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Van het landschap willen we 
graag allemaal genieten, in 
onze directe omgeving maar 
ook tijdens de vakantie. 
Zonder zwerfafval zou dat 
landschap nog veel mooier 
zijn! SLG komt in actie om 
zwerfafval aan te pakken.

We richten lokale groepen met zelfredzame burgers op, die regelmatig 
zwerfafval in hun (landschappelijke) omgeving opruimen. Alle lokale ini-
tiatieven samen kunnen een enorm verschil maken bij de bestrijding van 
zwerfafval. In Wageningen is een groep burgers gestart om met buurt-
genoten regelmatig zwerfafval op te ruimen in hun eigen omgeving. Het 
resultaat is erg positief. Mensen vinden het leuk om samen met anderen 
aan de slag te gaan. Met een paar mensen een paar uur zwerfafval oprui-
men, levert al snel een zichtbaar schonere omgeving op. Dat geeft meteen 
voldoening en stimuleert ook anderen om mee te doen. Zo ontstaat een 
zwaan-kleef-aan effect. Inmiddels is er een behoorlijke groep mensen die 
regelmatig zwerfafval verwijdert.  
Het proefproject in Wageningen is een groot succes. SLG heeft de succes-
factoren in een projectaanpak verwerkt. Binnenkort starten we in meerdere 
gemeenten met de oprichting van de zogeheten Zwerfafvalbrigades. SLG 
faciliteert met hesjes, knijpers en vuilniszakken; we organiseren afspraken 
met de gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en 
zorgen voor een handige WhatsApp-groep voor de vrijwilligers. Vervolgens 
kunnen de handen uit de mouwen! Dankzij Zwerfafvalbrigades kunnen 
mensen hun ergernis over zwerfafval omzetten in een positieve actie. Ook 
versterkt het de sociale samenhang in de buurt. En het landschap van Gel-
derland wordt schoner, mooier en aantrekkelijker voor iedereen! 

Actie tegen zwerfafval

maaien met de zeis

Politiek getouwtrek 
Wij krijgen de komende vier jaar jaar-
lijks weer een provinciale subsidie 
van € 350.000 voor de ondersteuning 
van vrijwilligers. Aangezien we in vijf 
jaar tijd gegroeid zijn van 4.000 naar 
8.000 vrijwilligers en de bijdrage van 
hen aan het landschap ook fors is 
toegenomen, waren ChristenUnie, 
SP, GroenLinks, SGP, Partij voor de 
Dieren en 50PLUS van mening dat 
we structureel € 100.000 extra zou-
den moeten krijgen. Helaas behaalde 
een amendement met die strekking 
geen meerderheid. Wel werd een 
motie aangenomen door alle partijen, 
met uitzondering van de PVV, om 
SLG eenmalig € 100.000 extra te 
verstrekken. We gaan de komende 
tijd gemeenten en grondeigenaren 

betrekken bij de bekostiging van de 
vrijwilligersondersteuning. Als dit niet 
in voldoende mate lukt, zullen we de 
ondersteuningsfaciliteiten verminde-
ren. Kunt en wilt u in deze zin wat 
betekenen voor ons, dan hoor ik het 
graag van u.

Arjan Vriend,
directeur

 
Op zaterdag 10 september vindt het NK Maaien met de zeis 
weer plaats. Tijdens Beleef Landleven in het Nederlands 
Openluchtmuseum strijden verschillende teams om het kam-
pioenschap. Op 16 juli en 3 september organiseren we een 
unieke zeiscursus, om uw eigen terrein te onderhouden. Deze 
stille en ecologische manier van werken is bijzonder  
geschikt voor kleinschalig landschapsbeheer. 

http://www.landleven.nl/Evenementen/Beleef-Landleven/
http://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-maaien-met-de-zeis/


Bijen, vlinders en andere insecten 
hebben het moeilijk en kunnen 
hulp van erfeigenaren gebruiken.  
Helpt u een handje mee?  

Ecologisch maatwerkadvies 
U kunt helpen door het aanplanten 
van een fruitboomgaard, een solitaire 
linde, het zaaien van een speciaal 
bloemenmengsel of het plaatsen 
van een bijenhotel. In de Achterhoek 
organiseren we daarom een speciale 
actie waarbij we belangstellende be-
woners van het landelijk gebied een 
ecologisch maatwerkerfadvies geven 
met speciale aandacht voor bijen en 
andere insecten.  

