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De steenuil: nieuw leven
Vliegend boven het erf kijk ik
naar beneden. Vorig najaar
ben ik hier neergestreken,
niet ver van mijn
geboorteplek. Samen met
mijn mannetje vorm ik een
paar. Hiernaast zitten onze
jongen op een tak.
Mijn dieet bestaat voornamelijk uit muizen. Zittend op een laag paaltje
speur ik de ondergrond af naar deze lekkernij. In de overgang van het
hoge naar het lage gras zie ik ze goed aankomen in de schemering en sla
ik toe. Op een rommelig erf leven veel muizen en vind ik het hele jaar door
voldoende voedsel. Kikkers, regenwormen en insecten zorgen voor wat
afwisseling.
Het broedseizoen breekt aan. Ik ben een holenbroeder. Doordat er steeds
minder oude knotbomenbomen of hoogstamfruitbomen met holtes te vinden zijn, maak ik graag gebruik van een steenuilenkast op het erf. Hier kan
ik veilig mijn broedsel in leggen en samen met mijn mannetje de jongen
groot brengen.
Mijn kleintjes kunnen nog niet vliegen als ze uit het ei komen. Na vijf weken kruipen ze uit het nest naar buiten op een tak. Soms vallen ze naar beneden, het is zaak dat de kat ze dan niet te pakken krijgt. Gelukkig liggen
er wat pallets onder het nest, waar de jonge steenuilen zich tussen kunnen
verschuilen, ze klimmen dan zelf weer naar boven via de stam.
Vanaf de nok van de schuur kijk ik naar beneden. Ik ben een echte mensenvriend, ik houd van het erf, van de diversiteit en vooral: van de rommel.
Voor mijn nestgelegenheid ben ik steeds meer afhankelijk van de mensen.
Door het plaatsen van de steenuilenkast is mijn voortbestaan gewaarborgd.

Sponsor de steenuil
Voor elke € 50 die u doneert, kunnen vrijwilligers van de
steenuilenwerkgroepen in Gelderland één steenuilenkast
ophangen. De steenuil is een holenbroeder die zelf geen
nestholte kan maken. Door het verdwijnen van oude
knotbomen of hoogstamfruitbomen met holtes,
bieden steenuilenkasten een goed alternatief.
Steun de steenuil en sponsor een steenuilenkast!

100ste Klompenpad
Klompenpaden zijn populair. Zo
populair dat op woensdag 31 mei
2017 alweer het 100ste Klompenpad
wordt geopend. De opening van het
nieuwe Klompenpad vindt plaats in
Renswoude, op de grens van de
klompenpadenprovincies Utrecht en
Gelderland. Deze mijlpaal laten de
makers van Klompenpaden - Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting
Landschapsbeheer Gelderland –
natuurlijk niet ongemerkt voorbij
gaan. We gaan er een groot feest
van maken voor wandelaars en
alle partijen die de Klompenpaden
mogelijk maken. Zo organiseren
we vier dagen voor de opening een

feestelijke Wandelmeerdaagse. Op
een aantal Klompenpaden kunnen
bewoners, klompenpadenfans en
vrijwilligers elkaar ontmoeten tijdens
een wandeling. Houd de website
www.klompenpaden.nl en de Facebook pagina daarom in de gaten.
Arjan Vriend
directeur-bestuurder

Acties voor bijen
Wilde bijen en hommels staan in
de belangstelling want het gaat
niet goed met ze. Wilde bijen en
hommels zijn van cruciaal belang
voor de biodiversiteit van ons
landschap. Wist u dat ze bijna
tachtig procent van alle planten in
Nederland bestuiven?
Gelukkig zijn er verschillende acties
gaande om wilde bijen te helpen.

Wilde Bijenlinie

landschap in beeld

Met het project Wilde Bijenlinie willen
we nieuwe en bestaande leefgebieden voor wilde bijen in ons land
verbinden. Dankzij de Nationale

Postcode Loterij kan LandschappenNL met partners hiermee aan de
slag. Er komen driehonderd nieuwe
wilde bijenplekken bij. Daarnaast
verbinden we nieuwe en bestaande
bijenprojecten aan elkaar. Wilde bijen
hebben een verfijnd netwerk nodig
om te kunnen overleven. We werken
aan een bijvriendelijke inrichting van
dijken en spoorbermen.

