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Vertrek Dennis Worst 
Soms zijn er nieuwsberichten die je liever nog een paar jaar zou willen uitstellen, maar

helaas… Dennis Worst gaat ons per 1 december verlaten. Hij heeft een prachtige baan

aangenomen als senior projectleider cultuurhistorie bij Landschapsbeheer Friesland. Het is

een prachtige functie in een voor Dennis bekende provincie en dichter bij huis. Voor ons was

het een voorrecht om Dennis als collega te mogen hebben. Hij heeft de afgelopen jaren met

veel deskundigheid en toewijding gewerkt aan vele opdrachten. Wij raken daarnaast een

bijzonder plezierig collega kwijt, maar gelukkig dienen de eerste tekenen voor een

samenwerking zich al aan… Dennis, heel veel plezier en succes bij Landschapsbeheer

Friesland en dank je wel voor de samenwerking in de afgelopen jaren.    
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Landschapsbiografie van Noardeast-Fryslân
Het is bijna zover! De landschapsbiografie van Noardeast-Fryslân zal begin januari worden

gepresenteerd. In samenwerking met Werkend Landschap en in opdracht van de gemeente

Noardeast-Fryslân, heeft Cultuurland Advies het afgelopen jaar met veel plezier aan deze

opdracht gewerkt. De prettige samenwerking heeft geleid tot een product waar we trots op

zijn. Namelijk een prachtig geïllustreerd en vormgegeven rapportage waarin het verhaal van

het landschap beeldend wordt gebracht. En daarnaast een Digitale Landschapsatlas met

daarin de voornaamste cultuurhistorische relicten en specifieke kernkwaliteiten. We houden

u op de hoogte over de feestelijke presentatie die ergens begin januari zal plaatsvinden! Zie

onze website voor meer informatie en eerste impressie van de rapportage.  
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Vacature junior adviseur
Wij zijn op zoek naar een junior adviseur ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkeling.

De werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend. Te denken valt aan het leveren van een bijdrage

aan gebiedsprocessen waar het gaat over landschap, ontwikkelingen in de agrarische sector,

duurzaamheid & energie, toerisme & recreatie en onder andere leefbaarheid. Voel je je

daarnaast ook thuis in de ruimtelijke ordening, dan ben jij de persoon die wij zoeken. Meer

informatie lees je in de vacature.

Dorpen & Zon IJsseldelta
Dorpen spelen een hele belangrijke rol bij de leefbaarheid in het buitengebied. Veel dorpen

beschikken over een ontmoetingsplek in de vorm van een multifunctioneel centrum of een

wat meer traditioneel dorpshuis. De Gebiedscoöperatie IJsseldelta wil het belang van deze

ontmoetingsplekken verbinden met de opgave rondom duurzaamheid & energie. Samen met

Grafhorst, Kampereiland, ’s-Heerenbroek en Mastenbroek is de Gebiedscoöperatie dan ook

gestart met het project ‘Dorpen & Zon’. Lees meer over het project 'Dorpen & Zon'.  

Update Erfcoach
In het buitengebied van de gemeenten Kampen, Zwolle, Zwartewaterland en

Steenwijkerland zijn wij nu 1,5 jaar actief als erfcoach. In deze periode zijn wij in meer of

minder mate betrokken geraakt bij 55 erfeigenaren die hun erf toekomstbestendig willen
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maken. Onderwerpen die langskomen zijn bedrijfsontwikkeling en -beëindiging, landschap &

biodiversiteit, duurzaamheid, wonen op erf en sociale vraagstukken. Ook het bieden van een

luisterend oor is minstens zo belangrijk gebleken. Wij zijn als erfcoach tot en met 2021 in de

genoemde gemeenten beschikbaar voor agrarisch ondernemers, particulieren met een erf in

het buitengebied en particulieren die verhuizen naar het buitengebied. Kijk voor meer

informatie op www.gcijsseldelta.nl of www.digitaleerfcoach.nl 

Jan-Olaf Tjabringa, erfcoach

Cultuurland Advies   
            
Postbus 20                            Bezoekadres: 
8180 AA Heerde                   Groteweg 54  
Tel: 088 - 78 44 300              Wapenveld

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier.
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