VERKNOCHT AAN ONS LANDSCHAP!
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zorg voor ons landschap

LANDSCHAPSBEHEER

LANDSCHAPSHERSTEL

KLOMPENPADEN

BIODIVERSITEIT

TIJD VOOR EEN LANDSCHAPSFONDS!
Accountants van KPMG hebben al eens becijferd dat professioneel beheer van het
Nederlandse landschap zo’n € 220 miljoen per jaar vraagt. Het gaat dan veelal om de
agrarische landschappen buiten de grotere natuurgebieden. Dat komt neer op zo’n € 40
miljoen per jaar voor Gelderland.
Op dit moment wordt 25% van alle landschapselementen onderhouden door
vrijwilligers en 25% door boeren en buitenlui. Dat betekent dat maar liefst 50% van alle
landschapselementen door gebrek aan beheer bedreigd wordt in het voortbestaan.
Gebrek aan budget voor herstel en beheer is de achilleshiel van het Gelderse landschapsbeleid.
Het wordt tijd dat boeren passende vergoedingen krijgen voor deze groene diensten.
Ik roep de politieke partijen op een landschapsfonds op te nemen in het nieuwe
provinciale bestuursakkoord. Met € 20 miljoen per jaar kunnen we het probleem
oplossen. Dat is € 10 per Gelderse inwoner. Een schijntje als je bedenkt hoe zeer we
verknocht zijn aan ons landschap. We kunnen met investeringen in het landschap tevens
de klimaatverandering opvangen en de biodiversiteit vooruit helpen.
Laten we geen tijd meer verliezen!
Helpt u ook (weer) mee?

Arjan Vriend
directeur-bestuurder
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RESULTATEN 2018
LANDSCHAPSPROJECTEN EN KLOMPENPADEN

VRIJWILLIGERSINZET
# actieve vrijwilligers

# vrijwilligersgroepen

2018
8.200

242
185

5.600

2012

samengewerkt met:

282

7.500

2014

452 x

347

10.800

2016

teller per 31-12-2018

vrijwilligers
= € 6,2 miljoen
en
vermeden kost

vormen van vrijwilligerswerk

45

31 zwerfafvalbrigades

nieuwe
groepen

50

•
•
•

in contact met

dorpsbelangenorganisaties
Gelderse bedrijven
lokale verenigingen en stichtingen

vroeger...

16 waterschapsgroepen
1 werkgroep

oral history

11 biodiversiteitsgroepen

(steenuilen, wilde bijen, poelen, vleermuizen)

4 archeologiewachten
9 patrijzenwerkgroepen

347

30 weidevogelwerkgroepen

groepen

81 klompenpadwerkgroepen

71.678 website bezoekers
3.130 lezers Landschapsnieuws
6.790 Twitter volgers
4.479 deelnemers infoavonden
1.200 deelnemers cursussen
857 deelnemers erfadviezen

111

landschapsbeheergroepen

25

hoogstambrigades

1

werkgroep
landschapsmonitoring

81 x
18 x

27 landgoed- en

buitenplaatswerkgroepen

Klompenpad
Klompenpad in ontwikkeling

162 x
347 x
76 x

landschapsproject
vrijwilligersgroep
natuurwerkdaglocatie

IN SAMENWERKING MET VRIJWILLIGERS

4.829

aangeplante en
onderhouden
fruitbomen

5.930

aangeplante en
onderhouden
knotbomen

47

1.758 ha

onderhouden
bos- en natuurgebiedjes

km
aangeplante en
onderhouden rijen
bomen, struiken
en hagen

IN SAMENWERKING MET BEWONERS

1.300

km
klompenpad in beheer

1.721

aangeplante fruitbomen

2.502
aangeplante
laan- en
knotbomen

56

155 poelen

onderhouden

nieuwe

1.912 deelnemers
op 76 locaties

6

5.426

beschermde nesten
boerenlandvogels

11.000
km
zwerfafval
opgeruimd

339

+
onderhouden
steenuilenkasten

nieuwe

109.970
stuks aangeplant
bosplantsoen

ontwerp
Studio Ilva

