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    Social media

8.888  Twitter volgers

1.268  Facebook volgers 

1.166  LinkedIn volgers 
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in contact met

87.048  website bezoekers

5.112 lezers Landschapsnieuws 

2.536  deelnemers infoavonden 

280  deelnemers cursussen

1.203  deelnemers webinars

1.047  deelnemers erfadviezen

LANDSCHAPSPROJECTEN EN KLOMPENPADEN
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Biodiversiteit

Opzetten vrijwilligersgroepen

Klompenpaden

Klimaatadaptieve beplanting

Natuurinclusieve landbouw

Zorg voor boerenlandvogels

Met je school de boom in

Bescherming van landschap
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NATUUR DICHTBIJ!

Corona brengt ons naast een hoop ellende ook dichter bij de natuur en bij ons landschap. In 

2020 maakten drie keer zoveel wandelaars gebruik van de Klompenpaden. Veel vrijwilligers 

gingen ‘coronaproof’ door met werkzaamheden in natuur en landschap. Juist landschapswerk 

kan in de buitenlucht en met voldoende onderlinge afstand gedaan worden. Veel bedrijven 

en organisaties hebben van de nood een deugd gemaakt als het gaat om thuiswerken. De 

trek naar het platteland, waar ook prima thuisgewerkt kan worden, is op gang gekomen.

De waardering voor natuur en landschap is gestegen tijdens de coronacrisis. Ik roep 

beleidsmakers daarom op om het behoud en het herstel van de natuur en onze bijzondere 

landschappen uitgangspunt van beleid te maken. Dat kan door natuurgebieden verder te 

vergroten en te verbinden met elkaar. Laten we echter niet vergeten ook de natuur dichtbij 

te herstellen: in het boerenland, in de bermen, op de dijken en op de erven. Daar blijven we 

ons ook in 2021 vol overgave voor inzetten. 

Arjan Vriend

directeur-bestuurder

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

Doet u mee?

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

VERKNOCHT AAN ONS LANDSCHAP!

Jaarbericht 2020
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
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