Kilometers bloemen

Meer dan honderd mensen deden
mee aan onze actie bloemenmengsels voor bijen. In totaal zaaiden ze
acht kilometers aan bloemen speciaal voor bijen en vlinders. Door het

inzaaien van bloeiende planten in de
periode dat bijen vliegen helpen we
ze aan nectar en stuifmeel.
In mei kunt u opnieuw meedoen aan
deze actie. Houd onze website in de
gaten.

Knotboom
Knotbomen vormen al eeuwenlang een vertrouwd
beeld in het Nederlandse cultuurlandschap. Bij
knotbomen denken we vaak aan knotwilgen, maar
ook eik, es en els komen voor als knotboom.
Knotbomen staan vaak in rijen en vormen groene linten
in het landschap. Elk landschapstype kent van oudsher

zijn eigen knotboomsoorten. In de nattere gebieden
gedijen boomsoorten die hoge waterstanden verdragen. Knotbomen van zwarte els en schietwilg zijn te
vinden langs sloten en perceelsranden. Ze wortelen
behoorlijk diep en verstevigen hierdoor de oevers van
watergangen. Knotbomen van zomereik en gewone es
vinden we in de drogere gebieden in het kampen- en
essenlandschap. Knoteiken zijn vrij zeldzaam en kunnen bijzonder oud worden.
Het knotten van wilgen leverde vroeger brandhout en
geknotte elzen leverden stelen voor gereedschap.
Deze wijze van houtproductie is niet meer rendabel
en omdat knotbomen niet meer worden onderhouden,
dreigen ze uit het landschap te verdwijnen.
Oude noestige knotbomen kunnen allerlei planten en
dieren herbergen. De steenuil vindt in een knotwilg zijn
nestplaats. Ook kleine knaagdieren en veel insecten wonen in knotbomen. Bomen, struiken, grassen,
varens, mossen en paddenstoelen vinden een goede
humusrijke voedingsbodem in vermolmde delen van
oude knotbomen. Voor de ecologie maar ook voor het
behoud van het karakter van het landschap is het van
belang om knotbomen te behouden.

Landschapsbeheer in 2016
Beplantingsacties

We merken dagelijks dat mensen verknocht zijn aan
het landschap. Ook het afgelopen jaar hebben we dat
weer gezien.

Samen met bewoners maken we het buitengebied groener. Via Dorpen in het Groen en andere beplantingsacties
zijn duizenden inheemse bomen en struiken aangeplant.

Bewoners van het buitengebied die met veel enthousiasme meedoen aan een beplantingsproject. Vrijwilligers die
regelmatig in touw zijn om wilgen te knotten, poelen op te
schonen, weidevogelnesten te beschermen en
landschapselementen in kaart brengen. Daar zijn we blij
mee want we moeten samen nog veel doen om de biodiversiteit in het agrarisch landschap echt te helpen.
Hieronder vier resultaten van vorig jaar die deze betrokkenheid illustreren.

Ecologie op het erf

De projecten rondom ecologie op het erf waren een succes. Nijbroek omarmt de steenuil, in de gemeente Overbetuwe zijn erven vogel- en vlindervriendelijk ingericht en
in heel Gelderland zijn 56 bijenbiotopen gerealiseerd.

Smaak van het landschap

Via de Klompenpaden beleeft men het landschap. Sinds
vorig jaar kunnen wandelaars ook de smaak van het landschap via een Klompenpad Food ontdekken. Met lekkere
recepten en een simpele routebeschrijving kan iedereen
zelf ingrediënten voor een maaltijd bij elkaar plukken.

RESULTATEN 2016
LANDSCHAPSPROJECTEN EN KLOMPENPADEN

VRIJWILLIGERSINZET
# actieve vrijwilligers

# vrijwilligersgroepen

2016

280.000
241.250
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2010

landschapseducatie

242

7.500
5.600

2012

285.000

283

8.200

2014

# uren vrijwilligerswerk per jaar

194.750
= 178 FTE

= € 8,1 miljoen
vermeden kosten

1.883 basisschool kinderen met vrijwilligersprojecten
769 jongeren, van wie 607 via maatschappelijke stage
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randen gecreëerd door grondeigenaren in het buitengebied,
met onze zadenmengsels
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cultuurhistorie/ oral history

8

soortenbehoud-groepen
(steenuilen, bijen, poelen, vleermuizen)
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29 weide- en boerenlandvogel

werkgroepen

284
groepen

Natuurwerkdag

Een dagje meehelpen in de buitenlucht samen met
andere vrijwilligers, dat is de Natuurwerkdag.
Vorig jaar met zo’n 1800 Gelderse deelnemers.

