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Een vroege zaterdagochtend 
in november. Het is Natuur-
werkdag. Vanochtend mijn 
oude broek uit de kast ge-
trokken. En een dikke oude 
jas die vies mag worden. Op 
de fiets! Een schrale, wa-
terige zon is net boven de 
bomen uitgekomen. 

De mist dampt boven de velden. Ik rijd richting uiterwaarden en kom langs 
een oude boerderij met rieten kap. Afgelopen voorjaar heb ik hier de 
ooievaars zien broeden op de hoge palen in het landschap. Zij zitten nu in 
warmere oorden. Vandaag rijd ik naar de open plek aan de rivier. Ik ben 
niet de enige die vroeg op pad is gegaan. Al zo’n 30 mensen warmen zich 
aan een beker dampende koffie of thee. We lopen achter de trekker van 
de boer aan het weiland in. De kar ligt vol gereedschappen: trekzagen, 
takkenscharen, ladders en niet te vergeten de helmen. Het klimmen in de 
boom, het zagen van de takken en de zon die is doorgekomen, zorgen er-
voor dat de kou snel verdwenen is. Het samenwerken met al deze mensen 
is hartverwarmend! Net als de heerlijke soep tijdens de lunch. En wat zien 
de uiterwaarden er vanaf hier mooi uit! Na een paar uur klimmen, zagen en 
sjouwen zijn alle knotwilgen ontdaan van hun kroon. Ze staan er weer trots 
bij in het landschap. Net zo trots als alle vrijwilligers van de Natuurwerk-
dag! Esther van den Berge, coördinator Natuurwerkdag

Wil jij ook zo’n onvergetelijke ervaring in het land-
schap? Doe dan 5 november samen met bijna 
15.000 vrijwilligers mee aan de Natuurwerkdag! Kijk 
op Natuurwerkdag.nl voor een buitenlocatie bij jou in 
de buurt en meld jezelf, familie en vrienden aan.

Meedoen aan een van onze beplantingsacties? Wilt u 
weten of we in uw gemeente een actie houden? Op onze 
website ziet u een overzicht van actuele beplantings- 
acties die we vaak samen met een gemeente organi-
seren. Daarnaast organiseren we ook acties als Houd 
de Bongerd Hoog, Heg en Houtwal en Geef de bij een 
bloemetje. Dus check onze website voor actuele beplan-
tingsacties of houd de lokale media in de gaten.  

Onvergetelijke ervaring 

Biodivers landschap 
Honderd melkveehouders staan 
op de wachtlijst bij de fabriek om 
biologische melk te mogen leveren. 
De prijzen in de gangbare sector 
liggen ver onder de kostprijs door 
een structureel overschot van melk. 
Het ministerie heeft de boel op zijn 
beloop gelaten na de afschaffing 
van de melkquotering. Nu zitten 
veel melkveehouders met de gebak-
ken peren. Melk produceren in een 
geliberaliseerde markt zal verliezers 
opleveren. Boeren zijn daarentegen 
wel tevreden over de uitbetalingsprijs 
van biologische melk. Het aanbod 
van deze melk wordt door de fabrie-
ken namelijk afgestemd op de vraag. 
Biologisch geproduceerde melk 

levert ook een vitaler landschap op 
met meer biodiversiteit zoals bijen, 
vlinders, boerenlandvogels en koeien 
in de wei. Als u biologische melk gaat 
drinken, kunnen meer boeren om-
schakelen naar biologisch en draagt 
u bij aan een biodiverser landschap. 
Arjan Vriend,  
directeur-bestuurder

Beplantingsacties

https://www.natuurwerkdag.nl/index-home.php
http://landschapsbeheergelderland.nl/actuele-beplantingsacties/
http://landschapsbeheergelderland.nl/actuele-beplantingsacties/


Op zaterdag 10 september gingen 
14 teams de strijd aan om de na-
tionale titel ‘maaien met de zeis’. 
Onder veel belangstelling van het 
toegestroomde publiek streden zij 
op het evenement Beleef Land-
leven om de eer én de gouden 
strekel.  

Finaleplaats 
Het Gelderse team met de drie 
broers Van den Hardenberg uit 
Elspeet heeft dit jaar wéér de finale 
gehaald (zie foto, NK maaien met de 
zeis 2015). In de zeer spannende 
eindstrijd versloeg het Friese team 
echter nipt de teams uit Gelderland 
en Groningen.

