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Actieve inwoners 
De afgelopen decennia is de over-
heid verantwoordelijk geworden voor 
de openbare ruimte en de leefomge-
ving. Maar dat verandert in rap tem-
po. Met de nieuwe Rijksnatuurvisie 
staan burgerinitiatieven in de belang-
stelling van de overheid. De overheid 
biedt meer ruimte aan inwoners om 
het initiatief te nemen. Burgers willen 
een betrokken overheid in een facili-
terende rol. Onderzoekers conclude-
ren dat succesvolle initiatieven vaak 
kleinschalig zijn, lokaal georiënteerd 
en informeel. SLG faciliteert hen al 
dertig jaar bij het onderhoud van 
natuur- en landschapselementen 
en Klompenpaden. Ook assisteert 

SLG gemeenten en waterschap-
pen steeds vaker bij het handen en 
voeten geven van de faciliterende 
rol. Dit leidt tot een gestage groei van 
het aantal vrijwilligers dat zich inzet 
voor het landschap in de eigen leef-
omgeving. We verwachten binnen 
enkele jaren de 10.000e vrijwilliger te 
verwelkomen en binnenkort het 100e 
Klompenpad te openen.
Arjan Vriend

directeur-bestuurder

Tot en met 10 april kunt u stemmen op ‘Diefdijklinie met 
Liniewacht’. Vrijwilligersgroep de Liniewacht is samen met 
Waterschap Rivierenland genomineerd voor de Gelderse 
prijs voor ruimtelijke kwaliteit en maakt kans op  
€ 10.000. Liniewachters zijn vleermuisliefhebbers 
met hart voor hun omgeving. “We zijn geboeid 
door onze directe leefomgeving, waarvan de Dief-
dijklinie deel uitmaakt,” aldus vrijwilliger André 
Bos. Stemmen kan na aanmelden hier.

Opknapbeurt in Doetinchem

Stem op de Liniewacht

Meer dan 200 vrijwilligers 
stonden 5 maart te trappe-
len om aan de slag te gaan 
op de Gelderse Werkdag in 
Doetinchem. De werkgroep 
landschapsbeheer van IVN 
De Oude IJsselstreek was 
een uitstekende gastheer en 
organisator.  
 

Wethouder Ingrid Lambregts heette iedereen welkom op het Metzo Col-
lege. Toen de mist optrok en de zon doorbrak, gingen de werkjassen uit en 
werkte men zich in het zweet. Bijvoorbeeld op het fraaie landgoed Hagen 
waar veertig vrijwilligers een hele rij berken afzaagden en daarmee zon-
nige plekken maakten voor vlinders. De boswachter was dan ook zeer 
tevreden. Ook snoeiden ze de knotwilgen in natuurgebied Wittebrink, 
verwijderden ze opslag van de Japanse Larix in het Bergherbos, knotten 
ze elzen en kregen ze een training hoogstamfruit snoeien. Voor de afwis-
seling waren er excursies naar fraaie locaties in de omgeving.

Eddy Otten van Stichting Landschapselementen Elburg (SLE) werd uitge-
roepen tot Landschapsknokker 2016. Uit het juryrapport: “Eddy Otten is de 
meest actieve vrijwilliger bij SLE, die ruim 35 uur per week besteedt aan 
de meest uiteenlopende werkzaamheden. Zijn enthousiasme stimuleert 
anderen om mee te helpen op de werkdagen en het levert nieuwe vrijwil-
ligers op. Ook het gereedschap is bij hem in goede handen: perfect in orde 
en jaarlijks gekeurd.” Acht Syrische en Eritrese vrijwilligers bij Knotgroep 
Heteren-Randwijk en Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk ontvingen 
de Aanmoedigingsprijs voor hun inzet voor het landschap in de Betuwe. 
Door de bestaande vrijwilligers worden ze bewonderd om hoeveel werk ze 
verzetten en hoe fanatiek ze zijn. 

http://maakgelderlandmooier.gelderland.nl/Stem/404889.aspx


Binnen de aanpak van Dorpen in 
het Groen werken we samen met 
dorpsbelangenorganisaties en be-
woners aan een fraai landschap.

