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Vrijwilligers in de gemeente 
Renkum gaan de strijd aan 
met de Japanse duizend-
knoop, een invasieve exoot 
die voor veel overlast zorgt. 
Een primeur voor Nederland! 
De Renkumse duizend-
knoopbrigade pakt deze 
woekerplant aan. 
Met de handen, zonder gif. 

Er is veel belangstelling bij de Renkumse inwoners om een handje te hel-
pen. De meeste mensen ‘adopteren’ een gebiedje in de buurt. Door daar 
regelmatig te graven en te maaien putten ze de plant uit en zorgen er in 
ieder geval voor dat deze zich niet in de natuur verspreidt. Daarnaast is er 
eens in de paar weken een werkdag, om met een wat grotere groep men-
sen een stuk aan te pakken. Op de eerste werkdag werd in de Cardanus-
bossen in Doorwerth gewerkt. De verspreidstaande kleine plukjes van de 
plant werden uitgegraven, zodat de plant niet het bos in trekt. Ook werd de 
braamzeis uitgeprobeerd. De gemeente voert de wortels en stengels af.
De Japanse duizendknoop groeit ontzettend snel en heeft een dicht bla-
derdek. Er ontstaat begroeiing van alleen nog maar duizendknoopplanten, 
waardoor inheemse plantensoorten verdwijnen. De wortels kunnen zelfs 
tegels en funderingen van huizen wegdrukken. Op een web app kunnen 
bewoners straks vindplaatsen van de Japanse duizendknoop melden. SLG 
heeft de Renkumse duizendknoopbrigade ondersteund bij de oprichting, 
de subsidieverwerving, de publiciteit, de samenwerking met terreineigena-
ren en met gereedschap. Het klinkt gek, maar de plant opeten kan ook. Ze 
heeft een friszure smaak, net als rabarber, waar ze familie van is. Eet alleen 
jonge scheuten en pluk op plekken waar ze niet wordt bestreden met gif. 
Kijk hier voor een recept voor Japanse duizendknoop-frambozen crumble. 

Renkumse duizendknoopbrigade

Sponsor een bankje!

Op de politieke 
agenda 
Zo’n zes jaar geleden heeft het toen-
malige kabinet besloten om op rijks-
niveau geen landschapsbeleid meer 
te voeren. Zij vond dit meer een zaak 
van provincies en gemeenten.  
Het rijk gaf echter geen doelen en 
budget mee aan deze lagere over-
heden. Ze moesten het zelf maar 
uitzoeken. Het landschap lag al weer 
veel te lang te vondeling. Geluk-
kig hebben Provinciale Staten van 
Gelderland onlangs met een zeer 
ruime meerderheid een amende-
ment aangenomen om € 7,5 miljoen 
beschikbaar te stellen voor land-
schap en biodiversiteit. Het gaat hen 
daarbij om het landschap buiten de 

grote natuurgebieden, dat enorm 
gewaardeerd wordt door inwoners en 
bezoekers van Gelderland.  
Het landschap, dat een leefgebied 
is voor vele wilde planten en dieren. 
Het herstel van het landschap kan nu 
eindelijk beginnen!  
Arjan Vriend,
directeur-bestuurder

 
Klompenpadenfans opgelet! U kunt nu meedoen om een 
bankje op één van de Klompenpaden in Gelderland te rea-
liseren. Met uw bijdrage kunnen de vrijwilligers een bankje 
plaatsen. Een plek om rustig te zitten, iets te eten of lekker 
te mijmeren. In het mooie landschap van de Klompenpaden 
komen vanzelf de mooiste gedachten boven. Dus sponsor 
 een bankje op één van de Gelderse Klompenpaden! 

http://landschapsbeheergelderland.nl/duizendknoopbrigade/
http://foodwalks.nl/japanse-duizendknoop-frambozen-crumble
http://landschapsbeheergelderland.nl/sponsor-bank-op-favoriete-klompenpad/
http://landschapsbeheergelderland.nl/sponsor-bank-op-favoriete-klompenpad/


Wilde bijen hebben het moeilijk 
maar we kunnen ze helpen. Wilde 
bijen hebben bloemen nodig. Ze 
verzamelen vooral stuifmeel als 
voedsel voor de toekomstige 
jonge bijen.   

