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Korte beschrijving workshop 

Kleinschalige beekherstelmaatregelen zijn vaak nodig voor de fine tuning van een beeksysteem. 

Vrijwilligers kunnen daarin een cruciale rol spelen. Waterschap Vallei en Veluwe kan als een 

voorloper worden beschouwd, waar het gaat om samenwerken met inwoners aan wateropgaven. 

Kijk alvast eens op: https://www.vallei-veluwe.nl/water-in-jouw-buurt/word-vrijwilliger 

De workshop laat een aantal voorbeelden zien uit de praktijk van waterschap Vallei en Veluwe. 

Vervolgens wordt de interactie met de zaal gezocht om onderling ervaringen met participatie in 

beekdalherstel uit te wisselen. 

  

https://www.vallei-veluwe.nl/water-in-jouw-buurt/word-vrijwilliger


Als deze e-mail niet goed wordt gepresenteerd klik dan hier. 
 

 
 

Volg ons ook op  

 

 

 

www.baaksebeek.nl 
 

 Thema editie Landgoederenzone 

 

In samenwerking met de gebiedspartners werkt 

Waterschap Rijn en IJssel aan een gebiedsvisie waarin alle 

doelen, zoals natuur, landbouw en cultuurhistorie, in 

samenhang worden opgepakt om te komen tot een 

duurzaam en klimaatbestendig watersysteem. 
 

   

  

In deze nieuwsbrief:  
 
'We willen het water weer zien' 

 Uitnodiging inloopbijeenkomst landgoederenzone 

 Met de kaarten op tafel! 

 Samenwerking Landgoed Ampsen en het waterschap 

 De mogelijkheden en onmogelijkheden van water 

 'Verbinden ...dat werkt!' 

 Sturen op structuren in stroomgebied Baakse Beek 

 

   

  

‘We willen het water weer zien’ 

In het gebiedsproces binnen de Landgoederenzone De 

Graafschap is ’t Medler momenteel een actieve 

voorloper. Eelco Schurer, rentmeester en directeur 

Landgoed ’t Medler: ‘We willen echt iets doen.’ 

 

Lees meer... 
 

   

https://mailchi.mp/f18446bda6e6/nieuwsbrief-september-2018?e=125058ab67
https://www.baaksebeek.nl/
https://mailchi.mp/f18446bda6e6/nieuwsbrief-september-2018?e=125058ab67#01
https://mailchi.mp/f18446bda6e6/nieuwsbrief-september-2018?e=125058ab67#02
https://mailchi.mp/f18446bda6e6/nieuwsbrief-september-2018?e=125058ab67#03
https://mailchi.mp/f18446bda6e6/nieuwsbrief-september-2018?e=125058ab67#04
https://mailchi.mp/f18446bda6e6/nieuwsbrief-september-2018?e=125058ab67#05
https://mailchi.mp/f18446bda6e6/nieuwsbrief-september-2018?e=125058ab67#06
https://mailchi.mp/f18446bda6e6/nieuwsbrief-september-2018?e=125058ab67#07
http://www.baaksebeek.nl/platform/we-willen-water-weer/
https://nl-nl.facebook.com/baaksebeek/


  

Uitnodiging inloopbijeenkomst 
Landgoederenzone Baakse Beek 

Uitnodiging voor de informatie bijeenkomst op 9 oktober 

met als thema een klimaatbestendig toekomstbeeld voor 

de Landgoederenzone in het stroomgebied van de 

Baakse Beek tussen Ruurlo en Vorden. Een gebied 

waarin we prettig kunnen wonen, werken en recreëren. 

Kom ook! 

 

Lees meer... 
 

   

  

Met de kaarten op tafel! 

Landschapsarchitect Marjolein Hillege: ‘De laatste 

eeuwen is er door de snel watervoerende waterlopen in 

de Baakse Beek een disbalans ontstaan, het gebied is 

droog met nadelige gevolgen voor de landgoederen en 

de natuur. We werken nu aan balansherstel.’ 

 

Lees meer... 
 

   

  

Samenwerking Landgoed Ampsen en het 
waterschap 

Samen met Landgoed Ampsen en andere partners heeft 

het waterschap dit jaar mooie resultaten gehaald in een 

landgoed waar dezelfde problematiek speelde als in de 

Landgoederenzone. In dit filmpje vertellen de betrokken 

over hoe zij de samenwerking hebben ervaren. 

 

Bekijk de video op YouTube 
 

   

  

De mogelijkheden en onmogelijkheden 
van water 

Gerry Roelofs, hydrologisch adviseur, over de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van water. ‘We 

moeten uitgaan van de beschikbare waterhoeveelheid in 

het gebied zelf.’ 

 

Lees meer... 
 

   

http://www.baaksebeek.nl/platform/uitnodiging-inloop
http://www.baaksebeek.nl/platform/kaarten-tafel
https://youtu.be/kY9875y_-cc
http://www.baaksebeek.nl/platform/mogelijkheden-water
https://youtu.be/kY9875y_-cc


  

'Verbinden …dat werkt!' 

José van ’t Hull, de linking pin tussen het waterschap en 

de partijen in het gebied: ‘Samenwerken betekent 

openstaan voor elkaars inbreng. We gaan samen met 

alle partijen aan tafel en ieders belang telt, hoe groot of 

klein dat ook is.‘ 

 

Lees meer... 
 

   

  

Sturen op structuren in stroomgebied 
Baakse Beek 

Vaak wordt bij een analyse van een gebied vooral 

gekeken naar het landschap dat zichtbaar is. Veel 

daarvan is ingericht door de mens. Louis Lansink legt 

met een nieuw soort onderzoek het oude landschap 

bloot. 

 

Lees meer... 
 

   

Afmelden voor deze nieuwsbrief  

 

 

http://www.baaksebeek.nl/platform/verbinden-werkt/
http://www.baaksebeek.nl/platform/sturen-structuren/
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