Spierkracht en ervaring 
Het niveau van maaien van de 
verschillende teams was ook dit jaar 
weer hoog. Het kruidenrijke grasland 
in het Openluchtmuseum Arnhem 
was stug door de droogte, de bladen 
van de zeis moesten daarom vlijm-
scherp zijn. Ervaring met maaien gaf 
uiteindelijk de doorslag, maar ook de 
scherpte van de zeis en spierkracht 
speelden een rol. 

Liefde en plezier 
Zeker voor de twee damesteams 
was winnen niet het belangrijkste. 
Het gaat erom te laten zien dat 
maaien met de zeis iets is van deze 
tijd. En om liefde voor en plezier met 

het aloude maaien met de zeis uit te 
stralen. 
Maaien met de zeis is populair. Onze 
twee zeiscursussen in Sinderen en 
Rozendaal waren snel volgeboekt. 

Ook wel eens gehoord van een rabattenbos? Maar 
wat zijn rabatten nu eigenlijk? Rabatten zijn opge-
hoogde langwerpige plantstroken in natte gebie-
den. Ze zijn bedoeld voor productiebos, boomgaar-
den of hakhout.

Om rabatten aan te leggen, werden greppels ge-

graven, waarmee de bedden werden opgehoogd. 
Hierdoor konden de bomen relatief droog staan en 
ontstonden er waterafvoerende greppels. De eerste 
rabatten dateren al uit de 18e eeuw. Tegenwoordig is 
er geen noodzaak meer om rabatten aan te leggen. 
Natte gronden kunnen nu ontwaterd worden door het 
waterpeil te verlagen. 
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het interessant om 
rabatten in stand te houden. Ook qua natuurwaarden 
kunnen rabattenbossen hoog scoren. Door de afwis-
seling van nat en droog worden de natuurwaarden 
vergroot. In het geval van rabatten in oost-westelijke 
richting heeft de greppel een warme en een koude 
kant, waarvan soorten zoals varens, mossen en ver-
schillende paddenstoelen profiteren. 
Om rabatten te beheren, moet er voor gezorgd wor-
den dat de greppels op diepte worden gehouden en 
voorkomen worden dat ze dichtslibben met bladeren 
en takken of door erosie van de oevers. 

Een mooi voorbeeld van een rabattenbos is de griend 
in Rhenoy. Deze zomer is een start gemaakt met het 
achterstallig onderhoud van de griend, zodat de bijzon-
dere natuurwaarden behouden kunnen blijven.

Rabatten

Vlijmscherpe bladen
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Poelen in het landschap

Tip: tijd voor onderhoud van uw poel

Op veel plekken liggen poelen in het landschap. Som-
mige poelen zijn recent aangelegd, andere zijn al ou-
der en hebben een cultuurhistorische waarde. Poelen 
hebben een grote meerwaarde voor het landschap.   
 
Ze herbergen een rijk planten- en dierenleven. De be-
groeiing is niet alleen een voedselbron voor veel dieren, 
libellen en amfibieën zetten ook hun eieren af op de plan-
ten. Andere dieren zoals zwaluwen en watervleermuizen 
profiteren mee van een waterrijke plek in het landschap. 
Ze gebruiken de poel als jachtgebied.  

Poelen hebben onderhoud nodig. Anders groeien ze dicht 

Heeft u een poel op uw terrein? 
Het is weer tijd voor onderhoud! 

Beste periode 
De onderhoudswerkzaamheden kun-
nen het best worden uitgevoerd in de 
periode van begin september tot half 
oktober. In deze periode zijn nauwe-
lijks amfibieën in het water aanwezig. 
De jonge larven zijn uitgekomen en 
hebben het water verlaten en de 
volwassen dieren zijn nog niet terug-
gekomen om te overwinteren.  

In deze periode kunt u zonder veel 
schade de poel opschonen. 

Vuistregel: 30% bedekt
Een vuistregel is dat ongeveer 30% 
van het water bedekt mag zijn met 
water- en moerasplanten. Jaarlijks 
wordt slechts een deel van de water-
planten in de poel afgemaaid. Door-
dat steeds 2/3 onaangetast blijft, blijft 
de levensgemeenschap voldoende 
in stand. Dat deel komt de volgende 
keer aan de beurt. De op het zuiden 
gerichte oeverzone is belangrijk 
voor de eierafzetting van een aantal 
dieren. Dit deel mag daarom niet te 
dicht begroeid raken. 

In ons gereedschapsdepot hebben 
wij speciale gereedschappen voor 
poelenonderhoud, te leen voor onze 
vrijwilligersgroepen. Het schakelmes 
is bedoeld voor het maaien in de 
poel. De hekkel, een baggernet en 

en treedt er verlanding op. Regelmatig moeten de kanten 
gemaaid worden. Ook in het water worden de water-
planten verwijderd. Om de waterkwaliteit te behouden is 
voldoende licht en zuurstof in het water nodig. Daarom 
worden ook ingewaaide bladeren en ander rottend materi-
aal verwijderd.  

