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De geschiedenis van fruit-
rassen gaat terug tot de tijd 
van de Grieken. De Romei-
nen namen hun kennis over 
en verspreidden die over 
Europa. Het is bekend dat er 
altijd al vele rassen waren, 
en mogelijk zijn de rassen 
van nu zelfs nog te herleiden 
tot die tijd.  

Pas in de 17e eeuw beschreef Johann Hermann Knoop de rassen uitge-
breid in zijn boekwerk ‘Pomologie of Kennisse der Vrugten en bezonder 
van de Appels en Peeren’. Met dit unieke werk in de hand konden appels 
en peren eindelijk gedetermineerd worden. Iedere streek kende eigen 
rassen, vaak geënt door kloosterlingen en later door fruitboeren. Veel 
oude rassen zijn inmiddels verdwenen en dat is zonde, want het gaat hier 
niet alleen om levend erfgoed. Oude rassen zijn vaak erg sterk. Door een 
grote collectie aan te leggen met veel verschillende rassen, verzamel je 
veel erfelijke eigenschappen (genen). De oude rassen van toen kunnen 
van groot belang zijn voor het behoud van de gewassen van de toekomst. 
Nieuwe rassen kunnen via de oude eigenschappen resistent worden ge-
maakt tegen ziekten en plagen. Samen met Kenniscentrum Nelles en de 
landelijk bekende pomoloog (fruitdeskundige) Hennie Rossel starten we 
in het najaar in de Achterhoek een actie waarbij we zoeken naar enthou-
siaste bewoners in het buitengebied die een ‘collectieboomgaard’ willen 
aanplanten. Een collectieboomgaard bestaat uit zo’n 12 tot 15 bomen van 
de meest zeldzame, verloren gewaande fruitrassen, zoals Streepkesappel 
en Rode Wangetje. Deze rassen zijn door amateurs en liefhebbers na veel 
speurwerk herontdekt in enkele, vaak toevallig bewaard gebleven, oude 
vooroorlogse boomgaarden. Interesse? Lees meer op de volgende pagina.

Collectieboomgaard: levend erfgoed

Actueel

Verbondenheid 
Het cultuurlandschap  is continu aan 
verandering onderhevig. Inspirerend 
en hartverwarmend zijn de vele 
lokale initiatieven die de eigenheid 
van de plek versterken. Brouwerij 
Wageningen betrekt de gerst van de 
Wageningse Eng, waar de mais 
langzamerhand weer plaats maakt 
voor graan en biologische boerderij 
Veld en Beek weidt en melkt een 
kudde raszuivere blaarkoppen in 
Doorwerth. De producten van beide 
initiatieven worden vooral lokaal 
afgezet. 

In deze zomereditie van Land-
schapsnieuws komen nog een aantal 
initiatieven aan bod. Sommige zijn al 
heel lang geleden ontstaan en nog 

steeds vitaal, andere zijn pril en in 
een opstartfase. Mijn conclusie is dat 
het cultuurlandschap erop vooruit 
gaat door initiatieven waarbij 
mensen onderling en met hun land-
schap verbonden zijn. Dat koesteren 
wij bij SLG.

Arjan Vriend,
directeur

 
Het gras maaien terwijl u de vogels hoort zingen en de bijen 
hoort zoemen? Dat is mogelijk wanneer u met de zeis het 
hoge gras wegmaait. We organiseren op 11 juli in Hemmen en 
op 5 september in Emst een eendaagse cursus Maaien met 
de zeis. Lees meer en meld u aan.  
En noteer het NK Zeisen alvast in uw agenda: 12 september 
in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

http://landschapsbeheergelderland.nl/vervolg-cursus-maaien-met-de-zeis/


Een collectieboomgaard weer-
spiegelt het eeuwenoude erfgoed 
van hoogstamfruit. Zelfs lokaal 
kunnen er veel specifieke soorten 
voorkomen.  

Oude rassen van de Achterhoek 
We zijn in de Achterhoek op zoek 
naar bewoners van het buitengebied 
die een collectieboomgaard willen 
aanplanten en er voor willen zorgen. 
En zo de oude rassen behouden.
Na ontvangst van uw aanmelding 
neemt Hennie Rossel contact met u 
op om nader te bepalen of uw locatie 
geschikt is voor een collectieboom-
gaard en welke soorten het beste 

passen. De bomen worden voor u 
besteld en u bent welkom om op 
zaterdag 28 november 2015 op een 
centrale locatie in de Achterhoek de 
bomen op te halen. U ontvangt dan 
informatie over aanplant en prak-
tische informatie over het snoeien 
van de bomen. Daarnaast informeert 
Kenniscentrum Nelles u over de 
diverse toepassingen van uw fruitras-
sen in smakelijke gerechten.   

