
zorg voor
ons landschap

Heel veel mensen voelen zich betrokken bij het landschap! In hun vrije tijd zetten 

duizenden vrijwilligers zich in om duizenden landschapselementen aan te leggen 

en te onderhouden. In steeds meer dorpen en buurten zijn 

biodiversiteitswerkgroepen actief. Veel bewoners van het buitengebied hebben 

onze adviezen ter harte genomen en inheemse beplanting aangebracht op hun 

erven en landerijen. De resultaten in het landschap liegen er niet om! Al deze 

mensen vinden het belangrijk om samen te werken aan een vitaal landschap. Het 

landschap verbindt hen, er ontstaat saamhorigheid en mensen zien om naar 

elkaar en de biodiversiteit. Het is samenleven in optima forma. Juist tegen deze 

achtergrond is het onbegrijpelijk dat de provincie Gelderland vorig jaar heeft 

besloten om te bezuinigen op provinciale middelen hiervoor. We rekenen dan 

ook op een volgende Gelderse coalitie om deze bezuinigingen terug te draaien. 

Laat op 15 maart je stem horen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen!

Stem jij groen?

Arjan Vriend,
Directeur-bestuurder
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Met vrijwilligers en bewoners

Vrijwilligersinzet Landschapsprojecten
en Klompenpaden

Resultaten 2022

Vormen van vrijwilligerswerk

totaal aantal
vrijwilligers

vrijwilligers vrijwilligersgroepen

1 3 0 4 8
109 Klompenpaden

42 Klompenpaden 
in ontwikkeling

In contact met

7.311 lezers Landschapsnieuws

ton CO2 vastlegging in 

houtige biomassa:

66.122 website bezoekers

4.026 deelnemers bijeenkomsten

Social media

Klimaatimpact

6.649 Twitter volgers
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639 deelnemers webinars
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2.367 LinkedIn volgers
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