Vereniging voor divers, duurzaam en dynamisch platteland

K ij k op
de s i te

Wees VIJZ. . .en zet het
plattela nd centraal

Vereniging voor divers, duurzaam en dynamisch platteland

p/a Deventerstraat 179
8171 NS Vaassen

t.a.v. het secretariaat

Vereniging
VeluweIJsselzoom

frankeren

voldoende

s.v.p.

Maak kennis met VeluweIJsselzoom
De Vereniging VeluweIJsselzoom is de
agrarische natuurvereniging in het gebied
tussen de Veluwe en de IJssel. De vereniging is trots op deze streek en wil natuur en
landschap behouden en ontwikkelen. Dit
moet hand in hand gaan met landbouw en
andere economische dragers in het gebied.
De vereniging is statutair een plattelandsvereniging en kan betrokken worden bij
veel (lopende) zaken rond de leefbaarheid
van het platteland. De vereniging vindt het
belangrijk om bewoners van het gebied
daarbij actief te betrekken:

streekbewoners en agrariërs die samen
werken aan duurzame ontwikkeling van
natuur, landschap en landbouw. Dat
kan alleen binnen een sociale samenhang, waarin groepen en individuen hun
waarden en intenties een plaats kunnen
geven. Dat kan binnen de VIJZ, want
de agrarische natuurvereniging Veluwe
IJsselzoom staat voor een divers, duurzaam en dynamisch platteland.

Lees meer over de VIJZ op:
www.veluweijsselzoom.nl

Praktisch agrarisch natuur- &
landschapsbeheer in goede handen
Ondersteuning bij aanleg en onderhoud (onze onderhoudsploeg)
Een aantrekkelijk landschap vraagt om
veel onderhoud en zorg. Ook in het gebied
Veluwe-IJsselzoom, waar de landschaps
elementen bijdragen aan wonen, werken
en recreëren. De betrokkenheid van
agrariërs, particulieren en andere grondeigenaren is daarbij van groot belang.
We voeren aanleg- en onderhouds
werkzaamheden uit op het gebied van:
• onderhoud van landschapselementen;
• aanplant van heggen en fruitbomen;
• knotten van wilgen, snoeien fruitbomen;
• onderhoud natuurgraslanden, bermen
• beheer van oevers, poelen, slootranden;
• aanleg van nieuwe natuur.
Vaak betreft het praktisch beheer, samen
met agrariërs en door agrariërs.

Ondersteuning bij beheercontracten,
plannen en subsidies (onze adviseurs)
Onze adviseurs ondersteunen bij aanvragen van agrarische natuurvergoedingen,
stellen beheerplannen op en adviseren u
over de inrichting en de subsidiemogelijk
heden.
Opdrachtgevers zijn particulieren,
landgoedeigenaren, natuurorganisaties,
gemeenten en waterschap.

Contact
Wilt u van onze diensten gebruik maken,
neem dan contact op met onze vereniging:
Tel.
0578 560509
Kantoor Deventerstraat 179, Vaassen
Mail:
info@veluweijsselzoom.nl

Vereniging VeluweIJsselzoom
Ik meld me aan als lid van de Vereniging Velu weIJsselzoom.
He t lidmaatschap bedraagt € 27,50 per jaar.
Achternaam:									
Voorle t ters: 						
m/v			
		
St raat/nr:										
Postcode /Woonplaats:									
Telefoonnummer:						

		

E-mail:										
Ik heb belangstelling voor de volgende acti v iteiten in ons gebied:
										
										
										
										
Handtekening:					
					

Datum:

		

			