Begeleiding op maat 
Als eigenaar van een collectieboom-
gaard krijgt u in ieder geval het eer-
ste jaar na aanplant maatwerkbege-
leiding om uw boomgaard de beste 

start te geven. Deze begeleiding 
bestaat onder andere uit een snoei-
instructie in uw eigen boomgaard.
Meld u aan via www.landschaps-
beheergelderland.nl/collectieboom-
gaard.  

Naast de honingbij, die zorgt voor honing, kennen 
we in Nederland verschillende soorten wilde bijen.   

Samen met de honingbij en andere vliegende insecten 
spelen wilde bijen een belangrijke rol in de bestuiving 
van fruit-, groente- en zaadgewassen. Zonder bestui-
ving eten we geen kersen, appels en peren.

Met wilde bijen gaat het niet goed. Wetenschappers 
noemen verschillende oorzaken. Bijen hebben het 
bijvoorbeeld steeds moelijker om de hele periode dat 
ze vliegen – van begin maart tot en met september - 
voldoende voedsel te verzamelen. Wilde bijen zijn voor 
hun voedsel aangewezen op stuifmeel. Vooral in de 
zomermaanden juni, juli en augustus vinden ze weinig 
aantrekkelijk bloeiende bloemen. Ze worden daardoor 
minder sterk en hebben minder weerstand. 
 
Helpen
U kunt de wilde bijen helpen. Heeft u een groot erf of 
beschikt u over een boomgaard of een akker? Leg een 
bloemrijke akkerrand aan of plant inheemse bomen en 
struiken zoals hondsroos, wilde liguster, gewone vlier, 
kardinaalsmuts, kornoelje en wilde appel. 

Onze brochure Geef de bij een bloemetje helpt u 
daarbij. Ook leest u hoe u een eenvoudig bijenhotel 
maakt van bijvoorbeeld een bosje rietstengels of een 
houtblok met gaten. Daarin maken solitaire wilde bijen 
hun nestplekje. 

 

Wilde bijen

Plant een collectieboomgaard!
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http://landschapsbeheergelderland.nl/collectieboomgaard/
http://landschapsbeheergelderland.nl/collectieboomgaard/
http://landschapsbeheergelderland.nl/collectieboomgaard/
http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/Bijenbrochure-SLG_web100.pdf


Kijkje in de keuken van vrijwilligers

Betrokken bewonersgroepen

De vele vrijwilligersgroepen, hun onmisbare werk en 
enthousiaste inzet komen vaak ter sprake in gesprek-
ken met gemeentenambtenaren, provinciebestuurders 
en andere samenwerkingspartners.  

Inmiddels zijn er bijna 250 groepen bij ons aangesloten. 
Het werd tijd om deze ruim 7.000 bevlogen mannen en 
vrouwen eens in beeld te brengen en zelf aan het woord 
te laten. 

Passie voor landschap 
Voor dit speciale boekje zijn Mariëlle van Veen en Marlies 
van Loon in de auto gestapt en hebben de provincie door-

Onder de bij ons aangesloten 
vrijwilligersgroepen, behoren ook 
actieve bewonersgroepen, die zich 
inspannen voor een groener en 
beleefbaarder omgeving dichtbij. 

In Buren is een actieve bewoners-
groep betrokken bij het project 
Levend Landschap (Groener dan de) 
Buren. Op een informatieavond 
hebben bewoners ruim vijftig ideeën 
aangedragen voor een mooier en 
groener landschap.  

Ideeën uitvoeren 
Enthousiaste bewoners hebben het 
merendeel van deze ideeën omarmd 
en uitgevoerd. Zo is in Buren het 
Plantsoen opgeknapt, een Hoog-
stambrigade opgericht, een nieuwe 
boomgaard aangeplant en hebben 
schoolkinderen een akker met bloe-
men ingezaaid (zie foto). Daarnaast 
zijn Klompenpaden gemaakt en heeft 
een werkgroep een ecologiebrochure 
over soorten dieren en planten in 
Buren gemaakt.

