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SYMPOSIUM 

Mooi Hogeland!? Samen werken aan herstel van biodiversiteit 
Zaterdag 15 april 2023 

09.00 – 15.30 uur - Terra VO, Hamrik 4A, Winsum 

Landschapsbeheer Groningen 
Stichting Landschapsbeheer Groningen zet zich sinds 1982 in voor behoud en duurzame 
ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap van Groningen. We zetten ons in voor 
haar schoonheid, voor de grote variëteit aan planten en dieren en voor de rijke 
cultuurhistorie. We bezitten geen grond en werken dus altijd samen met anderen. Wij 
verbinden ons bij voorkeur structureel met onze partners, (maatschappelijke) organisaties en 
vrijwilligers. 
www.landschapsbeheergroningen.nl 

Vakland Het Hogeland 
Vakland Het Hogeland stimuleert en faciliteert iedereen op Het 
Hogeland om zich een leven lang te ontwikkelen. Dit doen we 
zoveel mogelijk met de regio als klaslokaal. In de praktijk betekent 
het dat we samenwerkingen aangaan, proeftuinen organiseren, 
workshops en cursussen opzetten en mensen helpen een weg te 
vinden naar een opleiding.  
    www.vaklandhogeland.nl  

Wierde & Dijk 
Wierde & Dijk is de vereniging voor natuur- en landschapsbeheer in Noord-
Groningen. Zij verenigt streekbewoners die zich willen inzetten voor de 
bescherming van natuur en landschap in Noord-Groningen. Agrarische 
leden en burgerleden werken daarin samen.  
Eén van de recente projecten is Mooi Heem, een project om erven te 
vergroenen. 
www.wierde-en-dijk.nl  

https://landschapsbeheergroningen.nl/
http://www.vaklandhogeland.nl/
http://www.nmfgroningen.nl/
http://www.wierde-en-dijk.nl/


Groenplatform in het Hogeland 
Het Groenplatform in Het Hogeland streeft onder meer naar: 
 Beginnende groene initiatieven van inwoners ondersteunen.
 Behulpzaam zijn bij het vergroten van de vrijwillige inzet in het groen.
 In gesprek gaan en blijven met het gemeentebestuur over groenbeleid.
 Groepen met groene initiatieven/activiteiten laten zien via een website.

Het Groenplatform is onderdeel van Wierde en Dijk. 

Project Botterdaip 
Met het project Botterdaip willen de initiatiefnemers de biodiversiteit 
van de bermen en oevers over de hele lengte (twee maal 25 km) 
van het Boterdiep versterken: een groen-beheerplan opstellen, dat 
langer vooruitkijkt dan het lopende jaar. Via dorpenrondes wordt 
geprobeerd draagvlak voor het plan te creëren. We denken aan 
dorpsomloopjes, dorpstuinen, infoborden. 

Gemeente Het Hogeland 
Uit het Groenbeleidsplan van de gemeente: 

Gemeente Het Hogeland vindt het belangrijk dat het openbaar 
groen niet overal hetzelfde is. Dat is goed voor het aantal plant- 
en diersoorten in onze gemeente, ofwel: de biodiversiteit. We 
streven naar behoud en vergroten van natuurwaarden. Dit doen 
we door ecologisch beheer van het openbaar groen. Dat wil 
zeggen: beheer gericht op het in stand houden en bevorderen 
van ecologische processen met als doel het bevorderen van 
biodiversiteit. We scheppen gevarieerde omstandigheden
voor een zo divers mogelijke planten- en dierenwereld. We 
leggen verbindingen voor migratie van soorten binnen en buiten 
de dorpen. En we maken gebruik van de kansen die zich 
voordoen. Op de informatiemarkt laten we met een paar 
voorbeelden zien wat wij hier nu al in doen.   
www.hethogeland.nl   

Vleermuiswerkgroep Groningen 
De vrijwilligers van Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen geven 
informatie, verstrekken advies, verrichten inventarisaties, houden lezingen 
en geven excursies over vleermuizen.  
www.vleermuiswerkgroepgroningen.nl  

http://www.hethogeland.nl/
http://www.vleermuiswerkgroepgroningen.nl/
http://www.ltonoord.nl/