56�biotopen op overhoekjes en

124

landschapsbeheergroepen

69 klompenpadenwerkgroepen

Bekijk alle cijfers in ons jaarbericht.
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hoogstambrigades

1

werkgroep
landschapsmonitoring

101 x
283 x
63 x

25

landgoed- en
buitenplaatswerkgroepen

landschapsproject
vrijwilligersgroep

69 x
18 x

Klompenpad
Klompenpad in ontwikkeling

natuurwerkdaglocaties

Veelzijdig vrijwilligerswerk

RESULTATEN IN HET LANDSCHAP
met vrijwilligers

3.547

aangeplante en
onderhouden
fruitbomen

5.912

aangeplante en
onderhouden
knotbomen
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809

ha
onderhouden
bosgebiedjes
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aangeplante en
onderhouden rijen
bomen, struiken
en hagen

97

148 poelen
onderhouden

1.784 deelnemers
op 63 locaties

1.578

onderhouden
solitaire bomen

nieuwe

308
km
zwerfafval
opgeruimd

207�

+
onderhouden
steenuilenkasten

11 verzetten
Het omvormen van een historische
veel groepen een boel
49.932
724
443es van
1.618
intensief grasland naar een
werk in het landschap. Aan het einde
graanakker, met als resultaat dat
van het winterwerkseizoen geven
de patrijs weer terug is. Samen
groepen ons hun werkresultaten en
met vluchtelingen aan de slag om
vertellen deze leuke ervaringen.
vlinders terug te krijgen in het
Ook vanuit de pers was er belanglandschap of het bouwen van een
stelling voor het vrijwilligerswerk met
insectenhotel met schoolkinderen.
mooie reportages in kranten en op
radio en tv.
Dit zijn een paar ervaringen die
Beek en bloemen
vrijwilligerswerk in het landschap
Vrijwilligers maaiden met de zeis,
de moeite waard maken. Tijdens de
een 125 jaar oude Maasheg werd
wekelijkse winterse werkdag,
gevlochten en na een half jaar
de Natuurwerkdag of tijdens NLdoet
graven begon een beek weer te
stromen. Een groep zaaide een
bloemenrand in en genoot van de
bloemen, op een landgoed werden
duizend bolgewasjes geplant.
Een ven werd opgeschoond waar 35
jaar geen onderhoud was gepleegd.
En er werd heel veel gezaagd, gesnoeid en gesleept.
RESULTATEN IN HET LANDSCHAP
met bewoners/grondeigenaren

erfadviezen
gegeven

aangeplante fruitbomen

nieuwe

aangeplante
laan- en
knotbomen

stuks aangeplant
bosplantsoen

ontwerp
Studio Ilva

Vertellen over het
landschap

Naast het onderhoud ín
het landschap, is er bij
steeds meer groepen
ook aandacht voor het
vertellen van het verhaal
óver het landschap. Veel
groepen organiseren
regelmatig een excursie.
Schoolkinderen leerden
over het rivierenlandschap
en ruimte voor de rivier.
Onder begeleiding van
MBO-leerlingen gingen basisschoolkinderen aan het werk
met zaag en steekschop.
SLG ondersteunt ruim 8000
vrijwilligers met dit veelzijdige vrijwilligerswerk in het
landschap!

Inspirerende werkdag

Oral History Werkgroep Gelderland

Meer dan tweehonderd vrijwilligers gaven op 4 maart het buitengebied van Elburg een fikse
opknapbeurt. De Gelderse Werkdag is dé ontmoetingsdag voor
vrijwilligers die ons landschap
onderhouden en werd dit jaar georganiseerd door Stichting Landschapselementen Elburg (SLE).

In 2008 is de Oral History Werkgroep Gelderland opgericht om de levende
geschiedenis en verhalen van streekbewoners over het landschap vast
te leggen. Sinds 2012 opereert de werkgroep zelfstandig en wordt daarbij
door ons en Stichting Erfgoed Gelderland gefaciliteerd. De werkgroep
bestaat uit een coördinator, een archiefvrijwilliger, een vaste kern van
momenteel 28 interviewvrijwilligers en een fotografievrijwilliger.
De vaste kern legt minimaal een interview per jaar af. Van het transcript van het
interview (uitgeschreven interview) maakt ze een verhaal. De gesproken tekst,
het transcript en het verhaal gaan naar het archief. De werkgroep is zeer productief en heeft verhalen vastgelegd over allerlei onderwerpen, waarover fraaie
boeken zijn gepubliceerd. Ze bedenkt zelf thema’s maar werkt ook in opdracht.

