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INWONERS PRESENTEREN PLANNEN VOOR HUN LANDSCHAP

Afgelopen voorjaar gingen meer dan 200 bewoners uit de driehoek Zutphen, Lochem, Hengelo
(Gld) met elkaar in gesprek over het landschap tijdens de Streekconferentie Graafschap400. Na
deze dag zijn zo’n 60 enthousiaste deelnemers in groepen aan de slag gegaan met de ideeën die op
tafel kwamen. Op zaterdag 8 oktober presenteren deze groepen de voortgang. Hoe hebben zij de
plannen verder uitgewerkt, wat is er bereikt en waar staan ze nu? Iedereen is welkom van 13.00
tot 16.00 uur; om te luisteren, tips te geven of aan te haken bij een van de groepen.
Locatie: kasteel Hackfort, Baakseweg 8 in Vorden. Aanmelden is gewenst en kan via
info@graafschap400.nl
Graafschap400.nl
Onderwerpen die door de groepen zijn opgepakt, zijn onder andere hoe je de eigenheid van het
landschap kunt behouden. Een andere groep onderzoekt de mogelijkheden om meer natuur te
realiseren. Een van de werkgroepen zorgt voor de informatie- en kennisuitwisseling tussen de
werkgroepen. En het Platform burgerinitiatieven wil wensen, initiatieven en projecten voor het
landschap bij elkaar brengen. “Er zijn veel mensen met wensen en ideeën om het landschap mooier
te maken. Helaas kennen we die niet van elkaar”, zegt Carlotte van het Platform. “ Het Platform wil
die wensen, initiatieven en projecten voor het landschap bij elkaar brengen. Natuurmonumenten
heeft daarvoor de website Graafschap400.nl aan ons overgedragen.”
Zelf aan de slag
Natuurmonumenten organiseerde de Streekconferentie omdat het typische kleinschalige landschap
in de Graafschap in snel tempo verandert. Tijdens de bijeenkomst bepaalden deelnemers zelf wat
belangrijk is voor het landschap, wat behouden en verbeterd moet worden. Met deze
streekconferentie wilde Natuurmonumenten de betrokkenheid van mensen bij het landschap
vergroten en uitnodigen zelf aan de slag te gaan met de gemaakte plannen.
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