Landgoedwerkgroepen en buitenplaatswerkgroepen
OP ZOEK NAAR MEER MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID VOOR
UW PARTICULIER BEZIT? WILT U SAMEN MET VRIJWILLIGERS HET
ONDERHOUD UITVOEREN?

Het beheer van landgoederen en buitenplaatsen wordt een steeds grotere uitdaging. Vrijwillige
landgoedwerkgroepen en buitenplaatswerkgroepen bieden een uitkomst. In samenwerking en
afstemming met u richt Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een werkgroep op die onder uw
begeleiding aan het werk gaat. Wij faciliteren en ondersteunen u daarbij.

IS EEN LANDGOEDWERKGROEP OF BUITENPLAATSWERKGROEP IETS VOOR U?
Het werkterrein van een landgoedwerkgroep is het agrarisch cultuurland, het bos en of de
natuurterreinen. Een buitenplaatswerkgroep werkt in de tuin- en of parkaanleg om een buitenplaats of kasteel. Samen met u stellen we een plan van aanpak op en bespreken we de mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie. Via een informatieavond, een werkdag en een startbijeenkomst maken potentiële vrijwilligers kennis met u, met de werkzaamheden en met het
landgoed of de buitenplaats. Na de oprichting is de werkgroep bij ons aangesloten en profiteert
van alle extra’s die daarbij horen. Dit zijn praktische zaken als gratis uitleen van gereedschap,
maar ook kennisoverdracht via cursussen, aandacht voor veilig werken en vrijwilligersbijeenkomsten. Dit zorgt voor een continue en duurzame instandhouding van de nieuwe landgoedwerkgroep of buitenplaatswerkgroep.
Op landgoed Verwolde is een vrijwilligersgroep van 20 personen actief die het landgoed onderhoudt, landhekken heeft opgeknapt, een ommuurde moestuin heeft hersteld en heeft geholpen
een streekwinkel op te richten. Op landgoed Quadenoord is een actieve samenwerking ontstaan
met andere landschapsvrijwilligersgroepen waardoor er niet alleen meer werk verzet wordt,
maar ook kennis en ervaring wordt uitgewisseld.
Pieter Witte van rentmeesterskantoor Witte vertelt over
zijn ervaringen met landgoedwerkgroepen:
Met Pieter Witte is onder andere samengewerkt in het oprichten van de landgoedwerkgroepen op landgoed de Poll en op
de landgoederen Gerven en Hell. Het beheren van particuliere
landgoederen vormt de hoofdmoot van hun werkzaamheden.
“Ik ben zeer tevreden hoe SLG het oprichten van landgoedwerkgroepen
heeft aangepakt. Deze aanpak leidt tot een toename van contacten tussen
landgoed en omwonenden. SLG is bovendien praktisch gericht en komt
vertrouwd en herkenbaar over op vrijwilligers èn landgoedeigenaren.
Daarom kan ik SLG van harte aanbevelen aan andere landgoederen en
buitenplaatsen.”

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

MEER INFORMATIE
Als u meer wilt weten of graag met vrijwilligers aan de slag wilt,
neemt u dan contact op met:
André Kaper, projectleider Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Rosendael 2A, 6891 DA Rozendaal, Telefoon: 026 - 35 37 444
E-mail: info@landschapsbeheergelderland.nl
Internet: www.landschapsbeheergelderland.nl
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