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    Social media
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Biodiversiteit voor buitenlui
Klimaatadaptieve beplanting

Zorg voor boerenlandvogels

Natuurwerkdag

Vrijwilligerswerk in het landschap

Bescherming van het landschap

Klompenpaden KIDS

Natuurinclusieve landbouw
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BETROKKEN BIJ LANDSCHAP!

Heel veel mensen voelen zich betrokken bij het landschap! Ook in 2021 zijn er ondanks 

corona weer veel vrijwilligers actief geweest met beheer en onderhoud van duizenden 

landschapselementen en allerhande maatregelen om de biodiversiteit een handje te helpen. 

Ook hebben veel bewoners van het buitengebied onze adviezen ter harte genomen en 

inheemse beplanting aangebracht op hun erven en landerijen. De betrokkenheid bij de 

fysieke leefomgeving in het algemeen en het landschap in het bijzonder groeit steeds verder. 

Deze burgers verwachten van de overheid ook voldoende inspanningen om het landschap 

goed te beschermen. De provincie heeft zich dat aangetrokken en is voornemens het 

landschap overal in Gelderland te beschermen om te voorkomen dat de landschapskwaliteit 

zonder compensatie wordt aangetast. Als het vertrouwen van de burger in de overheid op 

dit punt toeneemt, zijn burgers volgens mij graag bereid zich nog actiever in te zetten voor 

het landschap!  

Arjan Vriend

directeur-bestuurder

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

Helpt u mee?

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

BETROKKEN BIJ LANDSCHAP!

Jaarbericht 2021
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
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