Bloemenzaadactie 
We organiseren voor het tweede 
jaar een speciale bloemenzaadactie 
waarbij bewoners in het buitengebied 
kunnen helpen met het inzaaien van 
bloemen die wilde bijen aantrekke-
lijk vinden. Doet u mee? Hoe meer 
grond u inzaait, des te beter.  
Meedoen kan vanaf 100 m2.
 

Bloeiboog 
We kunnen de wilde bijen helpen met 
bloeiende planten in de periode dat 
ze vliegen, van het vroege voorjaar 
tot in het late najaar. We spreken dan 
van een lange bloeiboog. Juni is voor 
bijen een moeilijke maand omdat er 
dan vaak onvoldoende bloeiende 
planten zijn. Daarom is divers zaaien 
belangrijk. Hiervan profiteert niet 
alleen de wilde bij, maar ook andere 
bestuivers zoals vlinders, hommels, 
zweefvliegen en niet te vergeten de 
honingbij.
 
Samen met zaadbedrijf Cruydthoek 
hebben we daarom verschillende 

specifieke bloemenmengsels  
samengesteld van inheemse  
plantensoorten. Het mengsel bestaat 
vooral uit tweejarige en meerjarige 
planten voor een hogere biodiversi-
teit. Kijk hier welk mengsel het meest 
geschikt is voor uw situatie.

Bijen zijn onder te verdelen in verschillende  
families, subfamilies en geslachten. De geslachten 
zijn weer onderverdeeld in verschillende soorten. 
In Nederland komen bijna 360 verschillende  
soorten bijen voor, waaronder de honingbij.  
Alle andere soorten noemen we wilde bijen.    

De honingbij leeft in volken van rond de 50.000 bijen 
en wordt gehouden door mensen. De meeste wilde 
bijen leven alleen, we noemen ze daarom ook wel 
solitaire bijen. Het bouwen van een nest, het zoeken 
naar voedsel en het leggen van eitjes doen ze alle-
maal alleen. Wilde bijen nestelen bijvoorbeeld in de 
grond, in een holle stengel of in dood hout. Elke soort 
heeft zijn eigen biotoop, soms zijn ze voor hun voedsel 
afhankelijk van slechts één of enkele soorten plan-
ten. De volgende soorten wilde bijen kunt u in uw tuin 
aantreffen: rosse metselbij (veel voorkomend), grote 
wolbij, tuinbladsnijder, gewone maskerbij, wormkruid-
bij, tuinhommel. Kijk op www.wildebijen.nl voor alle 
soorten bijen die in Nederland voorkomen

Stuifmeel 
Voor wilde bijen is stuifmeel van bloeiende bomen, 
struiken en planten van groot belang. Maar andersom 
zijn de bloeiende planten ook afhankelijk van bijen 
voor hun voortplanting. Ze brengen de stuifmeel- 
korrels over van de meeldraden naar de stempel van 
de bloem, zodat de bloem bevrucht raakt.  
De voortplanting van planten is van belang voor het 
functioneren van het hele ecosysteem.  

Wilde bij en honingbij

Help de wilde bij en zaai een bloemenveld
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http://landschapsbeheergelderland.nl/bloemenzaadmengsels-voor-bijen/
http://www.wildebijen.nl


Paradijs voor de patrijs

Maaien met de zeis is populair

Rondom Montferland is het project ‘Paradijs voor de 
patrijs’ gestart, een initiatief van twee enthousiaste 
bewoners. 

