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Passie voor het landelijk gebied

 

In deze nieuwsbrief
 

Historische paden en wegen  - Welkom aan Erik van den Berg -  
Groene schoolpleinen - Herziening cultuurhistoriekaart - 

Boerenbelevingen - Landschapsbiografie Noardeast-Fryslân  

  

Inventarisatie en waardering historische paden en wegen
In de landschapsbiografie van de Súdwesthoeke (2018-2019) hebben we een eerste

inventarisatie van oude paden en wegen uitgevoerd. Om de nog aanwezige historische

paden en wegen beter in kaart te brengen en in de toekomst te behouden en te 

beschermen, werken we in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân dit najaar aan een

verdiepingsslag van deze inventarisatie en waardering. Wilt u meer weten of lezen over dit

project? Neem dan contact op met Susanne Coppens of lees hier verder.

Welkom aan Erik van den Berg
In november is Erik van den Berg het team van Cultuurland komen versterken. We zijn heel

blij met zijn komst! Erik is adviseur Cultuurhistorie en Landschap. Erik studeerde Bos- en

Natuurbeheer aan Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp. Daarna heeft hij zich verbreed

met de master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. De afgelopen

jaren was Erik werkzaam als landelijk specialist cultuurhistorie bij Natuurmonumenten en

bracht hij de cultuurhistorische waarden van de afzonderlijke natuurgebieden in kaart zodat

de cultuurhistorie goed gewaarborgd was in de gebiedsvisies. Wilt u kennismaken met Erik?

U vindt hier zijn contactgegevens. 

https://mailchi.mp/d78d3e6e6741/nieuwsbrief-cultuurland-advies-december-2021?e=242345d660
https://www.cultuurland.com/index.php/2021/12/07/historische-paden-en-wegen-in-de-gemeente-sudwest-fryslan/
https://www.cultuurland.com/index.php/bureau/
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Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland en groene schoolpleinen
In opdracht van de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland werken wij voor de gemeente

Ooststellingwerf aan een inventarisatie die zich richt op het vergroenen van schoolpleinen bij

basisscholen binnen de gemeente. Groene schoolpleinen zijn in opkomst. Op een groen

schoolplein is een selectie aan natuurlijke elementen aanwezig die kinderen uitdagen hier in

en mee te spelen. 

Een groen schoolplein kan goed gebruikt worden om duurzaamheidseducatie meer vorm te

geven in de directe omgeving van de school. Belangrijke onderdelen in een ontwerp zijn:

gevarieerde speel- en leeractiviteiten, ruimte voor ontspanning, biodiversiteit en

klimaatbestendigheid. Lees hier verder over het project en vindt de contactgegevens van

projectuitvoerder Agnes Dokter.

Herziening Cultuurhistoriekaart gemeente Steenbergen
In opdracht van de gemeente Steenbergen werken we aan een herziening van de

Cultuurhistoriekaart van Steenbergen. In 2013 heeft de gemeente een Cultuurhistoriekaart

laten opstellen. Deze kaart geeft een overzicht van het bovengronds cultuurhistorisch

erfgoed in de gemeente en bestaat uit een uitgebreide inventarisatie van landschappelijke

en cultuurhistorische objecten en structuren. 

Het ontbreekt de kaart echter aan een duidelijke classificatie en waardering van de

elementen. Bovendien moeten enkele categorieën herzien en aangevuld worden. De

gemeente heeft behoefte aan een waardering van het landschappelijke en cultuurhistorische

erfgoed om afgewogen keuzes te kunnen maken bij ruimtelijke ontwikkelingen. Zij hebben

daarom Cultuurland Advies gevraagd om een herziening van de Cultuurhistoriekaart uit te

voeren en de kaart om te zetten in een Cultuurhistorische Waardenkaart met een duidelijke

structuur. Lees hier meer over dit project. 

https://www.cultuurland.com/index.php/2021/12/07/groene-schoolpleinen-gemeente-ooststellingwerf/
https://www.cultuurland.com/index.php/2021/12/07/herziening-cultuurhistoriekaart-gemeente-steenbergen/
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Uitgave landschapsbiografie Noardeast-Fryslân 
Het Friese cultuurlandschap is het resultaat van de eeuwenlange wisselwerking tussen

natuur en mens. Naarmate de tijd vorderde, drukte de mens een steeds grotere stempel op

dat landschap. Er werden sloten gegraven, dijken aangelegd of er ontsproten elzensingels

langs slootkanten. Het landschap is in die zin ons cultuurhistorisch geheugen. Steeds zijn er

nieuwe lagen aan toegevoegd. Maar hoe is het cultuurlandschap in de gemeente Noardeast-

Fryslân tot stand gekomen? Deze landschapsbiografie neemt de lezer mee op een

ontdekkingsreis om daar achter te komen. U kunt dit prachtige boek hier bestellen.

Boerenbelevingen in de IJsselvallei
Medio 2020 is IJsselvallei Boert en Eet Bewust gestart met het project Boeren Belevingen in

de IJsselvallei. In het kader van het Masterplan IJsselvallei is gevraagd te komen met goede

ideeën om de verbinding stad - platteland en consument - boer te stimuleren. 

Dit resulteerde in het project Boeren Belevingen in de IJsselvallei. Het project kent drie

trajecten: het professionaliseren van het concept Boer Bike Bite, het ontwikkelen van de

Expeditie Verleden - heden - toekomst in samenwerking met het zuivelmuseum Erve

IJzerman in Wapenveld én een ‘markt’concept voor dialoog. 

Boert Bewust werkt aan verbinding tussen boeren, tuinders en samenleving in eigen streek.

De agrarisch ondernemers voeren graag een open en eerlijk gesprek over de land- en

tuinbouw zodat iedereen weet waar ons voedsel vandaan komt. Hebt u goede ideeën over de

ontwikkeling van deze boerenbelevingen of ziet u koppelkansen? Neem dan gerust contact

op met Leonie Meppelder. Meer informatie over het project vindt u hier.   

https://www.cultuurland.com/index.php/bestellen/
https://www.cultuurland.com/index.php/2021/12/07/ijsselvallei-boert-en-eet-bewust/
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Het team van Cultuurland Advies wenst u alvast 
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2022!

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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