Poelenwerkgroepen
In Gelderland zijn meerdere poelenwerkgroepen actief. 
Na het volgen van een poelencursus zijn zij in staat om 
als groep zelfstandig het onderhoud aan poelen op zich 
te nemen. Ze beschermen daarmee kwetsbare dieren die 
in en om poelen leven. De poelenwerkgroep Brummen is 
geliefd in de gemeente en heeft inmiddels dertig poelen 
onder haar beheer. In Voorst en Nijkerk zijn we twee poe-
lenwerkgroepen aan het oprichten.Kijk op onze website 
voor meer informatie over poelenwerkgroepen.  

Nieuwe poelen?
Ziet u kansen voor poelen in het landschap? Gebruik de 
kaartviewer om lage, natte plekken in uw werkgebied op 
te zoeken. Wensen voor nieuwe poelen kunt u aan ons 
doorgeven. Wij kijken in samenwerking met gemeenten 
naar mogelijkheden om ze te realiseren.

verschillende soorten zeisen voor 
het maaien van de kanten zijn ook 
handige gereedschappen. Ook lenen 
we waadbroeken, schepnetten en 
apparatuur voor het meten van de 
waterkwaliteit uit zoals een ph-
meter en een EGV-meter. Kijk op de 
website voor een beschrijving van de 
gereedschappen.

http://landschapsbeheergelderland.nl/alle-vrijwilligersgroepen-per-regio/
http://slgelderland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6e2baf09f9944adcb2a509764015bf02
http://landschapsbeheergelderland.nl/met-vrijwilligers/reserveren-gereedschap/
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Bijen en bloemen
SLG ondersteunt bewonersinitiatieven, zoals Levend Landschapwerk-
groep Loil. Loil is een dorp dichtbij Didam in de gemeente Montferland. 
Coördinator Bas Heuberger vertelt wat voor hem Levend Landschap is. 

“Het belangrijkste is dat ik merk dat Levend Landschap een platform biedt om 
met meerdere bewoners samen te werken aan ideeën en plannen voor de leef-
omgeving. Losse ideeën zijn er altijd wel, maar komen vaak niet tot uitvoering. 
Met een groep samen ideeën spuien en proberen uit te voeren is effectiever 
gebleken.”
 Hoe begon Levend Landschap in Loil? 
“Bij een pilotproject in de Liemers met onder andere Hogeschool Van Hall 
Larenstein bleek dat de bewoners graag een wandelroute in hun buitengebied 
wilden ontwikkelen. Het zoeken naar de verwezenlijking van dit idee hebben we 
gecombineerd met het Levend Landschapsinitiatief van de gemeente en SLG. 
Hierdoor is het Ommetje Loil onderdeel geworden van de uitvoeringsagenda 
Levend Landschap Loil. Onze dorpsorganisatie speelde hierbij een belangrijke 
rol.”
Hoe loopt het Levend Landschap in Loil? 
“Voor het daadwerkelijke concretiseren van onze uitvoeringsagenda heb je een 
lange adem nodig. De samenwerking met professionele partners vraagt regel-
matig overleg en afstemming en dan moet je als enthousiaste burgers geduld 
hebben. Er zijn een aantal zeer betrokken burgers opgestaan voor het trekken 
van de verschillende projecten, die naast dit vrijwilligerswerk ook nog andere 
werkzaamheden verrichten. Het afronden van onderdelen zoals ons Loils Om-
metje laat zien dat geduld beloond wordt. Het slaan van de routepaaltjes geeft 
straks de energie om weer andere projecten op te pakken.”
Hoe ziet de toekomst voor Levend Landschap Loil eruit? 
“Ik verwacht dat we een groeiend aantal ideeën zullen uitvoeren. Daarnaast is 
er een werkgroep voor het buitengebied aan het ontstaan. Voor concrete zaken 
van bewoners zijn nu contactpersonen in ons dorp bekend. Ook instanties van 
buiten, die iets met Loil zouden willen, hebben met deze werkgroep een duide-
lijk aanspreekpunt.” 
Meer info: Levend Landschapwerkgroep Loil

Bijen hebben bloemen nodig. 
Ze verzamelen de nectar voor 
de energie en stuifmeel voor de 
jonge bijen, het broed. We kun-
nen de bijen helpen met bloeiende 
bomen, struiken en planten in de 
periode dat ze vliegen. 

