s	(GUP’s);

•	 44	gemeenten	op	enigerlei	wijze	ondersteund	bij	uitvoering	landschapsbeleid;

•	 Servicemap	voor	gemeenten	en	waterschappen	over	financiering	landschap;

•	 Gemeente	Brummen	eerste	Gelderse	ambassadeursgemeente	

met de knoflookpad als ambassadeurssoort voor het 

cultuurlandschap;

•	 Verkenning	kansen	Landschapsontwikkelingsplan	voor	de	

Liemers;

•	 Succesvol	symposium	‘Biodiversiteit	in	het	Cultuurlandschap’.	



Behaalde reSultaten met vrijwilligerS;
•	 4250	actieve	vrijwilligers	binnen	161	lokale	groepen.	Zij	zetten	zich	meer	dan	56.000	uur	

per	jaar	in	voor	het	landschap;

•	 325	vrijwilligers	hebben	2500	uur	bijgedragen	aan	de	uitvoering	van	projecten;

•	 Via	Heldendaden	een	extra	financieel	steuntje	in	de	rug	voor	projecten	en	acties.	In	2010	

vergoeding voor inrichten en beplanten van natuurlijke akkers, aanleg van een poel en de 

aanschaf	van	speciaal	gereedschap	voor	aanleg	en	vlechten	van	nieuwe	en	oude	heggen;

•	 33	landschapsinterviews	(oral	history)	vastgelegd	door	nieuw	opgeleide	vrijwilligers;

•	 Werkprogramma	van	de	vrijwilligersgroepen	op	onze	website;

•	 Adviezen	over	beleid	en	communicatie	door	de	vrijwilligersadviesraad;	

•	 Ondersteuning	via	5	cursussen,	regio-	en	themabijeenkomsten,	zoals	de	Gelderse	werkdag,	

en	de	halfjaarlijkse	vrijwilligersnieuwsbrief;

•	 2	gereedschapsdepots	waar	vrijwilligersgroepen	eerste	klas	en	goed	onderhouden	

gereedschap kunnen lenen.

Behaalde reSultaten voor BewonerS, BurgerS en BezoekerS van 
gelderland;
•	 Meer	dan	3000	vragen	van	bewoners	van	het	buitengebied	beantwoord	via	onze	

loketfunctie;

•	 168	kennisoverdrachtbijeenkomsten	voor	bewoners	van	het	buitengebied	georganiseerd	

met	2100	deelnemers;

•	 5500	particulieren	geïnformeerd	en	geïnspireerd	via	de	halfjaarlijkse	activiteitenkrant;

•	 22	cursussen	georganiseerd,	met	ruim	300	deelnemers;

•	 18.000	unieke	bezoekers	op	de	website;

•	 1800	burgers	hebben	op	38	Gelderse	werklocaties	tijdens	de	Natuurwerkdag,	de	landelijke	

opknapbeurt	van	het	landschap,	gewerkt;

•	 Investeren	in	landschap	loont!	Onze	projecten	en	activiteiten	ondersteunen	de	lokale	

economie	en	werkgelegenheid.	Voor	e 2.0	miljoen	direct	bijgedragen	aan	de	lokale	

economie en maatschappelijke baten van e	10	à	e	20	miljoen.	
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Mensen maken het landschap!

Zonder de waardering voor het landschap en het ‘nut’ dat mensen er aan ontlenen zou het landschap 
knap waardeloos zijn. Overheidsbeslissingen of keuzes van individuele eigenaren kunnen een grote 
invloed hebben op de streekgebonden kwaliteiten van het landschap. Ook de bereidheid van burgers en 
bedrijven om bij te dragen aan en mee te betalen voor het landschap is van groot belang. Er is immers 
veel te weinig overheidsbudget om het landschap te herstellen en duurzaam te beheren. Onlangs is uit 
ons eigen meetnet agrarisch cultuurlandschap gebleken dat ongeveer 25% van alle landschapselemen-
ten wordt bedreigd in het voortbestaan. 

Enerzijds zullen grondeigenaren voor beheer blijven terugvallen op de overheid, anderzijds zullen zij meer 
en meer geholpen worden door het maatschappelijk middenveld; groepen burgers en ook bedrijven 
die zich actief willen inspannen voor het behoud van ons karakteristieke landschap. Hoopgevend is de 
bereidheid bij burgers, boeren, bewoners en bestuurders om gezamenlijke inzet te leveren. Ik wil er de 
komende jaren voor ijveren dat de samenwerking tussen partijen in en voor het landschap blijft bestaan, 
zich verder verbreed en verdiept. Daar zal creativiteit, lef, ondernemerschap en bestuurlijk doorzettings-
vermogen voor nodig zijn. Bovenal vergt dit van een ieder de bereidheid om ook rekening te houden met 
wat de ander belangrijk vindt. Het landschap vraagt niet alleen om klanten, ook om participanten die 
elkaar langjarig vinden. Niet alleen om te halen, ook om te brengen. Ik breng partijen graag  bij elkaar om 
samen te werken aan  een vitaal, beleefbaar en streekeigen landschap. 

Dan kan de fietser en de wandelaar genieten van het landschap, kan de vrijwilliger zich betekenisvol in-
zetten, kan de boer voedsel produceren en groene diensten leveren  en kan daardoor de steenuil vervallen 
schuurtjes bewonen en de grutto zijn jongen groot blijven brengen. 
Allen zullen de Stichting Landschapsbeheer Gelderland aan hun zijde treffen bij het concreet maken van 
de landschappelijke waarde opdat zij geluk en euro’s kunnen oogsten.

Met de investering van e 2.0 miljoen leverden we in 2010 een bijdrage aan de economie van Gelderland 

van tussen de e 10 en e 20 miljoen. Inmiddels is bewezen dat investeren in landschap loont! 
Doet u ook mee?

Ir. Arjan Vriend,
directeur