Bijenbosje en boomgaard 
Onze adviseur bezoekt erfeigena-
ren en adviseert over aanleg en 
onderhoud van hagen, knotbomen, 
hoogstamboomgaarden, een bijen- 
of vogelbosje of een speciaal bloe-
menmengsel. De adviseur adviseert 
een inrichting met struiken en bo-
men passend in de omgeving, met 
verspreide bloeitijden en schuil- en 
nestgelegenheid voor bijen. Na een 
rondje over het erf, maakt de advi-
seur aan de keukentafel direct het 
inrichtingsplan. Het plantmateriaal 
kan via ons tegen een gereduceerd 
tarief worden besteld. Op vrijdag 2 
december is de ophaaldag op een 

centrale locatie in Gelderland.
 
Wilt u uw perceel bijvriendelijk 
inrichten? Meldt u aan via www.land-
schapsbeheergelderland.nl.  
  

De boomkikker is misschien wel de meest gewilde 
amfibie om te zien. Hij is glimmend grasgroen en 
nog geen vijf centimeter groot. Hij heeft zuignapjes 
aan zijn tenen en vingers waarmee hij kan klimmen 
in struiken.    

Hij houdt van een kleinschalig landschap waar hij zich 

ophoudt in de struweelzone van bosranden, hout-
wallen en moerasgebieden. Vooral de zuidkant van 
braamstruwelen heeft zijn voorkeur. Voor de voortplan-
ting dienen wateren met een oever- en watervegetatie 
vlakbij te zijn. Dit zijn meestal niet te diepe poelen met 
een open ligging, veel zoninstraling en vrijwel geen 
stroming. In Gelderland komt de boomkikker voor in de 
Achterhoek en de Graafschap. 

Kwakende mannetjes
Eind vorige eeuw ging het slecht met de boomkikker 
door het verdwijnen van zijn leefgebied. Dat kwam 
door veranderingen in het landschap en de moderne 
landbouw. Vanaf 2001 is het aantal boomkikkers 
sterk toegenomen, onder meer dankzij de aanleg van 
nieuwe wateren met braamstruwelen en struiken.
Boomkikkers zijn alleen in het voorjaar, van half april 
tot eind mei/begin juni, in het water te vinden. De kwa-
kende mannetjes zijn tot op een kilometer afstand nog 
te horen. De larven verlaten rond juli het water. Vervol-
gens zoeken ze beschutting en voedsel in struwelen 
en bosranden. Ook de volwassen boomkikkers zitten 
daar en genieten overdag van de zon. 

Boomkikker

Geef de bij een bloemetje in de Achterhoek
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http://landschapsbeheergelderland.nl/geef-bloemetje-bijvriendelijk-erfadvies-achterhoek/
http://landschapsbeheergelderland.nl/geef-bloemetje-bijvriendelijk-erfadvies-achterhoek/


Onderwater landschapsbeheer

Nieuwe groep: Griendbrigade

Sinds 2015 ondersteunen wij ook beekgroepen die 
vrijwilligerswerk uitvoeren voor Waterschap Vallei en 
Veluwe. Deze groepen werken niet op het land zoals 
de meeste van de bij ons aangesloten vrijwilligers-
groepen, maar in en langs het water van beken en 
sprengen. 

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de inzet van vrijwil-
ligers structureel onderdeel gemaakt van haar beleid. Zij 
heeft ons ingeschakeld vanwege onze expertise in het 
opstellen van vrijwilligersbeleid en onze ervaring met het 
werken met vrijwilligers in landschapsbeheer. Wij zorgen 
voor opleiding van de nieuwe beekgroepen en stellen spe-

In Rhenoy is een Griendbrigade 
opgericht. Deze vrijwilligersgroep 
neemt het onderhoud van de 
griend in het dorpsbos Rhenoy 
op zich. Deze griend is van cul-
tuurhistorische en ecologische 
waarde. 

Zeldzame mossen en vogels 
Een griend is een oude, vochtige 
akker van wilgen. Vroeger werden de 
wilgentenen geoogst en gebruikt  
voor waterschapswerken of voor  

 
gevlochten manden. Het wilgen-
bos bestond uit laag bij de grond 
afgesneden stobben, die vaak op 
rabatten (grondrichels) stonden. 
Goed onderhouden grienden kunnen 
zeldzame mossen herbergen. Zeld-
zame vogels zoals snor, blauwborst, 
waterral en purperreiger gebruiken 
de grienden als broedgebied. Door-
dat de economische functie van 
de griend verdwenen is, wordt er 
geen onderhoud meer gepleegd. De 
wilgen worden niet meer gesnoeid, 
en de griend, zoals die in Rhenoy, 
verandert in opgaand wilgenbos. 
 