Levend Landschap 
Levend Landschap is onze aanpak 
om bewoners te verbinden met hun 
omgeving door hen te betrekken bij 
acties in het landschap en hen daar 
ook verantwoordelijk voor te maken. 
Bewoners nemen het initiatief en wij 
begeleiden en ondersteunen hen bij 
de uitvoering. Na afloop van het pro-

kruist. Van het zoeken naar vleermuizen in bunkers in 
Culemborg, via het knotten in de mist in Wilp tot het 
snoeien van oude hoogstambomen in Bronckhorst, overal 
kwamen ze bijzondere mensen tegen die vol passie 
spraken over ‘hun’ landschap.
In weer en wind trekken ze er gezamenlijk op uit en altijd 
is er een opgewekte sfeer, tijd voor een praatje en een 
grapje. De sociale verbondenheid was groot. Niet alleen 
het werken buiten en het zorgdragen voor het landschap 
zijn belangrijke redenen voor het vrijwilliger zijn, maar 
zeker ook het sociale aspect, het even kunnen bijkletsen 
met elkaar en het gezamenlijk soep eten na afloop van de 
werkochtend. 

Verhalen en recepten
In het najaar komt het boekje uit. Naast de verhalen en 
vaak persoonlijke anekdotes zijn ook 12 soeprecepten 
opgenomen die het sociale aspect symboliseren. 
Ter plekke bereid door Gidy van Gaans van 
Atelier de Beleving, wat de vrijwilligers 
erg waardeerden. 

ces is er een zelfstandige groep die zich 
blijft inzetten voor het landschap en op 
onze faciliteiten kan terugvallen, zoals 
gereedschap, cursussen, verzekeringen 
maar ook kennis- en informatieuitwisse-
ling met andere bewonersgroepen.



100 jaar de Zumpe
Terbroeksepad is een Klompenpad in het buitengebied van Zwartebroek 
en Terschuur in de gemeente Barneveld. Aan het woord is Ina Kamphorst, 
coördinator van de werkgroep: 

“Een wandelpad was een speerpunt uit het dorpsplan van 2008 van 
Zwartebroek en Terschuur. In 2009 startte een werkgroep van vier personen dit 
project. En we hadden al gauw een prachtige route van twaalf kilometer. Maar 
zo gemakkelijk ging het niet. Het was het eerste pad waarvan de structurele 
kosten zelf bekostigd moest worden. Het was een hele toer dat rond te krijgen. 
Ook het verkrijgen van toestemming van grondeigenaren zat niet mee.”
 
Slagenlandschap en elzenbroekbos
“Op 6 december 2014 was het eindelijk zover, de opening van het Terbroekse-
pad van elf kilometer. De route leidt je door het slagenlandschap, langs elzen-
broekbos, door weilanden langs en door maïsakkers en via oude stegen.
De werkgroep bestaat nu uit veertien enthousiaste vrijwilligers. Zij controleren 
ongeveer de eerste week van de maand het Klompenpad of de bordjes, 
stickers en pijltjes nog goed zitten, het zwerfvuil wordt meegenomen en eventu-
eel overtollig groen wordt gesnoeid of gemaaid. De ene maand wordt er vol-
gens de route gelopen en de andere maand er tegen in.” 

Reacties wandelaars  
“Op één van de zeven bankjes onderweg ligt een notitieboekje met reacties van 
wandelaars:   
• Dank aan de grondeigenaren die hun terrein beschikbaar stellen (Kamphorst, 
Zwartebroek)  
• Lekker genieten zo dichtbij huis. Erg mooie route. (Jan Jenny, Voorthuizen)  
• De zoveelste verrassing bij een klompenpad. Ik ben fan. Wat een geweldig 
initiatief. En ook dit pad is tot nu toe erg de moeite waard. Helemaal top! (Joke)
• Een heel mooi en rustgevend klompenpad. We hebben er al heel wat gelo-
pen. Deze hoort bij de topwandelingen. (Els en Peter, Austerlitz)
De werkgroep van het Terbroeksepad wenst u fijne wandelingen toe!”     
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KNNV De Zumpe bestaat 100 jaar! 
Sinds 1915 bezit en beheert de 
KNNV afdeling Regio Doetinchem 
een 3,5 ha groot gebied in De 
Zumpe. Anno 2015 zorgen ze dus 
100 jaar voor dit bijzondere stukje 
landschap. Proficiat!

De Zumpe is een beschermd natuur-
gebied met veel zeldzame soorten 
planten en dieren. Een werkgroep 
van de KNNV zorgt voor onderhoud 
en beheer. Deze werkgroep is bij ons 
aangesloten. Het terrein is op zich 
niet openbaar toegankelijk, maar 
elk voorjaar is er een voor iedereen 
toegankelijke excursie. Begin novem-
ber kan iedereen meedoen met de 
landelijke natuurwerkdag en helpen 
met snoeien, maaien, uitgraven, kap-
pen en dergelijke. 