Heggen en fruitbomen
Op erven planten de bewoners heg-
gen, fruitbomen, bosjes en singels 
aan. Vanaf de start van het project 
tot en met de plantdag begeleiden 
we het proces binnen het dorp of de 
buurtschap. Zo organiseerden we 
in Huissen en Angeren samen met 
Stichting Lingewaard Natuurlijk en 
projectbureau Herstructurering Glas-
tuinbouw Huissen Angeren voor de 
tweede keer het beplantingsproject 

Huissen Angeren in het Groen. 

Zelf voorbereiden 
Bewoners konden zich op het erfbe-
zoek voorbereiden met hulpmiddelen 
op onze website: een handreiking 
beplantingsplan, een lijst met fruitras-
sen, schetspapier, informatiebladen 
en instructiefilmpjes.

Emiel Leijser uit Huissen is coördina-
tor van de vrijwilligersgroep Huissen 
Angeren in het Groen en deelnemer: 
“Ik vind het van groot belang dat 
het oorspronkelijke karakter van het 
gebied behouden blijft en zo mogelijk 
terugkeert. Het is leuk om gezamen-

lijk het gebied een landschappelijke 
impuls te geven”. De plantdag was 
12 maart.  
Kijk op onze website bij ‘In uw 
gemeente’ of er een Dorpen in het 
Groen project komt.
 
 

Buitelende kieviten in de lucht boven het weiland, 
het vrolijke ‘tjoewiet’ van roepende kieviten. Dan 
weet je: het is voorjaar. 
 
De kievit broedt op akkers en weilanden. Het nest stelt 
niet veel voor, het is slechts een kuiltje gedraaid in de 
aarde. Elk voorjaar zetten vrijwilligers zich samen met 

boeren en loonwerkers in om de nesten van weide-
vogels tijdig op te sporen en te beschermen. Tijdens 
landbouwwerkzaamheden worden deze nesten vervol-
gens ontzien. Hierdoor stijgt het percentage uitgeko-
men nesten aanzienlijk. Vorig jaar hebben de Gelderse 
weidevogelvrijwilligers maar liefst 6000 weidevogel-
nesten beschermd. Wij ondersteunen de vrijwilligers 
met materialen, informatie, advies en cursussen.  
 
Jaar van de Kievit
2016 is door Sovon, Vogelbescherming Nederland en 
LandschappenNL uitgeroepen tot het Jaar van de Kie-
vit. Want helaas gaat het niet goed met deze bekende 
weidevogel. De kievit was een talrijke broedvogel maar 
vanaf halverwege de jaren ’90 neemt het aantal broe-
dende kieviten snel af. Er zijn sterke aanwijzingen dat 
te weinig kieviten hun eerste weken overleven. Daar-
om start onderzoek naar de overleving van kuikens op 
bouwland en op kruidenrijk of kruidenarm grasland. 
Wat is het effect van beschermingsmaatregelen zoals 
randenbeheer op bouwland en kruidenrijk grasland 
voor de kuikens? In de Nationale Vogelweek zijn er 
excursies met speciale aandacht voor de kievit.  

Kievit

Dorpen in het Groen
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http://landschapsbeheergelderland.nl/in-uw-gemeente/
http://landschapsbeheergelderland.nl/in-uw-gemeente/
https://www.vogelweek.nl/


Resultaten in het landschap

Meerwaarde voor het landschap

De inzet van duizenden vrijwilligers is onbetaald en 
onbetaalbaar. Ze leveren bergen werk in het land-
schap. Maar om hoeveel uren en resultaten gaat het 
eigenlijk? 