Griend herkenbaar maken 
Onderhoud is dus nodig. De vrijwil-
ligers van de Griendbrigade krijgen 
een training, zodat ze uiteindelijk 
zelfstandig onderhoud kunnen 
plegen aan het griend. Na de zomer 
voert een professionele aannemer 

ciale gereedschappen beschikbaar. Hoe voer je onder-
houd in het water uit? Hoe ga je aan de slag? En welke 
gereedschappen gebruik je? Deze vragen worden beant-
woord in een praktische training waarin ook aandacht is 
voor flora en fauna in en rond de beek. 

Beekgroepen 
De beekgroepen werken in de winterperiode, als het blad 
van de bomen is gevallen. Het verwijderen van blad en 
takken uit de beek is een belangrijke taak. De beek blijft 
zo watervoerend. 

IJsbaan
Van de twaalf beekgroepen werkt de helft al jarenlang 
aan beekbeheer. De vrijwilligers van de ijsbaan in Laag 
Soeren willen komend najaar starten. De ijsbaan wordt 
gevoed door de beek die er langs loopt. Daardoor voelen 
de ijsbaan-vrijwilligers zich betrokken bij de beek. 
Ze gaan ervoor zorgen dat er geen blokkades 
door blad en/of hout aanwezig zijn, waar-
door de beek blijft stromen naar 
en langs de ijsbaan. 

 

het eerste grote herstelwerk uit. Het 
snoei- en zaagwerk gebeurt onder regie 
van de vrijwilligers. Hierna neemt de 
Griendbrigade het onderhoud van het 
griend van Rhenoy op zich. Zo wordt de 
griend weer herkenbaar gemaakt.



Bramen te lijf
Buitenplaatswerkgroep de Kemnade is gestart in 2015. Coördinator Henk 
Kroon vertelt:

“Ruud Borkes van landschapsbeheer [SLG, red.] heeft samen met de eigenaar 
een inloopavond georganiseerd waar zo’n twintig mensen op af kwamen. Dit 
heeft geleid tot een groep van ongeveer tien vrijwilligers, die twee keer per 
maand een dag op buitenplaats de Kemnade werken. De motivatie van de 
deelnemers is verschillend maar de bijzondere plek net onder Doetinchem 
speelt een grote rol.” 

Stenen kamer met een stookplaats 
“De Kemnade (dit oude woord duidt op een stenen kamer met een stookplaats) 
bestaat uit een oude verdedigingstoren uit de 15de eeuw met een aange-
bouwde woning uit de vorige eeuw. Het geheel wordt particulier bewoond en is 
omgeven door een park van ongeveer twaalf hectare. De buitenplaats is stra-
tegisch gelegen nabij de splitsing van de Oude IJssel en het Waalsche water. 
Het park laat zich het best omschrijven met de term idyllisch. De slingerpaden, 
fraaie doorzichtjes naar de gracht en de vele bijzondere bomen en struiken 
maken dat er een bijzondere sfeer heerst.”
 
Bloemrijk grasland 
“We starten doorgaans met een rondje door de tuin waarbij de eigenaar ver-
telt wat voor klussen er zoal gedaan kunnen worden. Daarna kiest iedereen 
voor die werkzaamheden, die het best bij hem of haar passen. Afgelopen 
jaar hebben we zichtruimtes opengemaakt, struiken afgezet om te verjongen, 
fruitbomen en hagen gesnoeid en nog veel meer. Sommige werkjes laten zich 
omschrijven als tuinwerkzaamheden maar er zijn ook klussen waar de term 
landschapsonderhoud beter bij past. Buitenplaats de Kemnade wordt uitgebreid 
met nieuwe natuur langs het Waalsche water. Komende jaren zullen er veel 
inheemse bomen en struiken worden geplant en wordt er bloemrijk grasland 
ontwikkeld. Daarnaast zijn er plannen voor een grote moestuin. We zullen ons 
voorlopig niet hoeven te vervelen.”    

v
ri

jw
il

li
ge

rs

Verschillende vrijwilligersgroepen 
hebben in het landschapsonder-
houd te maken met het verwijde-
ren van bramen. 

Klompenpadvrijwilligers houden 
de paden vrij van braam. De land-
schapsbeheergroepen onderhouden 
landschapselementen en verwijderen 
bramenopschot uit bijvoorbeeld een 
houtwal. Om bramen goed te kunnen 
verwijderen zijn verschillende hand-
gereedschappen te gebruiken.  

