SUCCESVOL PARTNERSCHAP
TUSSEN MENS EN LANDSCHAP!
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Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

LANDSCHAPSPROJECTEN
De projecten die we in 2015 hebben uitgevoerd, hebben
geleid tot een flinke groei van de betrokkenheid
van Gelderse inwoners bij het landschap in de
eigen omgeving. Alle projecten droegen bij aan de
kenmerkende identiteit en de beleefbaarheid van het
cultuurlandschap. De projecten werden gefinancierd
door overheden, de Nationale Postcode Loterij en direct
belanghebbenden.

Vrijwilligster
landgoedwerkgroep
Rita Bos

Dit voelt als de achtertuin
van ons allemaal.

Wethouder Han ter Maat

Een greep uit de resultaten:
•
Landschappelijke beplanting en erfbeplanting
bij 525 bewoners van het buitengebied. Er zijn
80.000 inheemse bomen en struiken aangeplant;
•
Er zijn 500 nieuwe vrijwilligers geworven, die
zich blijvend in gaan zetten voor het beheer van
landschapselementen, monumentaal groen,
archeologische elementen en Klompenpaden;
•
Ruim 20 dorpen zijn aan de slag gegaan met
het verbeteren van de landschapskwaliteit
nabij hun dorp;
•
Met 17 nieuwe Klompenpaden, nieuwe
aanloop- en verbindingsroutes is 282 km
nieuwe landschapsbeleving opgeleverd en 		
zijn routenetwerken ontstaan;
•
Werkgroep landschapsmonitoring opgericht
om het Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap te
monitoren. Nogal wat landschapselementen
blijken direct bedreigd en veel dragende
landschappelijke structuren zijn nogal gehavend.

Het project Wageningen in het Groen draagt bij aan eigen
verantwoordelijkheid van bewoners voor de leefomgeving en aan
meer biodiversiteit, hetgeen de kwaliteit van de leefomgeving verhoogt.

VRIJWILLIGERSONDERSTEUNING EN
BEHEER KLOMPENPADEN
Voor het beheer van landschapselementen en
natuurgebiedjes zijn we in toenemende mate afhankelijk
van de onbezoldigde inzet van vrijwilligers en
bewoners. Onze inschatting is dat zij zo’n 25% van alle
landschapselementen onderhouden. We faciliteren hen
met kennis, kunde en gereedschap van goede kwaliteit
zodat zij veilig en deskundig kunnen werken. Waar
nodig stimuleren we het samenspel tussen vrijwilligers,
grondeigenaren, organisaties en overheden.
Van de provincie Gelderland ontvingen we een subsidie
voor de vrijwilligersondersteuning. Deze is al enkele
jaren niet meer toereikend om de kosten te dekken
Vrijwilliger Philip

Wekelijks actief in het landschap houdt mij fit en gezond. Met een groep
van 20 vrijwilligers krijgen we veel gedaan en het is reuze gezellig.

Super leuk om samen met andere kinderen uit mijn klas wilgen
te knotten. We hebben de takken op ons schoolplein gebruikt
voor de omheining van de schooltuin.

Basisschoolleerling Simon

vanwege de sterke groei van het aantal vrijwilligers. Van
gemeenten ontvingen we middelen om het onderhoud
en het routebeheer van de Klompenpaden uit te voeren.
De voornaamste wapenfeiten:
•
Ondersteuning van 275 vrijwilligersgroepen en
95 eenmalige initiatieven met in totaal 8.000
vrijwilligers;
•
Onze website met informatie over landschap,
projecten en vrijwilligerswerk bezocht door
44.0000 unieke bezoekers;
•
880 km aan unieke landschapsbeleving middels
58 Gelderse Klompenpaden;
•
225.000 Klompenpaden wandelaars besteedden
samen € 2,0 miljoen in Gelderland.

SUCCESVOL PARTNERSCHAP TUSSEN MENS EN LANDSCHAP!
In onze visie zijn mensen onlosmakelijk verbonden met het landschap en de natuur om hen
heen. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) voedt en organiseert het samenspel
tussen vrijwilligers, grondeigenaren, organisaties en overheden om samen zorg te dragen
voor ons karakteristieke landschap. We stimuleren en faciliteren lokale landschapszorg.
Wij bieden mensen een concreet handelingsperspectief en zorgen met ons enthousiasme
voor een zwaan-kleef-aan effect. De inzet van zoveel vrijwilligers en bewoners is onmisbaar,
omdat zij de landschapskwaliteit behouden en versterken. Zonder hen zou het landschap er
in Gelderland niet zo aantrekkelijk bij liggen. En om een ieder daar ook van te kunnen laten
genieten leggen we samen met de streekbewoners Klompenpaden aan, die over historische
paden, boerenland en landgoederen lopen.
Uit zeer recent onderzoek van Alterra (Van Dam, 2016) blijkt dat SLG met haar participatieaanpak een breed pallet aan waarden creëert. Naast landschapswaarde zorgt onze aanpak
ook voor sociaal-culturele en economische waarde. Mensen halen voldoening uit hun
vrijwilligersinzet en ontwikkelen allerlei vaardigheden.
Met veel enthousiasme en gedrevenheid gaan wij in 2016 verder op de ingeslagen weg van
het stimuleren van partnerschap in het landschap!
Doet u (weer) mee?
Arjan Vriend
directeur

Al 30 jaar
vrijwilligersondersteuning!
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RESULTATEN 2015
LANDSCHAPSPROJECTEN EN KLOMPENPADEN

VRIJWILLIGERSINZET
# actieve vrijwilligers

# vrijwilligersgroepen
275
242
207
185
177
161
133

8.000
7.500

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

6.400
5.600
5.050
4.250
4.000

landschapseducatie

# uren vrijwilligerswerk per jaar
283.000
280.000
269.500
241.250
= 177 FTE
225.500
194.750
= € 6,2 miljoen
188.500
rmeden kosten
ve

3.545 basisschool kinderen in projecten
1.400 basisschool kinderen met vrijwilligersactiviteiten
800 middelbare scholieren, waarvan 700

vormen van vrijwilligerswerk

33

nieuwe
groepen

vroeger...

een maatschappelijke stage

21 actieve bewonersgroepen
6

archeologiewachten/
cultuurhistorie/ oral history

6

soortenbehoud-groepen
(steenuilen, bijen, poelen, vleermuizen)

109

landschapsbeheergroepen

275

32 weide- en boerenlandvogelwerkgroepen

groepen

22

58 klompenpadenwerkgroepen

hoogstambrigades

1

werkgroep
landschapsmonitoring

48 x
80 x
217 x

20 landgoed- en

buitenplaatswerkgroepen

landschapsadvies
landschapsproject
vrijwilligersgroep

54 x
58 x
16 x

natuurwerkdag
Klompenpad
Klompenpad in ontwikkeling

RESULTATEN IN HET LANDSCHAP
met vrijwilligers

4.000

aangeplante en
onderhouden
fruitbomen

5.500

aangeplante en
onderhouden
knotbomen

RESULTATEN IN HET LANDSCHAP
met bewoners/grondeigenaren

1.868

aangeplante fruitbomen

2.500

opgeknapte en
onderhouden
landschapselementen

25

km
aangeplante en
onderhouden rijen
bomen, struiken
en hagen

1.752
aangeplante
laan- en
knotbomen

80 poelen
onderhouden

1.732 deelnemers
op 54 locaties

900
onderhouden

solitaire bomen

6.000
beschermde

weidevogelnesten

230

steenuilkasten
geplaatst of
onderhouden

80.000
stuks aangeplant
bosplantsoen

+/- 20 km

ontwerp
Studio Ilva