Elk jaar sturen de vrijwilligersgroepen hun werkresultaten 
naar ons toe. We zetten hier enkele resultaten op een rij.
 
283.000 uur in het landschap 
Het aantal vrijwilligersgroepen dat wij ondersteunen is vo-
rig jaar met 33 nieuwe groepen gegroeid naar 275. Samen 
leveren ze 283.000 uur vrijwilligerswerk in het landschap! 
Dat is goed voor € 6,2 miljoen aan vermeden kosten.   

Wanneer mensen zelf iets te zeg-
gen hebben over hun omgeving, 
raken ze betrokken bij het land-
schap. En als dorpsbewoners zelf 
actief worden, raken ze ook be-
trokken bij elkaar. 
  
Sociale winst 
Naast winst voor het landschap levert 
het samenwerken dus sociale winst 
op. Mensen raken geïnspireerd en 
leren iets over natuur en landschap. 
Dat is onze manier van werken. Sa-
men met vrijwilligers werken we 

aan een vitaal en beleefbaar cultuur-
landschap. Wij begeleiden proces-
sen waarin dorpsbewoners samen 
tot ideeën komen. De uitvoering van 
de ideeën ligt in de handen van de 
bewoners zelf. Zo ontstaan nieuwe 
vrijwilligersgroepen, aanplant van 
dorpsgroen of bijvoorbeeld een 
nieuw Klompenpad. Natuurlijk blijven 
wij ondersteunen met kennis en ge-
reedschappen.

Groot enthousiasme 
Het project Groener (dan de) Buren 
in de gemeente Buren is een mooi 
voorbeeld. Een bewoner kijkt terug 
op de samenwerking met SLG: “Er 
is groot enthousiasme. Ze gaan niet 
meteen nee verkopen. We gaan 
kijken hoe we dat voor elkaar kunnen 
krijgen. Niet overal bezwaren zien. 
Dat spreekt me aan”. Het dorpspro-
ces dat hier werd gestart, heeft  

 
geleid tot meerdere groe-
ne initiatieven. Zo is er 
onder andere een Hoog-
stambrigade opgericht, 
hebben basisschoolkin-
deren bermen ingezaaid 
met bloemenmengsels 
en wordt het historische 
Kastanjelaantje hersteld.  
 
Rapport
Onderzoeksbureau Alterra 
van Wageningen UR heeft 
onderzoek gedaan naar 
onze werkwijze als interme-
diair tussen overheden en 
burgers. In het rapport ‘Waar-
decreatie en de participatie-
aanpak van SLG’ is een 
beknopte samenvatting op-
genomen. Lees hier het rap-
port, dat aan de gedeputeerde 
(rechts op de foto) is overhandigd.

5500 knotbomen
De ruim honderdvijftig landschapsbeheergroepen hebben 
4000 hoogstamfruitbomen onderhouden en aangeplant 
en 5500 knotbomen geknot. Ze hebben 2500 land-
schapselementen, variërend van een heideveld tot een 
grafheuvel, opgeknapt. Ruim 25 kilometer rijen bomen, 
struiken en hagen zijn onderhouden. Tachtig poelen zijn 
opgeschoond en 900 solitaire bomen zijn door vrijwilligers 
onderhouden.  

6000 weidevogelnesten
Weidevogelvrijwilligers hebben 6000 weidevogelnesten 
beschermd. Ook zijn 225 nestkasten voor steenuilen ge-
plaatst en onderhouden. Ook de jeugd kreeg de aandacht. 
De aangesloten vrijwilligersgroepen bezorgden 1400 kin-
deren van de basisschool en 800 middelbare scholieren 
een onvergetelijke werkervaring in het landschap. 
 