Bosbouwhak en spork 
Stichting Landschapsbeheer Zuid-
west Veluwe werkt met de bosbouw-
hak. Om met de bosbouwhak te 
werken is wat techniek vereist. In de 
grond wordt de pol weggehakt, en 
vervolgens kan met de rechte snede 
de hele braamstruik uit de grond ge-
trokken worden. Een ander gereed-
schap om de braamstruik met wortel 
en al te verwijderen is de spork (zie 
foto). Dit is een spade met inkepin-
gen, die de wortels van de braam 
goed doorsnijden in de grond. 

Braamzeis
Stichting Overbetuwe Groen Natuur-
lijk verwijdert bramen, brandnetels en 
ander opschot met een braamzeis. 
Deze lijkt op een gewone zeis, maar 
heeft een korter blad, waardoor er 
ruigere begroeiing boven de grond 
mee verwijderd kan worden. Ook 
nieuw aangeplante singels en water-
kanten kunnen met een braamzeis 
geruisloos en zonder gebruik van 
fossiele brandstoffen vrij gehouden 
worden van ongewenste begroeiing.

Buitenplaatswerkgroep de Kemnade

http://landschapsbeheergelderland.nl/landgoedwerkgroep-kemnade/


Wandelen langs de waterlinie
Klompenpaden voeren je door diverse landschappen. Dankzij de 
folder en de app leert u onderweg over de ontstaansgeschiedenis 
en de cultuurhistorie. Zo speelt de Hollandse Waterlinie een rol in 
de nieuw te openen Klompenpaden bij Beesd, Culemborg en Vuren. 

Door sluizen open te zetten, ontstond een verdediging door middel van 
water zodat de vijand tot stilstand werd gedwongen. Het water was te 
diep om te voet of met wagens te doorkruisen en te ondiep om boten te 
gebruiken. Zo werden de grote steden in Noord- en Zuid-Holland be-
schermd. Het idee voor deze linie stamt uit de 16de eeuw. In 1672 werd 
de linie voor het eerst in werking gezet en kwamen oprukkende Franse 

troepen tot stilstand. De linie 
groeide met zijn tijd mee en 
werd aangepast aan modernere 
wapens en een groter te be-
schermen gebied. Sinds 1871 
draagt de linie de naam Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. De Klom-
penpaden voeren je door het 
inundatiegebied, langs forten, 
groepsschuilplaatsen en over 
oude dijken van de waterlinie. 

18 juni 2016
Opening KlompenpadKids Utrecht

18 juni en 3 september 2016
Cursus ecologie Overbetuwe

25 juni 2016
Publiekswerkdag boswachterij 
Gortel

1 juli 2016
Opening Kandiapad en Husloapad

2 juli 2016
Opening Holhorsterpad

2 juli 2016
Publiekswerkdag Hoog Soeren

8 juli 2016
Opening Leidschehoevenpad

16 juli en 3 september 2016
Zeiscursus 

10 september 2016 
NK Maaien met de zeis 

Volg ons nieuws ook via Twitter:  
@SLGelderland
  

Landschapskalender

Droge voeten dankzij een vloedheuvel
In de Bommelerwaard hebben mensen jarenlang grond opgewor-
pen om droge voeten te kunnen houden. Dit gebeurde zowel in lang 
verstreken tijden (met woerden) als in een recenter verleden (met 
vluchtheuvels of vloedheuvels). 

De vloedheuvels bij Kerkwijk en Bruchem dateren uit de tweede helft 
van de 19e eeuw. Ze zijn het resultaat van een prijsvraag gericht op een 
oplossing bij overstromingen. De vloedheuvels vormden een toevluchts-
oord voor mensen en vee tijdens zo’n overstroming. De vloedheuvel van 
Kerkwijk kwam op reeds bestaande hoge grond te liggen, waarop een 
boomgaard is geplant. In de buurt zijn ook oudere sporen van bewoning 
uit de Romeinse Tijd aangetroffen. 

Informatiepanelen 
In Bruchem verrees de grootste 
vloedheuvel. Deze werd be-
plant met honderd bomen. Een 
waterplas wijst de plek aan waar 
de aarde was gehaald voor de 
heuvelbouw.  
We hebben informatiepanelen 
over de ontstaansgeschiedenis 
van beide vloedheuvels ge-
maakt.
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http://klompenpaden.nl/opening-slagmaatpad-eerste-klompenpad-kids/
http://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-meer-vogels-en-vlinders-op-erf/
http://landschapsbeheergelderland.nl/agenda/publiekswerkdag-boswachterij-gortel/
http://landschapsbeheergelderland.nl/agenda/publiekswerkdag-boswachterij-gortel/
http://klompenpaden.nl/
http://klompenpaden.nl/
http://landschapsbeheergelderland.nl/agenda/publiekswerkdag-boswachterij-hoog-soeren/
http://klompenpaden.nl/
http://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-maaien-met-de-zeis/
http://www.landleven.nl/Evenementen/Beleef-Landleven/
https://twitter.com/SLGelderland


Ruud Borkes bezoekt als adviseur erfeigenaren om hen 
te adviseren over de inrichting van het erf. Sinds kort 
is Ruud eigenaar van een oude boerderij in Breeden-
broek. Wat heeft hij zelf gedaan aan erfrichting? 