Paradijs voor de patrijs wil het leefgebied van akkervogels 
verbeteren en in het bijzonder die van de patrijs. Door elk 
jaar kruidenrijke akkerranden in te zaaien, bieden grondei-
genaren rondom het Montferlands massief broedgelegen-
heid, dekking en voedsel. Niet alleen voor de patrijs, maar 
ook voor andere akkervogels zoals de gele kwikstaart en 
veldleeuwerik. Het zaadmengsel is speciaal gericht op 
akkervogels en bestaat uit zomergranen aangevuld met 
cultuurgewassen zoals boekweit en zomerkoolzaad en 

Maaien met de zeis wordt steeds 
vaker toegepast. Zeisen is een 
mooie manier van natuurvriende-
lijk kleinschalig maaibeheer, goed 
voor de biodiversiteit en een aan-
gename manier van werken. Wat is 
er mooier dan het gras maaien met 
een zeis terwijl u de vogels hoort 
zingen en de bijen hoort zoemen? 

Zeiscursussen
Dit jaar organiseren we twee één-
daagse cursussen waarin u onder 

leiding van SLG en vrijwillige zeis-
docenten leert haren (scherp maken 
van de zeis) en de techniek van het 
zeisen onder de knie krijgt. Nieuw is 
de cursus sinusbeheer, dat is bij- en 
vlindervriendelijk maaibeheer met de 
zeis. Hierbij maait u in wisselende 
patronen en laat u randen staan 
waar vlinders hun eitjes afzetten. Het 
hoge en lage gras is aantrekkelijk 
voor insecten. Het sinusbeheer sluit 
goed aan op de (vrijwilligers)praktijk: 
leuk om te doen en zeer geschikt 
voor kleine hooilanden.
 
Wedstrijd
Bent u competitief ingesteld? Doe 
dan eens mee aan een wedstrijd 
maaien met de zeis, bijvoorbeeld 
in Wapenveld of Sinderen. Voor de 
beste maaiers onder ons is er het 
Nederlands Kampioenschap Maaien 
met de zeis op 26 augustus tijdens 

akkerkruiden. In bloei trekken ze insecten aan die voor 
veel akkervogels een belangrijke voedselbron zijn om hun 
jongen mee groot te brengen. Verder vormt het zaad een 
welkome bron van voedsel in het najaar en in de winter 
voor groepen akker- en zangvogels die doortrekken of 
overwinteren. Daarnaast biedt de akkerrand dekking en 
beschutting, ook voor bijen, vlinders en zoogdieren. 

Patrijzenwerkgroep Montferland
Vrijwilligers van de Patrijzenwerkgroep Montferland zetten 
zich in voor patrijzen door het verrichten van tellingen, 
het maken van afspraken met agrariërs en het geven van 
voorlichting.
 
Fietsroute 
U kunt de fraaie akkerranden zelf bewonderen want langs 
de akkerranden is een fietsroute gemaakt. Fiets met deze 
patrijzentocht door het mooie Montferland en wel-
licht ontmoet u de patrijs. De folder over de fiets-
tocht ‘Paradijs voor de patrijs’ is verkrijg-
baar bij VVV Montferland. Hierin 
leest u meer over de patrijs en 
op een kaart ziet u waar de 
akkerranden zijn. 

het Oogstweekend op het Nederlands 
Openluchtmuseum. Kijken en aanmoe-
digen mag natuurlijk ook. Kijk in de 
agenda voor alle 
zeisactiviteiten en 
aanmelden.

http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/Folder_Paradijs-voor-de-patrijs.pdf


Weidevogels tellen
In Gelderland is een netwerk van tientallen vrijwilligers actief om bij bewoners 
met ‘een vleermuis in huis’ langs te gaan en advies te geven. Via de website 
www.vleermuis.net kunnen bewoners contact opnemen met vrijwilligers die 
actief zijn in hun gemeente. De vrijwilligers krijgen ondersteuning vanuit SLG 
en Vleermuiswerkgroep Gelderland (VleGel) en behandelen jaarlijks zo’n 180 
meldingen. Eén van de vleermuisvrijwilligers is Henriëtte van der Loo uit Doe-
tinchem. Al sinds de jaren ’90 zet zij zich in voor vleermuizen. 
 
