
Subsidies voor het landschap in de gemeente Aalten
De gemeente Aalten streeft naar een gevarieerder, 
aantrekkelijker en beter beleefbaar landschap. Dit doel 
is alleen samen met particulieren en organisaties in het 
veld te realiseren. Er zijn verschillende regelingen en 
projecten om hen hierbij te ondersteunen. Een aantal 
regelingen en projecten brengen we graag onder uw 
aandacht. 

Landschapsregeling 
Voor de aanleg van nieuwe landschapselementen en het 
herstel van bestaande elementen, hebben de provincie 
Gelderland en de gemeente Aalten in totaal € 300.000 
subsidie beschikbaar gesteld. Meer informatie over de 
regeling treft u aan in de folder op www.aalten.nl onder het 
kopje ‘plattelandsontwikkeling’. Projecten die in het kader 
van de regeling worden uitgevoerd, moeten voor 
31 december 2017 afgerond zijn. 

Vanuit deze regeling kan er subsidie verkregen worden op 
de volgende activiteiten:
•  Aanleg en herstel van bestaande landschapselementen en 

cultuurhistorische landschapselementen; 
• Aanleg en herstel van poelen; 
•  Hagen en heggen en klein historisch water, voor zover 

deze als identiteitsbepalend element zijn aangemerkt in 
het gemeentelijk landschapsbeeld; 

•  Lanen ouder dan 60 jaar gelegen op landgoederen; 
•  Aanleg van eenvoudige openbaar toegankelijke 

onverharde paden; 
•  Aanleg van kleinschalige recreatieve voorzieningen en 

aanleg van eenvoudige houten loopbruggen in openbaar 
toegankelijke routes wanneer de oorspronkelijke brug 
verdwenen is;

•  Educatieve voorlichting gericht op onderwijs, burgerparti-
cipatie en het vergroten van de maatschappelijke betrok-
kenheid bij het landschap.

Twee projecten die met ondersteuning vanuit de 
Landschapsregeling en de stichting Samenwerkend Actief 
Aaltens Platteland (SAAP) worden uitgevoerd zijn ‘Eén 
boom mot kunn’n’ en ‘Dorpen in het groen binnen het 
Nationaal Landschap’.

Eén boom mot kunn’n
In navolging van initiatieven in onder meer Bronckhorst en 
Lochem, wordt ook in de gemeente Aalten het project ‘Eén 
boom mot kunn’n’ uitgevoerd. Veel vrijstaande bomen in het 
landschap zijn door schaalvergroting verloren gegaan. Juist 
zo’n enkele boom is waardevol voor vogels en insecten en 
is karakteristiek voor het landschap. Met dit project willen 
we beeldbepalende bomen zoals eiken, lindes en beuken 
terugbrengen in het landschap. De boomsoort is afgestemd 
op de plaatselijke omstandigheden. De boom wordt op een 
plek geplant waar ruimte is om uit te groeien tot een fors 
exemplaar. 

De aanschaf van de bomen wordt volledig betaald vanuit 
de landschapsregeling. Het Particulier Agrarisch Natuur-
beheer (PAN) coördineert het initiatief en geeft advies 
over de boomsoort en de plaats van de boom. In de winter 
van 2016/2017 kunnen de eerste bomen worden geplant. 
Heeft u interesse om een solitaire boom te planten, dan 
kunt u contact opnemen met Anouk Richters van het PAN, 
via a.richters1@kpnmail.nl. Zij is telefonisch bereikbaar 
via tel. (0543) 56 53 04. Ook wanneer u denkt aan aanleg 
of herstel van landschapselementen zoals hierboven 
beschreven, kunt u met haar contact opnemen.

Dorpen in het groen 
In de afgelopen periode heeft de Stichting Landschaps-
beheer Gelderland (SLG) het project ‘Lintelo in het 
groen’ uitgevoerd in de omgeving van Lintelo. De animo 
voor dit project was groot. Vandaar dat het project ook 
wordt uitgevoerd in de vijf kernen binnen het Nationaal 
Landschap, te weten Haart, Bredevoort, ’t Klooster, Barlo en 
Dale. 

De term ‘Dorpen in het Groen’ staat voor een gebieds-
gericht beplantingsproject, waarbij de bewoners van het 
buitengebied geholpen worden om passende beplanting 
aan te leggen. Het gaat hier niet alleen om erven, maar ook 
om landschappelijke beplantingen. In dit project is er een 
centrale rol weggelegd voor een vrijwillige coördinator en 
een groep ondersteunende lokale vrijwilligers. Het project 
voorziet in een beplantingshandleiding en er wordt een 
dorpsplantdag georganiseerd. 
Wanneer u binnen het Nationaal Landschap in de gemeente 
Aalten woont en interesse heeft in het project ‘Dorpen in het 
groen’ kunt u contact opnemen met Erik van Eek van SLG 
via e.vaneek@landschapsbeheergelderland.nl of telefonisch 
(06) 509 47 113 / (026) 35 37 444.

Indienen projecten voor 1 november bij stichting SAAP
De stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland 
(SAAP) stimuleert en ondersteunt het proces van platte-
landsvernieuwing en plattelandsontwikkeling in de 
gemeente Aalten. Dit gebeurt onder andere op het gebied 
van landbouw, leefbaarheid, recreatie en toerisme, natuur 
en landschap, cultuurhistorie en economie. Stichting SAAP 
fungeert als een soort plattelandsraad, waarbij alle partijen, 
die betrokkenheid hebben met het buitengebied, zich aan 
kunnen sluiten. De SAAP heeft tot taak om het Landschap-
sontwikkelingsplan (LOP) uit te voeren. Zij stelt hiervoor 
jaarlijks een uitvoeringsprogramma op. 

De uitvoering van die projecten ligt niet bij SAAP, maar 
bij de indienende partijen. Tot 1 november 2016 kunt u 
projecten indienen voor het uitvoeringsprogramma 2017. 

Hiervoor kunt u het formulier gebruiken op de website van 
de SAAP www.stichtingsaap.nl. Op deze site vindt u ook 
meer informatie over de activiteiten van de SAAP en de 
projecten die zij ondersteunt.

Vragen
Wanneer u algemene vragen heeft over de genoemde 
regelingen of het landschapsbeleid in de gemeente Aalten, 
kunt u contact opnemen met Ingrid Oonk, 
i.oonk@aalten.nl, telefoon (0543) 49 33.

Onderzoek doen tijdens project Bijen in de boomgaard.

Dorpen in het groen plantdag in Lintelo.

Plaatsing ooievaarspaal in Bredevoort, gerealiseerd met steun van 
SAAP.
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