Lees alle resultaten in het jaarbericht op onze website. 
Hierin staan ook de resultaten in het landschap met 
bewoners waaruit blijkt dat burgers steeds 
meer betrokken zijn bij hun landschap in de 
eigen omgeving.

http://landschapsbeheergelderland.nl/participatie-aanpak-slg-loep/
http://landschapsbeheergelderland.nl/jaarbericht-slg-2015/


Aanplantactie IVN De Oude IJsselstreek
De Oude IJsselstreek bestaat 25 jaar! Een mooie reden vonden ze zelf om 
de Gelderse Werkdag 2016 te organiseren. In 1991 startte de groep op 
verzoek van de gemeente Doetinchem met het opschonen van een heide-
terreintje, de Wrange. Leden van de IVN werkgroep namen het rivierduin-
gebiedje in beheer. Zo startte de landschapsbeheergroep met 8 actieve 
deelnemers. Lees ook het verslag op de voorpagina.

“Poelen vragen om onderhoud” 
Naast het opschonen van heideterreinen en verwijderen van vogelkers werd 
wilgen knotten al snel de belangrijkste werkzaamheid van de groep. In de loop 
van de tijd zijn zowel het werkgebied als de werkzaamheden uitgebreid. Vrijwil-
liger van het eerste uur Hans Radstake vertelt: “De vele poelen die in de jaren 
’90 zijn aangelegd vragen om onderhoud, anders groeien ze dicht en verdwij-
nen ze. Ook onderhoud van hoogstamfruit en heggenvlechten is de laatste 
jaren wat meer in beeld gekomen.”  

“Je wordt er wijzer van” 
Elke tweede zaterdag van de maand werkt de inmiddels 35 leden tellende 
groep. Nog steeds zijn enkele van de initiatiefnemers uit 1991 actief in de 
groep. Op de Gelderse Werkdag was ook oud-vrijwilliger Ben Veerman aanwe-
zig. Bij de start van de werkgroep in 1991 was hij 72 jaar en tot vorig jaar heeft 
hij meegewerkt in het landschap. De opbrengst van 25 jaar landschapswerk is 
het behoud van landschapselementen die anders verloren zouden gaan door 
gebrek aan tijd of geld. Als knotwilgen niet geknot worden, scheuren ze uit en 
gaan ze verloren. Maar vrijwilligerswerk in het landschap heeft Hans Radstake 
nog meer gebracht: “Je spreekt mensen die beroepshalve iets heel anders 
doen. Er is veel variatie in mensen, veel verschillende visies komen aan bod. 
Daar wordt je wel wijzer van.”  

Meer informatie: Werkgroep landschapsbeheer van IVN De Oude IJsselstreek 
of kijk hier.
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De aanplantactie voor vrijwilligers 
is een service vanuit SLG. We 
bieden vrijwilligersgroepen tegen 
gereduceerd tarief plantmateriaal 
aan, zoals bosplantsoen voor heg-
gen, hagen en bosjes, hoogstam-
fruitbomen en elzensingels.  

Kansen voor het landschap
We kijken mee of de soorten ook 
passen in het landschap waar de 
groep actief is. De vrijwilligers halen 
het plantmateriaal op en kunnen 
meteen aan de slag!  
De vrijwilligers in Gelderland kennen 
hun werkgebied door en door, en 
zien daardoor kansen voor verbete-
ringen in het landschap. Een knot-
ploeg in het veld kan bijvoorbeeld 
uitval in een knotwilgenrij signaleren 
en dit landschapselement herstellen. 
 
Uitbreiding boomgaard 
Zo is eind februari de boomgaard bij 
kasteel Doornenburg uitgebreid met 
twintig appelbomen van de rassen 
Glorie van Holland en Gravensteiner. 
Hoogstambrigade Lingewaard heeft 
de bomen geplant in nauw overleg 
met de eigenaar, die ook de financie-
ring voor de bomen op zich nam. 
 
