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Feestelijke presentatie Landschapsbiografie Súdwesthoeke
In

opdracht

van

de

gemeenten

De

Fryske

Marren

en

Súdwest-Fryslân

en

het

bezoekerscentrum Mar & Klif hebben wij het afgelopen jaar gewerkt aan een digitale
landschapsbiografie. Op 29 oktober wordt de Landschapsbiografie feestelijk gepresenteerd.
U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn! De biografie is uniek, omdat dit in
Nederland het eerste online platform is waar het landschap op deze schaal zo gedetailleerd
wordt beschreven. De geschiedenis van het gebied hebben wij aan de hand van
verschillende digitale kaarten en tijdlijnen letterlijk in kaart gebracht. Zo zie je bijvoorbeeld
van iedere plaats in de gemeenten welke bijzondere historische elementen er in het
landschap aanwezig zijn. Het is een site om heerlijk in te struinen en het landschap in te
duiken.

U bent van harte welkom!
Onze opdrachtgevers zien de Landschapsbiografie niet als een sluitstuk, maar als een begin.
Want over de geschiedenis van de Súdwesthoeke komen we steeds meer te weten. Daarom
zullen de gemeenten de komende jaren de site blijven aanvullen en verbeteren. Hoe u
suggesties voor verbetering kunt aanleveren, laat Dennis Worst tijdens de presentatie zien.
U bent van harte welkom tijdens de feestelijke presentatie op 29 oktober, in Sneek. Het
officiële deel van de avond start om 19.30 uur. Opgave is verplicht en kan via
info@marenklif.nl (graag vóór 23 oktober). Over het programma en de locatie van de
avond leest u hier meer.

Erfcoach IJsseldelta

In heel Overijssel zijn erfcoaches van start gegaan om erfeigenaren - zowel agrarisch als
niet agrarisch - te helpen bij de vele vraagstukken die op hen afkomen. Het kan gaan om
bedrijfsontwikkeling, om landschap, verduurzaming, wonen veiligheid, sociale knelpunten en
veel meer. Vanaf september 2019 tot en met eind 2020 zijn wij in de IJsseldelta actief als

erfcoach. In opdracht van de Provincie Overijssel en in samenwerking met de drie
gemeenten en de Gebiedscoöperatie IJsseldelta, mogen wij erfeigenaren ondersteunen bij
de vele zaken die op hen afkomen.

Wilt u in de IJsseldelta met een erfcoach in gesprek over de toekomst van uw bedrijf of erf?
Zet de eerste stap en bel of mail met Jan-Olaf Tjabringa. Of lees hier meer over de inzet
van de erfcoach.

Regiocoördinator Collectief Rivierenland

Sinds juni van dit jaar mag Harm Peter de Vries namens Cultuurland Advies als
regiocoördinator zijn bijdrage leveren aan dit team en de toekomst van het agrarisch
natuurbeheer in Nederland. Agrarische collectieven geven sinds 2016 samen met de
agrarisch natuurbeheerverenigingen, invulling aan de uitvoering van de subsidieregeling
agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Met een team van veldcoördinatoren en
ecologen zorgen zij onder andere voor de strategie, het afsluiten van beheercontracten, de
kwaliteitsbewaking en kennisverbetering. Lees meer over agrarisch natuurbeheer.

Landschapsbiografie Noardeast-Fryslân
Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van een landschapsbiografie om de levensloop van een
landschap te beschrijven. Het landschap bepaalt met alle cultuurhistorische elementen mede
de identiteit en het karakter van een streek of regio. De landschappelijke karakteristiek en
bijbehorende kwaliteiten vormen een belangrijke basis voor het omgevingsbeleid. Vanuit
deze gedachte heeft de gemeente Noardeast-Fryslân Cultuurland Advies gevraagd om een
landschapsbiografie op te stellen. De vraag behelst een landschapsbiografie die een
belangrijke bouwsteen gaat vormen voor de toekomstige Omgevingsvisie van de gemeente.
Meer weten over de toepassingsmogelijkheden? U leest het hier.
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