het dorp aan de slag
met streekeigen beplanting

- dit is een aanpak van Stichting Landschapsbeheer Gelderland -

Dorpen in het Groen
				

het dorp aan de slag
met streekeigen beplanting

De aanpak van Dorpen in het Groen is simpel; gezamenlijk werken we aan
een fraai landschap. Dat landschap begint op de erven van de bewoners
van uw dorp. Samen met de dorpsbelangenorganisaties en bewoners gaan
we aan de slag om de erven van deelnemers te voorzien van streekeigen
beplanting. Door het hele dorp te betrekken wordt veel bereikt.
Uiteindelijk resultaat; fraai ingerichte erven en een dorp wat trots is op het
eigen landschap!

Meerdere doelen van het project
1.
2.
3.
4.

Het versterken van de sociale cohesie tussen 					
de bewoners onderling en de binding met de streek.
Het dorp en de dorpsbelangenorganisatie op de kaart		
zetten aan de hand van een daadkrachtig project.
Het versterken van de kwaliteit van het buitengebied.
Het vergroten van de kennis van de eigen 			
leefomgeving met streekeigen beplanting.

Hoe werkt Dorpen in het Groen?

Wanneer u als dorpsbelangenorganisatie heeft besloten een Dorpen in het
Groen project te willen 1 , vormen we een zogeheten dorpswerkgroep. 2
Hierin nemen een aantal enthousiaste dorpsbewoners en de projectleider
van Stichting Landschapsbeheer Gelderland plaats. Samen organiseren
we een informatie avond 3 waarop de bewoners zich kunnen opgeven
voor deelname. Zij krijgen een erfbezoek 4 van één van onze erfadviseurs
die vergezeld wordt door een dorpswerkgroeplid. Tijdens het bezoek wordt
persoonlijk advies gegeven over de landschappelijke en cultuurhistorische
inrichting van het eigen erf. Dit advies wordt verwoord in een concreet
beplantingsplan. Van alle deelnemers wordt het plantmateriaal (bomen,
struiken, bosplantsoen) tegelijk besteld, zodat de kosten voor de deelnemers
aanzienlijk lager uitvallen.

De Dorpsplantdag

5

De dorpsplantdag is de feestelijke afsluiting van
het project. Ter voorbereiding van deze dag
wordt het plantmateriaal door een leverancier op
een centrale plek afgeleverd in het dorp.

De werkgroepleden en onze erfadviseur zorgen
er voor dat de beplanting netjes gesorteerd
en klaargelegd wordt voor het afhalen op de
dorpsplantdag. Op de dorpsplantdag halen
alle deelnemers hun plantmateriaal op en gaan
zelf aan de slag op het eigen erf. Deze speciale
dag kan extra feestelijk worden aangekleed
door bijvoorbeeld de dorpsschool te betrekken,
een mooie eerste boom door de wethouder te
laten planten of de plaatselijke harmonie te laten
optreden.

De dorpswerkgroep; van grote waarde

De dorpswerkgroep bestaat uit 5 tot 8 leden en zij zijn de vertegenwoordigers van het dorp in het project. De werkgroepleden kunnen en
willen gedurende het project tijd vrij maken om het een en ander te helpen
organiseren. Daarnaast wonen ze een drietal werkgroepbijeenkomsten bij.
Ze maken de afspraken voor de erfbezoeken met de deelnemers en gaan
met onze erfadviseur mee tijdens de erfbezoeken. Specifieke kennis van
bomen en struiken is niet nodig. De leden van de werkgroep helpen ook
met het organiseren van de feestelijke dorpsplantdag en ondersteunen
bij het voorsorteren en uitdelen van het plantmateriaal op de dag zelf.
Een groeiseizoen na het aanplanten wordt de dorpswerkgroep gevraagd
te inventariseren welke beplanting niet is aangeslagen en dus vervangen
dient te worden. Vaak leidt dit tot een kleinschalige beplantingsmiddag.
Na deze activiteit is het project Dorpen in het Groen afgesloten en kan de
dorpswerkgroep desgewenst weer worden opgeheven.

Uw dorp ook in het groen?

Voor deelname aan dit project vragen we de
geïnteresseerde dorpsbelangenorganisaties om samen
met ons de benodigde financiering voor de
uitvoering van dit project te organiseren. Wanneer
dit gelukt is kunnen we van start en wordt er een
(tijdelijke)dorpswerkgroep in het leven geroepen
die actief de handen uit de mouwen steekt om de
uitvoering van het Dorpen in het Groen project in
eigen dorp mogelijk te maken.

Heeft uw dorp interesse in een Dorpen in het Groen project?

Neem dan contact met ons op voor het doorspreken van de mogelijkheden:
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Rosendael 2a, 6891 DA Rozendaal
Telefoon: 026-3537444
E-mail: info@landschapsbeheergelderland.nl
Internet: www.landschapsbeheergelderland.nl

Wie is Stichting Landschapsbeheer Gelderland?
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) zorgt al meer dan 25 jaar
voor een landschap waarin zowel mens, plant en dier zich prettig voelen.
Dit doen we door samen te werken met bewoners in het buitengebied
die hun erf willen inrichten. Met vrijwilligers die op hun vrije zaterdag gaan
knotten. Met wethouders die het mooie landschap in de eigen gemeenten
willen behouden en ontwikkelen. En met de provincie Gelderland die
het beleid uitzet. SLG heeft geen winstoogmerk en zet zich in voor het
cultuurlandschap; het landschap met heggen, boomgaarden, dijken,
akkers, beekjes en boerenerven.
De indeling van ons werk en projecten gaat via de zogenaamde
sleutelmerken, zie hierboven. Deze vier sleutelmerken geven onze
werkvelden weer.
De aanpak van Dorpen in het Groen
valt onder het sleutelmerk ‘Maak je erf
goed’. Hieronder vallen de projecten en
activiteiten gericht op het verrijken en
verfraaien van het landschap in de directe
leef- en woonomgeving.

Colofon
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Rosendael 2a, 6891 DA Rozendaal
026 35 37 444
info@landschapsbeheergelderland.nl
www.landschapsbeheergelderland.nl
#DIHG
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FEESTELIJKE
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Jaap en Lex helpen u graag
bij aanplant en onderhoud
zie www.landschapsbeheergelderland.nl