Meldingen
Meldingen van vleermuizen zijn er vooral in de zomer. Het komt vaak voor dat 
uitvliegopeningen van vleermuizen bij woningen dichtgemaakt worden, bijvoor-
beeld bij een verbouwing of om een wespennest te bestrijden. Moeders kunnen 
niet meer bij de jongen, de jonge vleermuizen kunnen dan gaan dwalen en 
komen in huis terecht. Bewoners melden dit bij de vleermuisvrijwilliger. Deze 
zorgt dat de toegang naar het zomerverblijf weer open gemaakt wordt. Ook 
kan het voorkomen dat iemand een zieke of beschadigde vleermuis vindt, die 
opgevangen moet worden.  

Fabeltjes
De meeste mensen weten weinig van vleermuizen. Onjuiste beeldvorming zorgt 
ervoor dat mensen denken dat vleermuizen ziektes overbrengen of aanvallen. 
Bij enge films worden vleermuizen ingezet om de spanning op te voeren.  
Henriëtte wil mensen bewust maken door voorlichting te geven over vleermui-
zen. 
 
Iets te ontdekken
Aan vleermuizen valt nog wat te ontdekken. Henriëtte vindt het leuk om dingen 
te onderzoeken waar niemand naar kijkt. In de zomer leven vleermuizen op 
andere plekken dan in de winter, ze leven in bomen, in huizen op zolders. Ze 
verbergen zich in holtes, spouwmuren en tussen dakbeschot. Het leven van 
vleermuizen is complex en de activiteit speelt zich vooral ’s nachts af. 
Lees hier voor meer informatie over vleermuisvrijwilligers.
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Afgelopen voorjaar zijn 28 nieuwe 
vrijwilligers door ons opgeleid 
om weidevogels te monitoren.  
Ze leerden weidevogels en hun 
gedrag herkennen en hoe ze te 
tellen. 

Deze gegevens zijn belangrijk om 
weidevogels beter te beschermen en 
dragen bij aan een effectief agrarisch 
natuurbeheer. De agrarische collec-
tieven weten dankzij deze tellingen 
of het beheer op de juiste locaties 
ligt en of er nog contracten verlengd 
moeten worden vanwege aanwezig-
heid van weidevogels met kuikens 
(last minute beheer). De cursus 
bestond uit theorieavonden en prak-
tijkochtenden. 

BTS-telling 
De nieuwe vrijwilligers deden direct 
na de cursus een weidevogeltelling 
in verschillende weidevogelgebieden: 
polder Arkemheen, Randmeerkust en 
de Betuwe. Deze telling heet BTS-
telling (Bruto Territoriaal Succes), 
waarbij ze tweemaal in het seizoen 
tellen: een broedpaartelling eind april 
en een alarmtelling eind mei / begin 
juni wanneer de weidevogels jongen 
hebben. 

Dit jaar hebben vrijwilligers, mede-
werkers van collectieven en (semi-)
professionals in ruim 600 gebieden 
weidevogels geteld op een totale op-
pervlakte van ruim 100.000 hectare. 
Dat is 30.000 hectare meer dan in 
2016. De BTS-tellingen in de polder 
Arkemheen, Randmeerkust en de 
Betuwe maakten hier deel van uit.

Vleermuisvrijwilliger aan het woord

http://www.vleermuis.net/vleermuis-gevonden/deskundige-in-de-buurt-vleermuizen-343
http://landschapsbeheergelderland.nl/vleermuizen-in-uw-huis/


Klompenpadenfeestje
Toen SLG en Landschap Erfgoed Utrecht het eerste Klompenpad 
openden in 2002, verwachtten ze niet dat dit 15 jaar later uitgegroeid 
zou zijn tot een routenetwerk met 100 Klompenpaden en meer dan 
1.000 vrijwilligers. 

