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MOBILISATIE VOOR LANDSCHAP 
IN VOLLE GANG!

Stichting Landschapsbeheer Gelderland mobiliseert overal in Gelderland 
steeds meer bewoners en vrijwilligers om zichtbaar bij te dragen aan de 
bijzondere kwaliteiten van het streekeigen landschap. We dragen kennis aan, 
we leren bewoners het onderhoud van landschapselementen op te pakken 
en maatregelen voor kwetsbare diersoorten te treffen. Bovenal leiden we 
vele vrijwilligers op om in groepen samen te werken in en aan het landschap. 
Wij hebben geen eigen terreinen en dat geeft ons een unieke positie: overal 
in Gelderland heeft het landschap onze aandacht!

Mensen geven om hun landschap. Dat werd goed duidelijk in 2014. Niet eerder konden 
onze projecten en activiteiten rekenen op zoveel deelnemers. We hebben de energie in 
vele gebieden en dorpen omgezet in concrete uitvoeringsprojecten waarbij de bewoners 
zoveel mogelijk zelf aan de slag gingen. Om de kosten te dekken konden we rekenen op de 
financiële steun van met name de provincie, gemeenten en de Nationale Postcode Loterij. 

In dit jaarbericht staat een aantal hoogtepunten van 2014.

LEVEND LANDSCHAP
Het doel van een Levend Landschap proces is om 
bewoners te verbinden met hun omgeving door hen 
te betrekken bij acties in het landschap en hen daar 
ook verantwoordelijk voor te maken. Bewoners nemen 
het initiatief en wij begeleiden en ondersteunen hen 
bij de uitvoering. Na afloop van het proces is er een 
zelfstandige groep die zich blijft inzetten voor het 
landschap en op onze faciliteiten kan terugvallen. 
In 2014 hebben we binnen projecten met 236 lokale 
(dorps)organisaties samengewerkt en hebben we 76 
gebieds- en dorpsprojecten gecoördineerd.



DORPEN IN HET GROEN
In 2014 waren er maar liefst 9 uitdeeldagen van 
beplantingsprojecten. De formule van Dorpen in het 
Groen is simpel; gezamenlijk werken we aan een fraai 
landschap. Dat landschap begint op de erven. Samen 
met de dorpsbelangenorganisaties en bewoners gaan 
we aan de slag om de erven van deelnemers te voorzien 
van streekeigen beplanting. Uiteindelijk resultaat; fraai 
ingerichte erven en een dorp dat trots is op het eigen 
landschap! Naast fraaie erven vergroot deze formule 
de uitstraling van het dorp en de betrokkenheid van 
de bewoners bij het landschap.

 

KLOMPENPADEN
Wandelen door het karakteristieke landschap, over boerenland, over oude kerkenpaden 
en zoveel mogelijk andere onverharde paden. Via de Klompenpaden maken we het 
landschap toegankelijk en bieden we de ultieme beleving van alles wat groeit en bloeit. 
De lokale gemeenschap is bij de aanleg van ieder pad betrokken en grondeigenaren en 
vrijwilligers nemen een belangrijk deel van de zorg voor de paden op zich. We hebben het 
Klompenpadennetwerk weer verder uitgebreid met 12 nieuwe routes. Klompenpaden zijn 
een sterk merk met gemiddeld zo’n 7.000 wandelaars per pad per jaar.
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MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE VAN GROTE WAARDE!

Het cultuurlandschap leent zich bij uitstek voor participatie van burgers, bewoners en 
bedrijven. Zij geven invulling aan landschappelijke waarden die voor hen belangrijk zijn 
en dragen bij aan beleidsrealisatie. Belangrijk is dat de overheid hun partner wil blijven. 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland kan als intermediair dat partnerschap concreet 
handen en voeten geven. Meer dan 10.000 mensen steken jaarlijks zonder enige financiële 
tegenprestatie vele malen de handen uit de mouwen in het landschap. De komende jaren 
zorgen steeds meer Klompenpaden voor een unieke landschapsbeleving en genereren ze 
miljoenen aan inkomsten voor de lokale economie. Dat bevordert de participatie weer. Dit 
gaat echter niet vanzelf. Het Rijk heeft het landschapsbeleid afgeschaft en de provincie is 
daardoor nog belangrijker geworden voor het ontwikkelen van landschappelijke kwaliteit. 
We roepen de provincie daarom op om: 
• Een maatschappelijke uitvoeringsagenda Landschap van de Toekomst op te stellen, 

waarbij veel zwaarder ingezet wordt op een brede participatie.
• De landschapskwaliteit goed te gaan monitoren. Wij doen dat al met vrijwilligers in het 

landelijk Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap.
• De huidige landschapssubsidieregeling voor gemeenten en landgoedeigenaren te 

continueren na 2016 inclusief het jaarlijkse budget van € 1,75 miljoen.
• De jaarlijkse financiële bijdrage aan onze stichting voor de ondersteuning van een sterk 

groeiend aantal vrijwilligers te verhogen. De subsidie is al 5 jaar lang niet verhoogd.

Wij gaan er voor, doet u mee?!

Arjan Vriend
directeur

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap
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21 actieve bewonersgroepen
2.400 basisschool kinderen een onvergetelijke ervaring

1.150 middelbare scholieren een maatschappelijke stage
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