Dinsdag 9 juli 2013

Bewoners de Oldenhof behouden en versterken landelijke karakter
Bewoners van het gebied rond de Oldenhof in Gramsbergen werken samen aan behoud van het
landelijke karakter van dit uniek cultuurlandschap. Voor het gebied is een landschapsplan
opgesteld. Op basis hiervan zijn vanuit de regelingen Streekeigen Huis & Erf, Boeren Planten
Bomen en Groene Diensten erfinrichtingsplannen en werkplannen opgesteld, die komend najaar
worden uitgevoerd.
Waardevol cultuurlandschap
Het gebied rond de Oldenhof in Gramsbergen wordt globaal begrensd door de Vecht, de Anerdijk en
De Esch. De Oldenhof is een oud en waardevol cultuurlandschap. Een aantal bewoners van de
Oldenhof heeft vorig jaar het initiatief genomen om het landelijke karakter van dit unieke gebied te
behouden en waar mogelijk te versterken. In samenwerking met de gemeente Hardenberg, de
provincie Overijssel en Het Oversticht hebben zij de wensen en mogelijkheden voor het gebied in
kaart gebracht. Op basis van deze inventarisatie is een integraal landschapsplan gemaakt voor de
Oldenhof waarbij nadrukkelijk is gekeken naar het gebied als geheel.
Uitvoering
Het landschapsplan wordt komend najaar door de bewoners gezamenlijk uitgevoerd. Er nemen zo’n
20 bewoners deel van het project. Voor hun percelen zijn erfinrichtingsplannen en werkplannen
opgesteld. Concreet wordt in het gebied de streekeigen erfinrichting op diverse percelen versterkt.
Daarnaast wordt op diverse plekken landschappelijk groen als fruitgaarden, hagen, bomen of bosjes
aangelegd, hersteld of behouden. Ook is er aandacht voor behoud van landelijke elementen als
hekwerken en voor een streekeigen uiterlijk van bijgebouwen en losstaande schuurtjes. Om de
beleving van de Oldenhof en de directe omgeving te vergroten kunnen wandelpaden in het gebied
worden toegevoegd. De gemeente Hardenberg heeft in de Oldenhof een bankje geplaatst en biedt dit
aan de bewoners aan.
Regelingen
De uitvoering van het landschapsplan is mogelijk dankzij bijdragen van de gemeente Hardenberg en
de provincie Overijssel en met ondersteuning van de Stichting Vitaal Platteland vanuit de regelingen
Streekeigen Huis & Erf, Boeren Planten Bomen en Groene Diensten.
Binnen de regeling Streekeigen Huis & Erf krijgen particuliere eigenaren een subsidie van maximaal
500 euro voor het aanbrengen van streekeigen beplanting. Vanuit de regeling Boeren Planten Bomen
kunnen perceeleigenaren 50 % subsidie op plantmateriaal ontvangen met een maximum van 250 euro.
Bij het project Groene Diensten zorgen grondeigenaren voor aanleg of herstel van
landschapselementen zoals houtwallen, singels, poelen of lanen. Daarnaast zorgen zij gedurende 21
jaar voor beheer en onderhoud van deze landschapselementen. Hiervoor ontvangen de
grondeigenaren een reële vergoeding. Voor de uitvoering van Groene Diensten in de gemeente
Hardenberg is nog budget beschikbaar. Belangstellende grondeigenaren die het beheer en

onderhoud van landschapselementen willen uitvoeren tegen een jaarlijkse en kostendekkende
vergoeding, kunnen zich nog melden bij de gemeente Hardenberg.
Op vrijdagochtend 12 juli wordt tijdens een bijeenkomst in het voormalige gemeentehuis het
landschapsplan voor de Oldenhof gepresenteerd. Ook worden dan de erfinrichtingsplannen uitgereikt
aan de deelnemers en worden de contracten voor Groene Diensten ondertekend.
Noot voor de redactie – U bent van harte welkom om bij de bijeenkomst op vrijdag 12 juli aanwezig te zijn,
vanaf 09.00 uur in het voormalige gemeentehuis aan De Esch 1 in Gramsbergen. Het programma voor deze
ochtend ziet er als volgt uit.
- Welkom door bewoner en mede-initiatiefnemer Henk Schuldink
- Wethouder Jannes Janssen over samenwerking bij landschapsbeheer/-onderhoud
- Toelichting op landschapsplan door Ingrid Nij Bijvank van Het Oversticht
- Toelichting op de werkplannen door Paul ten Velde (Stichting Vitaal Platteland/Stichting Groene
Blauwe Diensten) en Jeroen Lisser (Landschap Overijssel)
- Aanbieden bankje door gemeente Hardenberg aan bewoners
- Uitreiking werkplannen en ondertekening contracten
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carina van der Veen, communicatieadviseur gemeente
Hardenberg.
T| 0523 – 28 92 74
M| 06 – 22 46 78 79
E| carina.vanderveen@ommen-hardenberg.nl