“Ik heb het hele erf ingericht want er stond niet veel.  
Een collectieboomgaard met zeldzame, oude rassen. Een 
knip-en scheerheg om de tuin en een dubbele meidoorn-
haag tussen de weilanden, die ik later wil leggen [inhakken 
en ombuigen van de struik, red]. Een houtsingel, een vogel-
bosje, solitaire bomen, een enkele knotwilg en een walno-
tenboom naast het huis. De elzensingel heb ik aangevuld 
en ik heb een bloemenakker. Daar hebben ik, de hommels, 
vlinders en bijen de hele zomer plezier van gehad!  De 
bloemen heb ik nu ook dichter bij huis gezaaid. Ik heb win-
tereiken aangeplant, deze soort is een beetje vergeten en 
wordt niet zoveel aangeplant. In de singel vooral struiken 

Het wandelseizoen is volop aan de 
gang. Klompenpaden bieden een 
unieke combinatie van wandelen 
over herstelde historische wegen 
en paden door boerenland.

Inmiddels zijn er in Gelderland en 
Utrecht 86 Klompenpaden. Dit is 
goed voor meer dan 1000 kilome-
ter wandelplezier. Naast de folders 
is er de Klompenpaden app. Veel 
wandelaars hebben deze al geïn-
stalleerd op hun telefoon of tablet. 
Sinds de start is de app 26.300 keer 
gedownload. De app biedt de wande-
laar onderweg route- en horecainfo, 
interactieve kaarten en leuke video- 
en audiofragmenten. Met de smart-
phone in de hand ontdekt de wande-
laar dus bijzondere plekjes en hoort 
interessante achtergrondverhalen 
van het gebied. Een kaart is over-

bodig, want de app wijst de weg. De 
app functioneert onderweg volledig 
zonder dataverkeer, dus kostenloos. 
 
Meer informatie:
Prijs: gratis. Te downloaden via de 
App Store en via Google Play.

Colofon

Ruud Borkes, adviseur regio Achterhoek

De hele zomer plezier gehad van bloemenakker

zoals hazelaar, krentenboom, Gelderse roos, vuilboom en 
lindes voor de bijen. Wilde kers vanwege de bloesem, die 
staat hier ook in de buurt. In het vogelbosje staan berken 
en elzen en struiken zoals lijsterbes langs de rand. Een 
nieuwe beukenboom markeert nu de voormalige toe-
gangsweg. Ik heb gekozen voor een cultuurhistorische 
inrichting. Ik heb oude kaarten geraadpleegd en ben naar 
het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers geweest, op 
zoek naar aanknopingspunten voor de nieuwe inrichting. 
Daar ben ik een oude veldnaam tegengekomen: Kaatjes 
Willem. Veel met de buurvrouw gepraat en de kinderen 
van de vorige eigenaar. De buurvrouw had oude foto’s 
met dat zandpad. Ik vind het geslaagd. Toen was het 
een huis in een kale omgeving, nu is het ingebed in het 
landschap. Deze praktijkervaring neem ik weer mee als 
adviseur.” Kijk voor een erfadvies op onze website.

App: Klompenpaden 
Uitgave van:

Stichting  
Landschapsbeheer  
Gelderland 
Tel. 026 3537444 

info@landschapsbeheergelderland.nl

www.landschapsbeheergelderland.nl
 
Twitter: @SLGelderland
Beeldmateriaal: Henk van den Burg, 
Han Bouwmeester, Buitenplaatswerk-
groep De Kemnade, website NHW, 
Streekarchief Bommelerwaard, Christel 
Borkes en SLG. 

https://itunes.apple.com/app/id558475645
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.knowlogy.jimbo.klompenpaden
http://landschapsbeheergelderland.nl/uwerf/erfinrichtingsplan-voor-particulieren/
mailto:mailto:info%40landschapsbeheergelderland.nl?subject=
http://www.landschapsbeheergelderland.nl
https://twitter.com/SLGelderland