De opening van het 100ste Klompenpad, het Jufferpad in Renswoude, 
werd op 31 mei jl. feestelijk gevierd met relaties en vrijwilligers. Vier 
dagen voor de opening konden wandelaars met klompenpadvrijwilligers 
meedoen aan een klompenpadmeerdaagse. 
Alle geïnteresseerden kwamen bijeen om dit te vieren op Fort aan de 
Buursteeg in Renswoude. De Bosnimf ontving ze voor een leuke middag 

met een gevarieerd programma. 

Workshops
Na de officiële openingshande-
ling kon iedereen meedoen aan 
leuke workshops, zoals een 
bijenhotel maken, maaien met 
de zeis, kunst en mindfulness. 
Ook werd het boek ’50 nieuwe 
Klompenpaden’ gepresenteerd.
 

19 tot 25 juni 2017
Week van de invasieve soorten 

24 juni 2017
Landelijke maaidag in Flevoland

29 juni 2017 
Infoavond Zwerfafval Bennekom 

1 juli 2017
Cursus Alles van het landschap

15 juli 2017
Cursus Maaien met de zeis

22 juli 2017
Cursus Maaien met de zeis

2 september 2017
Cursus sinusbeheer

2 september 2017
Kampioenschap Maaien met de 
zeis in Wapenveld

26 augustus 2017
NK Maaien met de zeis

Volg ons nieuws ook via Twitter:  
@SLGelderland
  

Landschapskalender

Op de bres!
Helaas is ons cultuurlandschap niet geschikt genoeg meer voor 
onze wilde bestuivers. In het begin van het jaar namen twee imker-
verenigingen uit de Betuwe het initiatief tot de campagne Bij Bewust 
Betuwe.

Wij hebben hen bij dit initiatief ondersteund. Samen hebben we aan-
dacht gevraagd bij overheden en andere grondgebruikers voor het weer 
geschikt maken van het landschap voor de bijen. Daarbij gaat het niet 
alleen om de honingbij, maar ook om wilde bijen, vlinders, hommels en 
zweefvliegen. Zij zijn immers onze natuurlijke bondgenoten bij de produc-
tie van voedsel en het vitaal houden van onze prachtige natuur.
Tijdens een symposium hebben onder andere Waterschap Rivierenland 

en de gemeenten Tiel, Neder-
Betuwe, Buren, Neerijnen, 
Geldermalsen, Culemborg en 
Lingewaal de intentieovereen-
komst getekend om meer maat-
regelen te treffen voor de bijen. 
Op dit moment zijn wij in overleg 
met de gemeenten Overbetuwe 
en Lingewaard om ook aan te 
sluiten. Kijk hier voor een filmpje 
van het symposium 
Bij Bewust Betuwe. 
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http://www.weekvandeinvasieveexoten.nl/
http://landschapsbeheergelderland.nl/agenda/landelijke-maaidag-zeis/
http://landschapsbeheergelderland.nl/agenda/informatieavond-zwerfafvalbrigade-bennekom/
http://landschapsbeheergelderland.nl/doe-mee-aan-de-cursus-alles-van-het-landschap-in-voorst/
http://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-maaien-met-de-zeis/
http://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-maaien-met-de-zeis/
http://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-sinusbeheer-insectvriendelijk-maaibeheer-hooilandjes/
http://landschapsbeheergelderland.nl/agenda/wk-zeis-maaien-op-paddndag/
http://landschapsbeheergelderland.nl/agenda/wk-zeis-maaien-op-paddndag/
http://landschapsbeheergelderland.nl/agenda/kampioenschap-maaien-zeis/
https://twitter.com/SLGelderland
https://youtu.be/zHifnaehVew


Dominique Schön is coördinator van de 
Zwerfafvalbrigade Beek in de gemeente Montferland. 
De Zwerfafvalbrigade is begin dit jaar opgericht. 
Dominique enthousiasmeerde al meer dan twintig 
mensen om elke laatste vrijdag van de maand 
zwerfafval op te ruimen. Ze noemt de bijeenkomsten 
gezellig, hoopvol en positief. 