1500 soorten
Ter ere van het jubileum hebben we 
hen gesponsord zodat ze speciale 
petjes konden laten maken. De vrij-
willigers hebben een bijzonder boek 
samengesteld. Hierin wordt de ge-
schiedenis van de aankoop verteld, 
is veel aandacht voor de ruim 1.500 
verschillende soorten die er voorko-
men en wordt het vrijwilligerswerk 
toegelicht. 

Het boekje is te bestellen voor € 15,- 
via penningmeester@doetinchem.
knnv.nl

Lees hier meer over deze werkgroep

Klompenpadwerkgroep Terbroeksepad

http://landschapsbeheergelderland.nl/alle-vrijwilligersgroepen-per-regio/klompenpadwerkgroep-terbroeksepad/
mailto:mailto:penningmeester%40doetinchem.knnv.nl?subject=
mailto:mailto:penningmeester%40doetinchem.knnv.nl?subject=
http://landschapsbeheergelderland.nl/alle-vrijwilligersgroepen-per-regio/zumpewerkgroep-knnv-afdeling-doetinchem/


Steenuil onder de pannen
In de gemeente Geldermalsen hebben we in samenwerking met 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tieler- en Culemborger-
waarden en Steenuiloverleg Nederland (STONE) zes bewoners van 
het buitengebied een speciale ‘steenuilenscan’ van hun erf gege-
ven. Zij hadden zich naar aanleiding van een oproep aangemeld. 

In deze gemeente komen steenuilen voor en het erf speelt een belang-
rijke rol als leefgebied. Tijdens de scan werd gekeken naar drie aspec-
ten. Het eerste aspect betreft de voedselmogelijkheden. Steenuilen 
houden van een rommelig erf met verschillende elementen zoals hagen, 
fruitbomen, grasland en kruidenstroken. Op die manier ontstaat er een 

gevarieerd aanbod van voedsel. 
Het tweede aspect is de nestge-
legenheid. Steenuilen broeden 
graag in holten in bomen of in 
speciale nestkasten. Het derde 
aspect is de veiligheid. Zijn er 
veel katten op het erf? Zijn er 
schuilmogelijkheden zoals ha-
gen en bosjes? Een drukke weg 
en grote drinkwaterputten zijn 
ook gevaarlijk voor een steenuil. 

3 juli 2015 Opening Valkschepad:
70ste Klompenpad

11 juli en 5 september 2015 
Cursus Maaien met de zeis
 
4 juli 2015 Poeleninspiratiecursus

10 juli 2015 Opening Lauwsepad 

10 juli 2015 Opening Errekomse-
pad 
 
11 juli 2015 Opening Marspad en 
Batouwepad 
 
15 juli 2015 Opening Tremelepad

17 juli 2015 Opening Nywelepad

3 september 2015 Poelencursus 
(vrijwilligers) 
 
12 september 2015 NK Zeisen 

19 september 2015 Eerste hulp in 
het veld (vrijwilligers) 

Volg ons nieuws ook via Twitter:  
@SLGelderland
  

Landschapskalender

Zaaien en smullen
Langs de route van de Glindhorster Foodwalk zijn dit jaar - naast 
de al voorkomende eetbare wilde planten - extra eetbare bloemen 
gezaaid. 

Samen met het bedrijf CruydtHoeck hebben we twee eetbare mengsels 
samengesteld: een mengsel met dertig bloemen voor in de berm zoals 
duizendblad, look-zonder-look en fluitenkruid en een mengsel voor in de 
tuin zoals maarts viooltje, goudsbloem, wilde marjolein en roomse kervel.  

Eetbare wilde planten
“De soortensamenstelling hebben we gebaseerd op eetbaarheid/bruik-
baarheid bij gerechten en op beschikbare zaden. We hebben bij de 

keuze hiervoor gebruik gemaakt 
van de website Foodwalks en 
de publicaties: Van Nature, 
Eten uit de natuur, Het grote 
wildplukboek, het Engelstalige 
Food for Free en het Duitstalige 
Essenbare Wildpflanzen Euro-
pas”, aldus CruydtHoeck. Wilt 
u zelf eetbare planten? U kunt 
deze zaden bestellen via www.
cruydthoeck.nl.v
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http://www.klompenpaden.nl
http://www.klompenpaden.nl
http://landschapsbeheergelderland.nl/vervolg-cursus-maaien-met-de-zeis/
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http://www.klompenpaden.nl
http://landschapsbeheergelderland.nl/vervolg-cursus-poelen-voor-vrijwilligers/
http://landschapsbeheergelderland.nl/vervolg-cursus-poelen-voor-vrijwilligers/
http://www.landleven.nl/Evenementen/Beleef-Landleven/
http://landschapsbeheergelderland.nl/vervolg-training-eerste-hulp-in-het-veld/
http://landschapsbeheergelderland.nl/vervolg-training-eerste-hulp-in-het-veld/
https://twitter.com/SLGelderland
http://www.cruydthoeck.nl/
http://www.cruydthoeck.nl/


