Aanpak Levend Landschap
doe ook mee met de aanpak van Levend landschap!

Welke ideeën voor de omgeving leven onder bewoners?
Hoe leiden ideeën tot uitvoering in het landschap?
Hoe kan de aanpak Levend Landschap hierbij helpen?

Leidy van der Aalst – Wolken, voorzitter van de Vereniging Dorpshuizen en Kleine
Kernen Gelderland (DKK Gelderland):

“Levend Landschap maakt ons buitengebied
mooier en maakt (nieuwe) energie los in de
dorpen. Dit sluit goed aan bij onze aanpak van
Dorpsontwikkelingsplannen. Resultaat: 1+1=3.”

meer informatie?
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

Wilt u meer weten over Levend Landschap en de
mogelijkheden hiervoor in uw dorp, dan kunt u hierover
contact opnemen met contactpersoon Sander Nijhuis.

Sander Nijhuis
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Rosendael 2A, 6891 DA Rozendaal,
Telefoon: 026 - 35 37 444 / 06 - 26 52 62 38
E-mail: s.nijhuis@landschapsbeheergelderland.nl
Internet: www.landschapsbeheergelderland.nl
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Onze maatschappij is in beweging. Bewoners voelen zich betrokken bij hun eigen omgeving en willen zich
hier graag voor inzetten. Maar hoe kan dat effectief en structureel zodat ideeën ook worden uitgevoerd
tot zichtbare resultaten in het landschap? Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft hiervoor een
aanpak ontwikkeld, die we Levend Landschap noemen.

Wat is levend landschap?
stap 2. ondersteuning bij de uitvoering

Levend Landschap is een participatieproces met bewoners, waarbij SLG bewoners ondersteuning en begeleiding biedt bij het omzetten van ideeën naar concrete
uitvoering in de omgeving.

Na dit korte dorpsproces is het dorp zelf aan zet om aan de slag te gaan met de uitvoering van
de uitvoeringsagenda. SLG begeleidt dit de eerste drie jaar. Zo kan SLG helpen met het inbrengen van ervaring bij het zoeken naar financiële middelen en het organiseren van de uitvoering.
SLG dient als ondersteuner en vraagbaak voor de diverse werkgroepen en bewoners.

De aanpak Levend Landschap bestaat uit drie stappen.

Stap 1. Het dorpsproces
Samen met de lokale organisaties zoals een dorpsbelangenorganisatie wordt er een kort en
krachtig dorpsproces doorlopen. Dit proces bestaat uit twee dorpsbijeenkomsten. Op de eerste
bijeenkomst worden dorpsbewoners gevraagd om ideeën in
te brengen op het gebied van vijf thema’s: cultuurhistorie, ecologie, landschap, toegankelijkheid en educatie/jeugd. Na deze
eerste ideeënavond vindt een tweede bijeenkomst plaats waarop de ideeën verder worden uitgewerkt. Werkgroepen worden
gevormd en lokale trekkers gezocht om met
elkaar aan de slag te gaan om de ideeën tot
uitvoering te brengen.
Resultaat is een uitvoeringsagenda met concrete projecten en activiteiten
waar bewoners mee aan de slag gaan.

Stap 3. continue uitvoering door de vrijwilligersgroep
Levend Landschap is een doorlopend proces dat
eigenlijk nooit ophoudt. In een dorp ontstaan altijd
weer nieuwe ideeën, waar men mee aan de slag
wil. Daarom wordt gedurende het proces vaak een
permanente vrijwilligerswerkgroep Levend Landschap opgericht. Deze groep kan zich middels een
coördinator aansluiten bij SLG voor het verkrijgen
van de basisfaciliteiten voor ondersteuning. Deze
ondersteuning bestaat uit een inhoudelijke en procesmatige loketfunctie, het opdoen van inspiratie
en kennis bij andere werkgroepen, cursussen en
trainingen en de mogelijkheid tot het lenen van handgereedschappen.
Deze basisondersteuning draagt bij aan het succesvol houden van de groep en dus continue
uitvoering in het landschap.

voorbeelden van projecten die worden uitgevoerd via Levend landschap:

Aanleg van
kruidenstroken

Aanplant streekeigen
beplanting

Deelnemen aan cursus
Alles van het landschap

Oprichten van een
Hoogstambrigade

Ontwikkeling van
wandelpaden

