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Samen werken aan een mooier IJsselmonde
Het is alweer even geleden dat u van ons gehoord heeft. Maar de
Landschapstafel werkt onder de vlag van Groen IJsselmonde al
geruime tijd aan het bewaken van groen zoekt naar kansen voor
recreatie. Zo kunnen meer mensen genieten van IJsselmonde en er
kansen ontstaan voor ondernemers en initiatiefnemers.
In deze nieuwsbrief praten we u graag even bij. We doen een greep uit
de projecten die ons bezig houden, of die we al hebben afgerond.
We hebben onze website ook vernieuwd. U krijgt er snel een ruim
overzicht van wie wij zijn, wat wij doen en wat we al hebben bereikt.
Nieuwsgierig? Neem gerust een kijkje.

Bekijk onze website →

Waar wij aan werken
We zetten ons op het hele eiland IJsselmonde in voor een mooier,
groener en toegankelijker gebied. We lichten er twee projecten uit:

Waalvisie

Huys ten Donck

Al decennialang geeft het Waalgebied
gezicht aan het hart van IJsselmonde.
De nieuwe Waalvisie bewaakt de
bestaande kwaliteiten en gaat uit van
het benutten van de potentie van het
gebied.

We werken aan het herstellen van de
verbinding tussen de Nieuwe Maas en
het landgoed van Huys ten Donck als
onderdeel van de aanleg van de
getijdenparken in en rondom
Rotterdam.

Lees meer →

Lees meer →

Je achtertuin is groter dan je denkt
In samenwerking met De Wijde Blik werkten we aan een
gebiedspromotiecampagne voor het eiland Ijsselmonde. Zodat
iedereen kan ontdekken wat IJsselmonde te bieden heeft en
ondernemers een vruchtbare bodem zien voor nieuwe, frisse
initiatieven. Aan de hand van het motto "Ontdek IJsselmonde" nemen
we bezoekers van ver en dichtbij mee door het prachtige gebied
IJsselmonde.

Ontdek IJsselmonde →

Sommigen van u zijn al aangemeld voor de nieuwsbrief Groen
IJsselmonde. Slim! Want zo blijft u op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen.
Heeft u deze editie als bijlage ontvangen en wilt u ook op de hoogte
blijven? Klik dan op de button hiernaast om u aan te melden.

Om trots op te zijn
Inmiddels hebben we al mooie resultaten weten te behalen op
IJsselmonde. Een overzicht van wat we al hebben bereikt vindt u op de
website. We zetten twee projecten extra in de spotlight:

Crezeépolder

Sophiapolder

Om de waterveiligheid te vergroten
richtten we de Crezéepolder opnieuw
in. Met respect voor de natuur en
kansen voor recreatie. Lees meer over
het project en vlieg mee over de
polder.

Midden in de rivier de Noord ligt het
natuureiland Sophiapolder. Je kunt er
vandaag de dag het échte
eilandgevoel ervaren en wandelen
tussen de drukbevaarde wateren. En
je hebt er prachtig uitzicht over de
omgeving.

Lees meer →

Lees meer →

Vragen? Meer informatie? Neem contact met ons op!
Mail naar t.endlich@bar-organisatie.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u tim@maakhetopen.nl toe aan uw adresboek.

