Regio Veluwe-Vallei: Binnen het thema ‘Bakens in de tijd’:
Nieuwe Klompenpaden; Eeskooterpad, Leuvenschepad, Huinerpad
en Tuylermarkerpad: een totaal van 50 km nieuw klompenpad.
•
•
•
•

Wandelen door boerenland;
Rust, kleinschaligheid en de combinatie van natuur en cultuur;
Ontwikkeling, coördinatie en beheer door Stichting Landschapsbeheer Gelderland;
Inmiddels 31 klompenpaden in Utrecht (16) en Gelderland (15), totaal 328 km
wandelpad;
• Wandelaars zijn interessante consumentengroep voor ondernemende agrariërs;
• Landelijke promotie via de website www.klompenpaden.nl;
•   In samenwerking met  
vrijwilligers, grondeigenaren,
gemeenten en de  Provincie
Gelderland.

Een greep
uit onze projecten

• Diensten geleverd door particulieren, vergoed door de overheid;
• Combinatie van streekeigen landschap, water en ecologie;
• Vergoedingen voor landschapsbeheer, waterbeheer en wandelpaden over
boerenland;
• Sturing op doelen door gemeenten en waterschappen;
• Productie servicemap en Gelderse Catalogus Groenblauwe Diensten (pakketten,
vergoedingen, rekenwijze);
• Implementatieteam van Provincie Gelderland en Stichting Landschapsbeheer
Gelderland;
• Intervisiebijeenkomsten voor voorlopergemeenten.

•
•
•
•
•
•
•
•

Realisatie van lokale landschapsinitiatieven door bewoners;
Variërend van aanleg van een bijenweide tot herstel van een eng;
Ondersteuning van de bewoners en vrijwilligers;
Experimenteren met sturing op landschapsdoelen door gebiedsbewoners;
In samenwerking met gemeenten en provincie;
Werk met werk en geld met geld: veel extra financiering binnengehaald;
Heel doeltreffende inzet van overheidsmiddelen;
Veel besef, draagvlak, betrokkenheid en inzet.

Regio Veluwe- Vallei:
93 projecten

Regio Achterhoek en Liemers:
24 projecten

Regio Rivierengebied:
41 projecten

Beleidsondersteuning: Groenblauwe Diensten.

Regio Veluwe-Vallei: Binnen het thema
‘Dat doen we samen’: Levend Landschap

Provincie breed:
48 projecten

Totale investeringen in het landschap
in 2010: € 2.029.000,28%
7%

18%

21%
51%

47%

Dat doen we samen
	Maak je erf goed
	Ruimte voor plant en dier
Bakens in de tijd

28%
Achterhoek en Liemers
Rivierengebied
Veluwe Vallei

Regio Achterhoek en Liemers
èn Rivierengebied : Binnen
het thema ‘Maak je erf
goed’ en ‘Ruimte voor plant en dier’: Dorpen in 't Groen zoals in de
Bommelerwaard, in Haarlo, in Lieren, in Nijkerk en in Posterenk.
• Laagdrempelig erfbeplantingsproject;
• Individueel erfinrichtingsadvies door adviseur van Stichting Landschapsbeheer
Gelderland;
• Dorpsgerichte impuls van cultuurhistorisch landschapskwaliteit;
• Versterking sociale cohesie en betrokkenheid bij het landschap;
• Vergroting van ecologie op het erf door aanplant inheemse bomen en struiken;
• Samenwerking met lokale vrijwilligersgroepen,
dorpsbelangenverenigingen, agrarische
natuurverenigingen en gemeenten.

