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Wat is Dorpen in het Groen? 

Dorpen in het Groen is een aanpak om samen met bewoners te werken aan een fraai landschap. Dat 

landschap begint op de erven van de bewoners van uw dorp. Uiteindelijk resultaat; fraai ingerichte erven 

en een dorp wat trots is op het eigen landschap!  

Voorbeeld uit de praktijk 

In de gemeente Aalten (Gelderland) werden de inwoners van het buitengebied in de gelegenheid gesteld 
om met subsidie inheemse bomen en struiken te planten op eigen terrein. Tijdens een 
speciale informatieavond vertelde Stichting Landschapsbeheer Gelderland meer over streekeigen 
beplanting en de meerwaarde van een landschappelijk verantwoord ingericht erf. Tijdens de 
informatieavond werden handreikingen uitgedeeld waarmee eigenaren zelf de eerste ideeën voor hun erf 
op papier kunnen zetten. Na de informatieavond werd er een inloopactiviteit georganiseerd, waarop 
grondeigenaren hun individuele beplantingswensen konden voorleggen aan de ervenconsulent om samen 
te komen tot een uitgewerkt beplantingsplan met steekeigen beplanting voor hun grond. 

Op basis van alle individuele beplantingsplannen werd een gezamenlijke bestelling gedaan. In februari 
2017 ontvingen de deelnemers op een feestelijke plantdag hun bomen en struiken. Deze combinatie van 
gezamenlijke inkoop en de subsidiemogelijkheden maakt dat de eigen bijdrage beperkt kan blijven. Na de 
plantdag zal het buitengebied van de vier dorpen en het stadje landschappelijk zichtbaar versterkt en 
verfraaid zijn. 

 

Betrokken organisaties 

In de provincie Utrecht kun u contact opnemen met Landschap Erfgoed Utrecht om meer te weten te 

komen over streekeigen beplanting en mogelijkheden voor Dorpen in het Groen in uw gemeente. 

 

Wat kunt u doen? 

Wanneer u zou willen meewerken aan een Dorpen in het Groen project , kunt  u onderzoeken of ook 

andere bewoners dit interessant vinden en een werkgroep opzetten. Hierin nemen een aantal enthousiaste 

dorpsbewoners en een projectleider van Landschap Erfgoed Utrecht plaats. Samen met de gemeente zal 

bekeken moeten worden of hier financiering voor mogelijk is.  

Voor de Kromme Rijnstreek is een mooie website gemaakt over het ontwerpen van een groen erf, zie 

https://www.krommerijnlandschap.nl/hoe-ontwerp-ik-mijn-erf/ 
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Inspiraties om zelf aan de slag te gaan 
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