Nieuwe actie in november
Het plantseizoen loopt van november 
tot half maart, wanneer de boom of 
struik in rust is. De volgende plant-
actie vindt plaats in november.  
Hou de website in de gaten voor 
informatie en aanmelden. 

http://landschapsbeheergelderland.nl/alle-vrijwilligersgroepen-per-regio/ivn-vrijwillig-landschapsbeheer-doetinchem/
https://www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek
http://landschapsbeheergelderland.nl/plantmateriaal-bestellen-voor-vrijwilligers/


IVN De Oude IJsselstreek
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Aantal Klompenpaden blijft groeien
De teller van het aantal Klompenpaden in Gelderland en Utrecht 
staat nu op 85. Afgelopen jaar zijn er 20 paden bij gekomen! Ook dit 
jaar wordt hard gewerkt aan nieuwe paden en verbeteringen. 

Momenteel zijn er 16 Klompenpaden in ontwikkeling, waaronder in buurt-
schap Woold in de gemeente Winterswijk. Op de Klompenpadenwebsite 
ziet u op de overzichtskaart nu ook waar paden ontwikkeld worden. We 
verwachten na de zomer een jubileum te mogen vieren met de opening 
van het 100e Klompenpad. Ook bestaande Klompenpaden staan niet stil. 
Eigenaren of vrijwilligers dragen ideeën aan om de routes te verbeteren. 
Nieuwe kansen ontstaan door het wisselen van de grondeigenaar.

 
Verbeteringen 
Een verhard deel van een 
Klompenpad kan dan vervan-
gen worden door een doorsteek 
over boerenland. Vijf paden 
worden momenteel verbeterd 
en aantrekkelijker gemaakt voor 
de wandelaar. Klompen aan, 
rugzak op en gaan! Meer info in 
het Klompenpadenjaarbericht.

Op de bres voor het landschap
Snelwegen behoren tot het meest intensief gebruikte cultuurland-
schap van ons land. Veel burgers genieten van het landschap vanuit 
de auto. SLG heeft bij Rijkswaterstaat gepleit voor een beter beheer 
van de heidebermen langs de snelwegen op de Veluwe. 

Op veel plekken langs snelwegen staat opslag van berk en grove den, 
die de heide verdringt. We willen de Veluwe weer herkenbaarder maken. 
Ooit was de heide op de Veluwe eindeloos. Rijkswaterstaat kan mid-
dels goed bermbeheer bijdragen aan de beleving van de Veluwe en aan 
migratieroutes en leefgebieden voor dieren die van de heide afhankelijk 
zijn, zoals de zandhagedis. Rijkswaterstaat is niet tevreden met de uit-
voering en erkent dat het huidige beheer anders en beter moet. 

 
Adequaat groenbeheer 
Rijkswaterstaat onderzoekt nu of 
en hoe de afspraken met aan-
nemers over beheer in 2016 
kunnen worden aangescherpt en 
nieuwe afspraken voor beheer in 
2017 zullen beter geformuleerd 
worden. Ze streeft adequaat 
groenbeheer na en realiseert 
zich dat kwaliteit geld kost. SLG 
houdt de vinger aan de pols. 

Cursus Alles van het landschap
16 april en 21 mei 2016

Landschapsveiling Veluwe 
20 april 2016 

Opening Klompenpad  
Hoeverveldpad
22 april 2016 

Opening Klompenpad 
Holhorsterpad
half mei 2016 
 
Nationale Vogelweek  
14 tot en met 22 mei 2016 
 
Fête de la Nature
21 en 22 mei 2016

Opening Klompenpad  
Vurensche Polderpad
28 mei 2016

Zie voor meer informatie en  
activiteiten onze website

Landschapskalender

http://klompenpaden.nl/klompenpaden-jaarbericht-2015/
http://landschapsbeheergelderland.nl/doe-mee-aan-de-cursus-alles-van-het-landschap-in-voorst/
http://www.veluwefonds.nl/tag/landschapsveiling/
http://www.klompenpaden.nl
http://www.klompenpaden.nl
http://www.klompenpaden.nl
http://www.klompenpaden.nl
http://www.vogelweek.nl/
http://fetedelanature.nl/
http://www.klompenpaden.nl
http://www.klompenpaden.nl
http://landschapsbeheergelderland.nl/


Harm Roseboom is vrijwilliger bij de weidevogelwerk-
groep Binnenveld-Oost en geeft een weidevogelsafari.  