Klompenpaden zijn erg in trek. In het Jaar van de Klom-
penpaden ontwikkelen we met Landschap Erfgoed Utrecht 
maar liefst dertig nieuwe paden. De 1000e kilometer 
Klompenpad komt snel in zicht. Op www.klompenpaden.nl 
en onze Facebookpagina vermelden we de openingen en 
activiteiten. 

Ook wandelaars reageren enthousiast. In het gastenboek 
op de website www.klompenpaden.nl laten veel wandelaars 
hun reactie achter, zoals Jannie over het Terbroeksepad 
(gemeente Barneveld): “Wat is de Gelderse Vallei toch 
mooi. We wonen niet ver van dit bijzonder mooie gebied, 
wat een rust. De vogels, de stilte en alles wat bloeit. De 
route is zeer goed aangegeven en weinig asfalt.” 

“Een mooie, weidse route”, zegt Annette over het Glindhor-
sterpad (gemeente Ede). “Net terug van onze tocht over het 

De Achterhoek is een enorm rijk 
gebied, ook als het gaat om zoiets 
alledaags als fruit. De Smaak-
academie Achterhoek (zie ook 
de actie op pagina 1) brengt alles 
samen in het Smaakboek Achter-
hoeks Fruit.

De prachtigste appels en peren wor-
den er sinds eeuwen geteeld, ver-
werkt en opgegeten. Alleen is lang 
niet iedereen zich daarvan bewust. 
Het Smaakboek Achterhoeks Fruit 
maakt de kennis die er over fruit-
teelt- en verwerking is, beschikbaar 
voor iedereen. Met mooie verhalen 
van vakmensen, unieke en prachtige 
fruittekeningen die nog niet eerder 
gepubliceerd zijn, praktische tips en 
heerlijke recepten uit de Oude én de 
Nieuwe Achterhoekse keuken.  

Meer informatie en bestellen:
Smaakboek Achterhoeks Fruit is 
een uitgave van de Smaakacademie 
Achterhoek en te bestellen via: 
info@nelles.nl 
ISBN 978-90-818026-0-4  
Prijs: € 24,95 (excl. verzendkosten)

Colofon

Annette, klompenpadwandelaarster

Een mooie, weidse route. En dat vlak bij ons in 
de buurt

Glindhorsterpad. Wat is Nederland toch mooi en wat een 
rust. En dat vlak bij ons in de buurt.”

Joost en Ben uit Delft hebben bijna vijftig Klompenpaden 
gelopen en vinden het Kopermolenpad (gemeente Apel-
doorn) ‘misschien het mooiste Klompenpad’. “Op 15 mei 
het Kopermolenpad gelopen. ’s Morgens nog koude wind 
maar ’s middags lekker warm. We startten bij restaurant 
Le Triangle, want de watermolen heeft geen horeca. We 
komen uit Delft en wilden met koffie beginnen. Wat een 
prachtige route. Vooral de overgang naar de Veluwe met 
plukjes loofbos, bosranden met grote bomen, reliëf, wei-
landjes en akkers, alles doorsneden door talrijke beekjes.”
 

Boek: Smaakboek Achterhoeks Fruit 
Uitgave van:

Stichting  
Landschapsbeheer  
Gelderland 
Tel. 026 3537444 

info@landschapsbeheergelderland.nl

www.landschapsbeheergelderland.nl
 
Twitter: @SLGelderland
Beeldmateriaal: Henk van den Burg, 
Hein Brijker, Ina Kamphorst, Han Bouw-
meester en SLG. 

http://www.klompenpaden.nl
https://www.facebook.com/klompenpaden
http://www.klompenpaden.nl
mailto:mailto:info%40nelles.nl?subject=
mailto:mailto:info%40landschapsbeheergelderland.nl?subject=
http://www.landschapsbeheergelderland.nl
https://twitter.com/SLGelderland

