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Een mooier buitengebied
maken we samen
Een mooi, aantrekkelijk en gevarieerd landschap. Dat is wat de gemeenten
Oude IJsselstreek, Montferland en Doetinchem samen met u willen realiseren.
Om dat te verwezenlijken geeft deze folder u informatie over de subsidiemogelijkheden voor het aanleggen en herstellen van landschapselementen op uw
terrein.
Met de ‘Regeling Landschap’ ondersteunt provincie Gelderland gemeenten die
hun buitengebieden (nog) aantrekkelijker, gevarieerder en beter leefbaar
willen maken.

Samen aan de slag voor
Spannende doorkijkjes door houtsingels, hoogstamboomgaarden vol
bloesem in de lente of een poel met
kwakende kikkers. Dat zijn slechts
enkele voorbeelden van landschapselementen die bijdragen aan een mooi
en gevarieerd buitengebied.
Dat is goed voor het toerisme, het levert een enorme toename aan planten
en dieren, maar bovenal kunt u zelf
dagelijks genieten van het schitterende landschap waarin u woont, werkt
en recreëert.

Regeling Landschap
De gemeenten Oude IJsselstreek, Montferland en Doetinchem hebben de handen
ineen geslagen voor een nog mooier
landschap. Hun gezamenlijke ambitie is
uitgewerkt in het Landschapsontwikkelingsplan ‘Van nieuwe naobers en brood
op de plank’. Door samen te werken aan
en te investeren in het landschap zal het
buitengebied straks nog aantrekkelijker
zijn!
De gemeenten trekken gezamenlijk op
om de ‘Regeling Landschap’ actief te
promoten. Een mooier buitengebied gaat
tenslotte over de gemeentelijke grenzen en zorgt voor een aaneengesloten
mooi(er) landschap.

Wat kunt u doen?

Maak uw terrein aantrekkelijker en
gevarieerder, bijvoorbeeld door het
aanleggen van een poel!

De provincie en gemeenten hebben u
nodig om het buitengebied nog aantrekkelijker en gevarieerder te maken. Welke
mogelijkheden heeft u op uw terrein?
Misschien kunt u in dat verloren hoekje
een poel (laten) aanleggen. Of een (meidoorn)haag langs uw perceel aanplanten.
De variëteit en de overgangen geven veel
planten en dieren een plekje om te leven.

een mooier landschap!
Welke subsidiemogelijkheden zijn er?
Heeft u een idee voor aanleg of herstel van het landschap? U kunt dan een gemeentelijke
bijdrage vragen voor de kosten om dit te realiseren. De Regeling Landschap biedt subsidie
voor aanleg en herstel van allerlei landschapselementen.

Aanleg van landschapselementen

Herstel van landschapselementen

U kunt bijvoorbeeld denken aan het
aanleggen van:

Als u al landschapselementen zoals laanbomen, een struweelhaag of een poel op
uw terrein heeft, en juist aan de slag wilt
om het achterstallig onderhoud weg te
werken, dan biedt de regeling daar ook
mogelijkheden voor.

• Houtsingels en vogelbosjes
• Meidoorn- of struweelhagen
• Elzensingels
• Lanen
• Knotbomen
• Hoogstamfruitboomgaard
• Poelen

Recreatieve mogelijkheden
Ook zijn er diverse subsidiemogelijkheden
voor het realiseren van recreatieve voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de aanleg
van wandelpaden, bankjes of picknicktafels.
Hiermee biedt u een ieder de gelegenheid
om van het landschap te kunnen genieten.

Lees meer over de subsidievoorwaarden
van de Regeling Landschap op het inlegvel
bij deze folder

De schop
in de
grond!
Als u bij wilt dragen aan een mooier
buitengebied, dan kunt u meer informatie vinden op de website van uw
gemeente. Hier vindt u informatie hoe
u dat het beste kunt aanpakken.
U leest bijvoorbeeld bij wie u uw idee
kunt aanmelden, bij wie u terecht kunt
voor vragen, welke eigen bijdrage elke
gemeente vraagt en hoe de vervolgstappen eruitzien om uw idee daadwerkelijk te realiseren.

Kijk voor meer informatie op
de website van uw gemeente:
Gemeente Oude IJsselstreek
www.oude-ijsselstreek.nl
Gemeente Montferland
www.montferland.info
Gemeente Doetinchem
www.doetinchem.nl