“Levensverhalen vastleggen, dat bindt ons”

“SLE zorgt hiermee voor mooie
promotie van het landschap en de
stad Elburg”, aldus wethouder Henk
Wessel van de gemeente Elburg.
Vrijwilligers snoeiden fruitbomen,
knotten wilgen, schoonden de heide
op met een prunustrekker en knapten een oeverzwaluwenwand op.
Enthousiasme was er voor de rocket
stove, een kleine veldoven waarmee
je met brandhout snel koffie maakt of
soep opwarmt. Na het harde werken
was er een streeklunch. Ook was er
o.a. een fietstocht langs de verschillende landschapstypen van Elburg
en een inspirerende rondleiding van
Biohorma door de A. Vogeltuinen.

Landschapsknokker

Kees Vredeveld uit Ruurlo werd
uitgeroepen tot Landschapsknokker
2017. Kees is onder andere
terreinbeheerder bij de G.A. van der
Lugt Stichting en zet zich enorm in
voor het Achterhoekse landschap.
Joep Gerrits uit Winssen ontving de
Aanmoedigingsprijs voor zijn inzet
voor de oude dorpsboomgaard in
Winssen. Bekijk het nieuwsbericht.

Meer informatie over de verhalen en de Oral History Werkgroep Gelderland

vrijwilligers

Promotie voor het landschap

Momenteel is de werkgroep bezig met verhalen over beken en sprengen op de
Veluwe. Kersverse coördinator Stance Westerhoud vertelt enthousiast: “Dat
onderwerp wordt dit jaar afgerond. De verhalen verschijnen in De Wijerd, een
uitgave van De Bekenstichting. Op stapel staat nu het historisch waterbeheer in
het rivierengebied en in de Achterhoek. Levensverhalen vastleggen, dat bindt
ons, dat is onze drive. We interviewen mensen die zich herinneren hoe het
vroeger was. Het is nodig om verhalen vast te leggen voor het nageslacht. Hoe
gaan we er nu mee om? Het is leuk om de verhalen te horen, of het nu gaat
over landgoederen of over scholtenboerderijen. Allerlei onderwerpen komen
langs van hoogstamfruit, het militaire leven of de geschiedenis van kasteel
Hackfort. Vorig jaar ging het over oude ambachten, van riet vlechten tot papier maken. Ik heb een interview gedaan over een touwslagerij in Gorssel. In
Gorssel heet een straat Touwbaan, daar heeft dus een touwslagerij gestaan.
In Zelhem hebben we buurtschappen geïnterviewd over het landschap dat is
veranderd door de ruilverkaveling. Waar de namen van wegen vandaan komen
bijvoorbeeld, dat weet niemand meer.”

Landschapskalender
Paradijs voor de patrijs in Montferland

31 maart 2017
Infoavond Zwerfafvalbrigade

Boerenlandvogels hebben het moeilijk. De patrijs is daar een voorbeeld van. Deze prachtige akkervogel zien we steeds minder.
Maar we kunnen patrijzen helpen.

31 maart 2017
Symposium BIJ BEWUST BETUWE

Rondom het Montferland start het project ‘Paradijs voor de patrijs’. Door
het inzaaien van kruidenrijke akkerranden bieden we patrijzen en andere
akkervogels zoals gele kwikstaart en veldleeuwerik broedgelegenheid,
voedsel en dekking. André Hendriksen en Theo Kaal zijn enthousiaste
bewoners en trekkers van dit project: “We hebben al boeren bereid
gevonden om akkerranden in te zaaien voor de patrijs”.
Het zaadmengsel bestaat uit zomergranen met cultuurgewassen als
boekweit, koolzaad en luzerne.
Vooral deze bloeiende cultuurgewassen trekken insecten
aan die voor akkervogels een
belangrijke voedselbron zijn om
hun jongen mee groot te brengen. Het zaad vormt voedsel in
het najaar en in de winter voor
groepen akker- en zangvogels
die doortrekken of overwinteren.