“Sinds een jaar of twintig bescherm ik de weidevogels door 
de nesten op te zoeken en te markeren. Ik krijg de tractor 
van de boer mee om de jongen (pullen) voor het bewerken 
van de bouwlanden weg te halen.” Zijn andere hobby is 
kunstschilderen. “Ik fotografeer de weidevogels. Daarna 
werk ik het uit op doek of steigerhout.” 

In het voorjaar geeft Harm een weidevogelsafari. Deze sa-
fari was een van de evenementen waarop men kon bieden 
tijdens de Landschapsveiling Veluwe. De hoogste bieder 
mag met hem mee weidevogels kijken. Het geld besteedt 
SLG aan de ondersteuning van de weidevogelvrijwilligers. 
Harm vertelt over de weidevogelsafari: “Eerst een ontbijt in 
het veld, ondertussen vertel ik over het werk van een wei-

Welke gevolgen had de komst 
van trekkers, prikkeldraad en 
kunstmest voor het leven op het 
boerenerf en platteland? Het boek 
‘Gelderse verhalen van boeren, 
burgers en buitenlui, 70 jaar plat-
telandsgeschiedenis’ beschrijft 
ontwikkelingen in de landbouw in 
de jaren ’40, ’50 en ’60.  

De vrijwilligers van de Oral History 
Werkgroep Gelderland hebben boe-
ren, loonwerkers, pachters en hun 
vrouwen geïnterviewd en gefotogra-
feerd.  
Mevrouw Brusse-Til vertelt over de 
modernisering van het platteland. 
“Onze boerderij bestond uit tien bun-
der (hectare) grond, een paard, acht 
melkkoeien, wat jongvee, varkens 
en kippen. Ik denk dat we wel drie 
hokken met kippen hadden, dat was 
toen de grootste bron van inkomen.” 

Meer informatie en bestellen:
Uitgever: Nabij Producties
ISBN: 9789492055231 
Prijs: € 27,50. 
Verkrijgbaar vanaf 2 april  
in de boekhandel.

Colofon
Uitgave van:

Stichting  
Landschapsbeheer  
Gelderland 
Tel. 026 3537444 

info@landschapsbeheergelderland.nl

www.landschapsbeheergelderland.nl
 
Twitter: @SLGelderland

Beeldmateriaal: Roel During, Matty 
Roseboom, Shutterstock en SLG.

Harm Roseboom, weidevogelvrijwilliger

Altijd leuk om over weidevogels te praten en te 
vertellen wat je ermee beleeft

devogelbeschermer. Daarna een rondrit in de auto in mijn 
gebied. Kievit, tureluur, grutto, wulpen, watersnip, gele 
kwikstaart en pullen van de weidevogels niet te vergeten. 
En alles wat voorbij komt vliegen.”
 
Harm vindt het leuk om over zijn passie en hobby te 
vertellen. Hij gaat daarom ook met schoolklassen het veld 
in. “Altijd leuk om over weidevogels te praten en te vertel-
len wat je er mee beleeft. In het Binnenveld kunnen de 
kinderen op een mooi pad van dichtbij de weidevogels 
zien en horen. Ze krijgen vragen erover en 
ik leg uit hoe weidevogelbescherming 
werkt.” 
 
Op 20 april is er weer een Landschaps-
veiling Veluwe.

Boek: Gelderse verhalen 

mailto:mailto:info%40landschapsbeheergelderland.nl?subject=
http://www.landschapsbeheergelderland.nl
https://twitter.com/
http://www.veluwefonds.nl/tag/landschapsveiling/
http://www.veluwefonds.nl/tag/landschapsveiling/