“Ik heb veel gereisd, was freedive instructeur (duiken op 
ingehouden adem, red.) in het buitenland, ik ben de  
Atlantische Oceaan overgezeild. Ik zag steeds meer zwerf-
afval in zee. In 2014 was het omslagpunt, ik zag dat het zo 
hard en zo snel gaat met de plastic soep. Ik besloot zelf iets 
te gaan doen. 
 
Zwerfafvalbrigade 
Eind vorig jaar heb ik de gemeente gebeld, zo kwam ik 

Het boek ’50 nieuwe Klompen-
paden’ is het vervolgdeel op het 
boek ’50 Klompenpaden’ over de 
eerste vijftig gerealiseerde wan-
delpaden door het agrarische cul-
tuurlandschap van Gelderland en 
Utrecht. In het tweede deel komen 
nu de overige paden, tot en met 
het 100ste Klompenpad aan bod. 
 
Naast auteur en samensteller Wim 
Huijser schreven dit keer meerdere 
landschapscolumnisten mee. Foto-
graaf Willem van Leuveren maakte 
opnieuw alle foto’s. Deze impressies 
van Klompenpaden zijn aangevuld 
met gedichten. Daarmee is dit boek 
– behalve het verslag van 50 tochten 
door het agrarisch cultuurlandschap 
van Gelderland en Utrecht – opnieuw 
een ongedwongen ontdekkingsreis 
door het landschap van de literatuur, 
de kunst en het culinaire genot.

Meer informatie:  
Samenstelling en redactie:  
Wim Huijser en Harry Harsema,  
Uitgeverij Blauwdruk.
Prijs: € 15,00.
ISBN 978-94-92474-10-0 
Verkrijgbaar in de boekhandel en bij 
Uitgeverij Blauwdruk.

Colofon

Dominique Schön, Zwerfafvalbrigade Beek

Samen zwerfafval opruimen is gezellig, hoopvol 
en positief

in contact met SLG. We hebben een Zwerfafvalbrigade 
opgericht. Ik wil het enthousiasme ook aan anderen over-
dragen. Via Facebook nodig ik elke maand gasten uit om 
mee te lopen.  

Missie 
Het opruimen van zwerfafval is mijn missie geworden, 
mijn bijdrage om iets voor onze planeet te doen. 80% van 
het vuil in zee is afkomstig van het land. Het begint bij je 
voordeur, via slootjes en rivieren komt het afval in zee en 
komt terecht in de plastic soep. Het meeste afval op zee 
is afkomstig uit Europa en India. Het is echt een noodzaak 
om met zijn allen de schouders eronder te zetten.”
 
Facebook
Bekijk hier de Facebookpagina van Dominique.

Boek: 50 nieuwe Klompenpaden 
Uitgave van:

Stichting  
Landschapsbeheer Gelderland (SLG)
Tel. 026 3537444 

info@landschapsbeheergelderland.nl

www.landschapsbeheergelderland.nl
 
Twitter: @SLGelderland
 
Beeldmateriaal: Shutterstock, Jeroen 
Compagne, Ad van Roosendaal, Willem 
van Leuveren en SLG. 

https://www.uitgeverijblauwdruk.nl/50-nieuwe-klompenpaden/
https://www.facebook.com/wandelschoon/?fref=ts
mailto:mailto:info%40landschapsbeheergelderland.nl?subject=
http://www.landschapsbeheergelderland.nl
https://twitter.com/SLGelderland

