
 

Levend Landschap Buren 
Uitvoeringsagenda 2014-2015 
 
Bewoners van Buren denken mee over het landschap.  
U leest in deze brochure meer over de ideeën voor  
projecten en acties. 
Heeft u zin om mee te doen en mee te denken?

Levend Landschap (Groener dan de) Buren
 
Wensen en ideeën voor Buren
Meer wandelroutes, het Plantsoen opknappen, een historische moestuin, een 
hoogstambrigade, bloemen voor insecten inzaaien en knotwilgen aanplanten. 
Dat zijn enkele van de meer dan vijftig ideeën die bewoners van Buren hebben 
aangedragen voor een mooier en groener landschap. Het zijn wensen en ideeën 
op het gebied van ecologie, erfgoed, recreatie en landschap voor het Levend 
Landschap-project ‘Groener (dan de) Buren’. Voor het merendeel van de ideeën 
hebben zich enthousiaste bewoners aangemeld om de ideeën tot uitvoering te 
brengen. Deze lokale trekkers gaan de komende tijd verder aan de slag samen 
met de gemeente en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Uitvoeringsagenda
Alle wensen zijn ondergebracht in vijftienn projecten en deze vormen de 
“Uitvoeringsagenda Levend Landschap Buren 2014-2015”.

Initiatief bewoners ondersteund
De samenwerkingspartners (Gemeente Buren, Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland, Staatsbosbeheer, Waterschap Rivierenland, Rabofonds) hebben de 
wens uitgesproken om de bewoners zo veel mogelijk te ondersteunen bij deze 
initiatieven, soms met financiering en soms met de uitvoering van werkzaamhe-
den. Het feit dat vanuit de bewoners het initiatief wordt genomen is hierbij erg 
belangrijk! Dus, doet u ook mee?
 
 
 
 
 
 
 
Het project Levend Landschap Buren wordt mede mogelijk gemaakt door  
Provincie Gelderland, Gemeente Buren en Stichting Landschapsbeheer Gelderland



Buren en Ommelanden, een zeer bijzonder landschap
 
De ruggengraat van het Buren’s historische rivierenlandschap wordt gevormd door een lange 
stroomrug die in een boog van Zoelen naar Beusichem loopt. De stroomrug is duidelijk zichtbaar 
in het landschap, omdat de rug veelal bestaat uit open akkers van waar je aan beide zijden over 
de weidse lagergelegen komgronden kijkt. Halverwege wordt de stroomrug doorbroken door de 
Korne waardoor het komgebied in het noordoosten op de Linge kan afwateren. Op deze strategi-
sche plek is een stadje gesticht: Buren. Het stadje met zijn kerktoren, molen en het geboomte is 
nog grotendeels vanuit de omtrek zichtbaar. Het riviertje De Korne vormt een soort gracht om de 
stad. 
Het landschap rond het stadje (Ommelanden) is onlosmakelijk verbonden met de historie en 
beleving van het stadje Buren. 
Bron: Landschapsontwikkelingsplan Buren (zie www.buren.nl)

Het project Levend Landschap Buren draagt er aan bij om dit landschap met bewoners een 
impuls te geven. Het Landschapsontwikkelingsplan en de Koepelvisie Buren bieden hiervoor de 
kaders. In de recent opgestelde Koepelvisie staan meerdere wensen vermeld voor het buitenge-
bied van Buren. 
Eén fraai project is de oprichting van een hoogstambrigade, die de hoogstamboomgaarden in 
Buren gaat onderhouden en beheren. 
Voor de verdere uitwerking van de ‘groene component’ in het buitengebied is nu gestart met het 
Levend landschap-project.
Het project ‘wordt gecoördineerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland in opdracht van 
de gemeente Buren.

Eerste projecten en successen! 
• De Hoogstambrigade Buren zal binnenkort actief zijn.

•  De Boomfeestdag was een groot succes.

Helpt u mee de andere vijftien projecten ook met ons tot een 
succes te maken? Neem met ons contact op voor meer 
informatie over de projecten en voor deelname. 

Samen maken we Levend Landschap (groener dan de) Buren!

De complete projectenlijst
Thema  Ecologie
1 Blije Bijen in Buren
• Bijenvriendelijk landschap creëren met voldoende voedselaan- 
 bod voor bijen
2 Uitheemse Planten
• Verwijderen van gebiedsvreemde Reuze bereklauwen en  
 Japanse duizendknoop
3 Vogelvriendelijk Buren
• Vogelvriendelijke omgeving rond Buren creëren door voldoende  
 nestgelegenheid te bieden voor vogels
4 Aandacht voor Ecologie
• Meer aandacht voor bijzondere plant- en diersoorten

Thema  Landschap
1 Schoner Buren
• Schoon houden van omgeving Buren
2 Buren in het Groen
• Aanplant van streekeigen beplanting rond Buren
3 Hoogstambrigade Buren
• Oprichten vrijwilligersgroep/ brigade
• Herstel en onderhoud van hoogstamboomgaarden met  
 vrijwilligers
4 Amfibiepoelen rond Buren
• Aanleg en beheer van poelen rond Buren met vrijwilligers
• Geschikt leefgebied behouden en creëren voor amfibieën 
 (o.a. heikikkers)

Thema  Erfgoed
1 Historische Moestuin
• Mogelijkheden verkennen voor oprichten van vrijwilligersgroep  
 voor aanleg en beheer historische moestuin 
• Mogelijkheden verkennen reconstructie moestuin op basis van  
 archiefonderzoek en plan
2 Red het Historische Veldschuurtje
• Markant, historisch veldschuurtje(s) behouden door deze op te 
 knappen
• Habitat creëren/ behouden voor diersoorten, zoals steenuil
3 Herstel Kastanjelaantje (Berceau)
• Reconstructie van Kastanjelaan (‘vormsnoei’) en vrijstellen
4 Historische Hekken Herstellen
• Herstellen van historische hekken
• Veldnamen koppelen aan hekken
5 Het Plantsoen
• Opwaarderen van Het Plantsoen op basis van bestaand 
 onderhoudsplan

Thema  Recreatie
1 Wandelen Rond Buren
• Creëren van toeristische-recreatieve wandelvoorzieningen rond  
 Buren (Klompenpad)
2 Trimbaan
• Aanleg van ‘groene’ trimbaan

AANLEG WANDELPAD

ONDERHOUD VAN HET 
PLANTSOEN

AANPLANT 
HOOGSTAMBOMEN

AANLEG BIJVRIENDELIJK 
LANDSCHAP

Contact
BV Buren: 
Jan Stellingwerff
tel. 06-14362202
jstellingwerff45@gmail.com

Stichting Landschapsbeheer Gelderland: 
Martijn Grievink 
tel. 06-51839888
m.grievink@landschapsbeheergelderland.nl