5 april 2017
Infoavond Zwerfafvalbrigade
3 en 6 april 2017
Infoavonden Dijken in het Groen
12 april 2017
Bewonersavond
Levend Landschap Bennekom
13 april 2017
Infoavond Levend Landschap
Hoevelaken
18 april 2017
Startavond Klompenpad Ugchelen
6 t/m 14 mei 2017
Vogelkijkweek

Klompenpaden volop in beweging
In maart hebben we het Boereneschpad in de gemeente Berkelland
geopend. In Hoenderloo volgt het 99ste Klompenpad. De opening
van het 100ste Klompenpad vieren we op 31 mei in Renswoude, op
de grens van de klompenpadprovincies Utrecht en Gelderland.
We blijven Klompenpaden niet alleen ontwikkelen maar ook verbeteren.
Zo hebben we het Meulunterenpad in de gemeente Ede, dat in 2007 is
geopend, op suggesties van wandelaars flink verbeterd. De oorspronkelijke verlenger, die het meest werd gewaardeerd, is de hoofdroute geworden. Het Pelserpad in de gemeente Ermelo is verbeterd en verlengd. In
de gemeente Overbetuwe zijn we aan de slag met een extra lang Klompenpad: Klompenpad XL!

Promotie

Ook de promotie van de Klompenpaden staat niet stil. Zo heeft
Visit Veluwe de Klompenpaden
opgenomen in haar promotie van
de Veluwe. Publicist en wandelaar Wim Huijser gaf tweemaal
een lezing op de wandel- en
fietsbeurs. Binnenkort verschijnt
zijn boek ‘50 nieuwe Klompenpaden’.

13 mei 2017
Opening Plaggenstekerspad
31 mei 2017
Opening 100ste Klompenpad
Zie voor meer informatie en
activiteiten onze website

Groen is goed voor mensen en hun gezondheid
Leidy van der Aalst-Wolken, DKK Gelderland
Leidy van der Aalst-Wolken is voorzitter van de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland
(DKK Gelderland). De aanpak Levend Landschap en de
dorpsplannen van de DKK zijn volgens haar een mooie
verbinding tussen de ‘binnenboel’ en de ‘buitenboel’.
“Ik ben als oud-wethouder in Ubbergen altijd met groen
bezig geweest. Dat herken ik en spreekt me aan in Levend
Landschap. Ik vind het belangrijk dat mensen zelf betrokken zijn bij hun groene omgeving en daar actief in zijn.
Groen is goed voor mensen en hun gezondheid en bezig
zijn in het groen verbindt.
DKK is een vereniging met driehonderd leden in kleine
kernen: dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen. We
ondersteunen en faciliteren bewoners. We gaan uit van
de vragen van bewoners, wat vinden zij belangrijk. Ons
motto is ‘kracht en initiatief van bewoners’. We werken in

de breedte samen met andere partijen zoals ouderenorganisaties, sport, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de leefbaarheidsalliantie. DKK is vooral actief
bij bewonersinitiatieven in de dorpen. Het gaat om het
invullen van de eigen leefomgeving zoals dorpspleinen,
speel/ontmoetingsplekken en natuurlijk ook groen met het
accent op de ‘binnenboel’. SLG is met Levend Landschap
actief in het buitengebied, rondom het dorp. Jullie stimuleren bewoners voor de ‘buitenboel’, dat sluit goed aan bij
onze aanpak. Bewoners bepalen het zelf, van onderop.
Dat heeft raakvlakken met Levend Landschap. In het dorp Halle zijn DKK en SLG
met bewoners een dorpsvisie aan het
maken. We hebben hier plannen om met
bewoners ook het groen op te pakken.
We versterken elkaar hierin.”

Boek en app: Veluwe - De Natuurgids
De Veluwegids is dé manier om
natuur te ontdekken op de Veluwe!
Een uitgebreide beschrijving van
het landschap en de flora & fauna
direct gekoppeld aan routes. Tips
over de mooiste wildobservatieplekken, leukste excursies op de
Veluwe en routes door verschillende landschapstypen, die deels
over de Klompenpaden lopen.
Naast de Veluwegids is er de routeapp, deze filtert op uw favoriete
thema (flora, reptielen en vogels) en
geeft seizoensgebonden informatie.
De speciale veldgids geeft tips over
hoe u die gekraagde roodstaart nu
het beste kan spotten. Deze app is
de ‘next best thing’ na een expert
meenemen op uw wandeling, aldus
de auteur.
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