 
Zaadmengsels
Vooral in juni, juli en augustus blijken 
er voor bijen weinig aantrekkelijke 
bloemen. Samen met zaadbedrijf 
Cruydthoek hebben we daarom een 
bloemenmengsel voor bijen laten 
maken. De mengsels zijn bedoeld 
voor grondeigenaren in het buitenge-
bied om overhoekjes en randen op 
en om het erf in te zaaien, om bijen 
te lokken maar ook vlinders. Het ene 
zaadmengsel is meer geschikt voor 
de klei, het andere mengsel is meer 
geschikt voor zand. Het gaat zowel 
om één- tot  tweejarigen met daarbij 
vaste planten, zoals Duizendblad, 
Rode klaver, Boerenwormkruid, 
Korenbloem en Veldlathyrus en nog 
veel meer soorten.  

Belangstelling? 
De bijenbloemenmengsel zijn te ge-
bruiken in heel Gelderland op matig 
voedselrijke tot voedselrijke grond en 
matig vochtige tot droge grond. 
Heeft u belangstelling om een stukje 
grond op uw erf hiermee in te zaai-
en? U kunt het bloemenmengsel via 
onze website bestellen. U ontvangt 
het zaad in maart. 

Levend Landschapwerkgroep Loil

http://landschapsbeheergelderland.nl/kontaktraad-loil/
http://landschapsbeheergelderland.nl/?page_id=8657&preview=true
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Glindhorster Foodwalk
Wandelen over een Klompenpad en dan kastanjes rapen? Brand-
netels en veldzuring plukken langs het schouwpad? Dat kan op de 
Glindhorster Foodwalk in Barneveld. 

Daar pluk je langs de route, in het wild, de ingrediënten van lekkere 
streekrecepten zoals kastanjesoep, brandnetelsoep en veldzuringome-
let. In de biologische tuin De Glind koop je de andere ingrediënten zoals 
prei, aardappelen, kruiden en knoflook. In fruittuin Tres Jolie pluk je 
heerlijk fruit en bij dorpshuis De Glindster kun je zelfs eieren kopen. Deze 
Foodwalk is langs de route van het Klompenpad Glindhorsterpad uitge-
zet. Daarom is dit een Klompenpad Extra Lekker. Bekijk de pluklocaties 

en recepten op www.klompenpa-
den.nl. 

Klompenpad Extra Lekker 
Op Foodwalks.nl staan alle 
wandel- en fietsroutes en veel 
informatie over wat je in het wild 
in welke maand kunt plukken, 
recepten en een blog van wild-
plukker Michiel Bussink. 

Drones sporen weidevogelnesten op
In Brabant en Overijssel zijn boven weilanden experimenten uitge-
voerd met drones. Een warmtecamera aan de drone spoort  
bebroedde eieren en kuikens van weidevogels op.  

Drones kunnen nesten dus vanuit de lucht herkennen. De coördinaten 
van de locatie worden doorgestuurd naar de landelijke database van 
boerenlandvogels. Vrijwilligers en boeren krijgen zo inzicht in de nestlo-
caties wat de bescherming ten goede komt. Ook kun je meekijken met 
de camera. Bij het opsporen vanuit de lucht ontstaan geen geursporen, 
waardoor roofdieren de nesten lastiger vinden. Een drone kan in een uur 
veertig hectare grasland afspeuren. 

Kansrijke ontwikkeling
Verder onderzoek is nodig want 
een drone ziet geen nest waar 
een weidevogel nog aan het 
leggen is, omdat niet-bebroedde 
eieren geen warmte afgeven. 
SLG ziet drones als een kans-
rijke ontwikkeling, vooral in 
gebieden met weinig vrijwilligers 
en als alternatief voor 
gebieden met hoge predatie.

Landschapskalender

24 september en 8, 15 en 22 okto-
ber 2016
Fruitplukdagen Geldermalsen (vol)

