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Impact coronacrisis
Net doen alsof er niets aan de hand is, dat is onmogelijk. Ook wij ervaren dat de huidige

crisis van invloed is op ons dagelijks werk. Wij werken thuis, het kantoor is door één

persoon bezet en wij zijn via diverse online mogelijkheden bereikbaar. Maar dat onze

werkzaamheden wat anders verlopen staat niet in verhouding met het menselijk leed wat er

zich in Nederland afspeelt. Wij wensen iedereen met een belanghebbende functie, een

zorgtaak e.d. veel wijsheid en energie toe en voor die mensen die dierbaren verloren hebben

of zelf ziek zijn veel sterkte, troost en beterschap.  

Namens het team van Cultuurland Advies,

Jan-Olaf Tjabringa

Waterbiografie De Liemers
Op 11 maart jl. werd de waterbiografie De Liemers ‘gelanceerd’. In samenwerking met Peter

Hermes (Werkend Landschap) hebben wij gewerkt aan het in beeld brengen van het

historisch verhaal van het Liemerse watersysteem en het omringende landschap. De focus

ligt daarbij op de laatste 2000 jaar aan watergeschiedenis. Kennis uit deze biografie is

gebruikt en verwerkt in het inspiratiedocument. In dit document zijn op basis van

verschillende tijdsvensters en urgente thema’s een aantal inspiratiebeelden gemaakt.

Lees meer over de waterbiografie De Liemers

 

file:///C:/Users/Thea%20Paassen/Downloads/*%7CARCHIVE%7C*
https://werkendlandschap.nl/over/
https://www.cultuurland.com/index.php/2020/03/05/waterbiografie-liemers/


Vertrouwenspersoon Weerribben-Wieden
In navolging van ons werk als vertrouwenspersoon in het Natura 2000 gebied Zwarte Water

en Vecht, mogen Klaas van der Wal en Harm Peter de Vries eenzelfde rol vervullen in

Wieden-Weerribben. Als team fungeren zij als een onafhankelijke gesprekspartner voor de

betrokken agrariërs en particuliere eigenaren en kunnen naast het meedenken in de

(on)mogelijkheden voor de bedrijfsvoering ook een verbindende rol spelen tussen het gebied

en de beleidsmatige omgeving. Onderwerpen die aan tafel besproken worden, zijn het

realiseren van een grondruil, de verkoop van gronden of bijvoorbeeld de keuze van

grondeigenaren voor zelfrealisatie van de beoogde natuurdoeltypen. In de afgelopen twee

maanden zijn acht gesprekken gevoerd met grondeigenaren. De komende periode zal

verkend worden waar wensen van eigenaren en doelen vanuit Natura 2000 elkaar kunnen

vinden. Heeft u in uw gebiedsproces behoefte aan een onafhankelijk vertrouwenspersoon?

Neem dan contact op met Jan-Olaf of Harm Peter.
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Ruimtelijke onderbouwingen

Binnen de ruimtelijke ordening spelen vele belangen, doelstellingen en (wettelijke) kaders

een rol. Wij zetten ons ervoor in om het soms ingewikkelde ruimtelijke planproces voor

iedereen zo soepel en overzichtelijk mogelijk te laten verlopen. Uit de dagelijkse praktijk

merken wij echter ook spanning tussen wensen van initiatiefnemers enerzijds en

mogelijkheden binnen de ruimtelijke kaders en wetgeving anderzijds. Momenteel begeleiden

wij diverse initiatiefnemers met hun plannen waar een ruimtelijke onderbouwing voor nodig

is. Heeft u ook een ruimtelijke onderbouwing nodig, neem dan contact met ons op. 

Cultuurland Advies  
            
Postbus 20                            Bezoekadres:

8180 AA Heerde                   Groteweg 54 
Tel: 088 - 78 44 300              Wapenveld
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