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Waterrecreatie IJsseldelta 
De gemeente Kampen, Gebiedscoöperatie IJsseldelta, IJsseldelta Marketing en lokale

partijen en ondernemers hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het project

‘Waterrecreatie IJsseldelta’. Voor de uitvoering van de plannen is nu een Europese LEADER-

subsidie toegekend. Door dit project wordt er via het water een betere toeristisch-

recreatieve infrastructuur gerealiseerd. Cultuurland Advies neemt in opdracht van de

Gebiedscoöperatie IJsseldelta de coördinatie van de uitvoering van het project voor haar

rekening. Lees meer

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://mailchi.mp/ee3c1e290a0d/nieuwsbrief-cultuurland-advies-juni-2021?e=242345d660
https://www.cultuurland.com/index.php/2021/06/01/waterrecreatie-ijsseldelta/
http://eepurl.com/ga_g9j
https://us6.campaign-archive.com/home/?u=c9139771ae410af6e705193a0&id=41215d6ced
https://us6.campaign-archive.com/feed?u=c9139771ae410af6e705193a0&id=41215d6ced
javascript:;


7-6-2021 Nieuwsbrief Cultuurland Advies, juni 2021

Energiecoaches in de gemeente Heerde
Sinds het najaar van 2020 zijn in de gemeente Heerde 13 energiecoaches namens Energie

coöperatie Heerde Energiek actief. Leonie Meppelder is vanuit Cultuurland Advies als

projectcoördinator vanaf de start bij dit project betrokken.  

 

Na de werving en opleiding zijn de energiecoaches aan de slag gegaan met het voeren van

‘keukentafelgesprekken’. Deze gesprekken helpen de inwoners – van zowel koop als

huurwoningen – om vanuit de invalshoek energiebesparing naar hun woning te kijken.

Eventuele aanpassingen die de bewoners kunnen doen worden dan besproken. Bij

aanpassingen aan de woning kunt u denken aan kleine maatregelen zoals het toepassen van

andere lampen of radiatorfolie, maar ook de grotere aanpassingen zoals isolatie, ventilatie,

zonnepanelen en warmtepomp komen indien gewenst aan bod. Wilt u meer lezen over het

project energiecoaches in de gemeente Heerde, lees dan hier verder. 

 

 

 
Engbertsdijksvenen
Het Natura 2000 gebied Engbertsdijksvenen is één van de laatste hoogveengebieden van

Nederland. Om landschap als integraal onderdeel in de planvorming mee te nemen werkt

Cultuurland Advies in samenwerking met Landschap Overijssel aan een landschapsbiografie

van de Engbertsdijksvenen. Lees hier meer over de werkzaamheden die Susanne Coppens

in dit gebied uitvoert.
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Teamuitje Cultuurland Advies
Op vrijdag 28 mei kwamen, op de voor ons gevoel eerste warme dag van 2021, alle collega’s

en oud-collega's bij elkaar in Vledder voor een gezellig samenzijn. Het afscheid van Dennis

Worst stond centraal. Een half jaar geleden vertrok hij naar Landschapsbeheer Friesland,

maar van een afscheidsmoment was het nog niet echt gekomen. We hebben het gebied

rondom Vledder/Frederiksoord leren kennen door de Kolonie Route te volgen. Het is een

prachtig gebied met een bijzonder verhaal! En na afloop…. een weldadig bezoek aan het

terras! Het afscheid van Dennis was er eentje op papier, want wij blijven in Friesland met

elkaar samenwerken.  

Wij wensen u een prachtige zomerperiode toe!

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

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