29 september 2016
Informatieavond Hoogstamfruit 
Rheden

29 september 2016 
Oogstfeest 2016 

30 september 2016 
Opening Vurensche Polderpad

1 oktober 2016
Coördinatorenbijeenkomst  

4 oktober 2016 
Infoavond buitenplaatswerkgroep 
De Wiersse 
 
6 oktober 2016 
Symposium LandschappenNL 

15 t/m 23 oktober 2016 
Week van het Landschap

5 november 2016  
Natuurwerkdag

2 december 2016 
Uitdeeldag beplanting vrijwilligers

Volg ons nieuws ook via Twitter:  
@SLGelderland
  

http://www.klompenpaden.nl
http://www.klompenpaden.nl
http://www.foodwalks.nl
http://landschapsbeheergelderland.nl/help-mee-appels-en-peren-plukken-boomgaard/
http://landschapsbeheergelderland.nl/vrijwilligers-gezocht-behoud-hoogstamboomgaarden-rheden/
http://landschapsbeheergelderland.nl/vrijwilligers-gezocht-behoud-hoogstamboomgaarden-rheden/
http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/Uitnodiging-Oogstfeest-29-september-2016.pdf
http://www.klompenpaden.nl
http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/coordinatorenbijeenkomst-2016.pdf
http://landschapsbeheergelderland.nl/agenda/coordinatorenbijeenkomst/
http://landschapsbeheergelderland.nl/?post_type=event&p=8543&preview=true
http://landschapsbeheergelderland.nl/?post_type=event&p=8543&preview=true
http://www.landschapsbeheergelderland.nl
http://www.weekvanhetlandschap.nl/
http://www.natuurwerkdag.nl/
http://landschapsbeheergelderland.nl/plantmateriaal-bestellen-voor-vrijwilligers/
https://twitter.com/SLGelderland


Wim Huijser is wandelaar en schreef vele boeken, ook over 
Klompenpaden. Zijn nieuwste boek heet Wandelboekje van 
natuurvrienden. Wim vertelt over zijn inspiratiebronnen:
 
“Als publicist begeef ik mij steeds meer op het snijpunt van 
geschiedenis, literatuur en landschap. Door stil te staan 
en de tijd te nemen om het landschap te lezen, komen de 
verhalen vanzelf op mijn pad. Soms zijn het bijzondere 
ontmoetingen of vondsten die mij inspireren. Zo ontstond in 
het afgelopen jaar het boek Levenspaden – over wandelen 
en onderweg zijn dat ik samen schreef met Marinus van 
den Berg.  
Een heel andere invalshoek koos ik voor het recent ver-
schenen Wandelboekje van natuurvrienden. Hiervoor vond 
ik de inspiratie in het Wandelboekje uit 1900 van de natuur-
vorsers Eli Heimans en Jac. P. Thijsse. Naar aanleiding 
daarvan vroeg ik een veertigtal bestuurders van natuurbe-

Hoe herdenken wij? Een team van 
experts boog zich over deze vraag. 
Het resultaat is een vuistdik en 
kleurrijk boek, waarin op caleido-
scopische wijze het rituele land-
schap in Nederland en ook daar-
buiten in beeld wordt gebracht.  

Nederland gedenkt nu compleet an-
ders dan een eeuw geleden. Het ritu-
ele landschap van geboren worden, 
sterven, herdenken en herinneren 
van dierbaren zal na ons, pakweg 
over honderd jaar weer verrassend 
anders zijn. Niets blijft wat het is, in 
ons hoofd, in ons land. Het vertrouw-
de Hollandse stadsdecor en groene 
platteland evolueren razendsnel 
mee. Hoe? Hierover gaat dit boek. 
Het team deed daarvoor onderzoek, 
bezocht locaties en hield interviews. 
Onze adviseur Eward Timmerman is 
een van de zes hoofdauteurs.

Meer informatie en bestellen:
Uitgave in eigen beheer. 
ISBN 9789462261709 
400 pag.
Prijs: € 39,95 (incl. verzendkosten)
www.hetgrootgedenkboek.com
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Wim Huijser, wandelaar en publicist

De verhalen komen vanzelf op mijn pad

schermingsorganisaties om hun favoriete wandeling aan 
te dragen en te motiveren. Soms stel ik ook mijzelf die 
vraag. Het antwoord is afhankelijk van mijn stemming en 
het jaargetijde. In de herfst ervaar ik waarom een wande-
ling op landgoed Staverden favoriet is. Omdat ik het als 
een bezielde plek ervaar. Bij de watermolen die wordt 
gevoed door de Staverdense en Hierdense Beek ben ik 
mij bewust van de genius loci – de geest van de plek. 
Wie zijn mij hier allemaal voorgegaan? Het klinkt als een 
clichévraag, maar er is geen ontkomen aan. 
Van de 40 routes in het Wandelboekje van natuurvrien-
den ken ik de helft niet. Dat maakt het bijzonder om mee 
op pad te gaan. Ik verheug me op tochten in Drenthe en 
Limburg. Maar ook op de Zuid-Hollandse eilanden, waar 
ik oorspronkelijk vandaan kom. Juist wat dichtbij is, blijkt 
vaak onbekend.”

Boek: Het Groot Gedenkboek 

http://www.hetgrootgedenkboek.com
mailto:mailto:info%40landschapsbeheergeldeland.nl?subject=
http://www.landschapsbeheergelderland.nl
https://twitter.com/SLGelderland

