
Stichting Landschapsbeheer Gelderland

winter 2015

landschapsnieuws

Deelname aan de Natuur-
werkdag is voor veel mensen 
de eerste kennismaking met 
vrijwilligerswerk in natuur en 
landschap. De 15e editie van 
de Natuurwerkdag, een initi-
atief van LandschappenNL, 
vond plaats op 7 november. 

In Gelderland kon men aan de slag op ruim 50 locaties. Er werd door jong 
en oud fanatiek geknot, gesnoeid, gesleept, geplant en vooral genoten van 
de mooie gebieden waar gewerkt werd. Resultaat: ruim 1.700 deelnemers!

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk bezocht de Liniewacht in Heukelum. 
Deze groep is actief langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie waar ze 
groepsschuilplaatsen voor vleermuizen en het omringende landschap 
onderhoudt. Van Dijk benadrukte dat “het werk aan het landschap door 
vrijwilligers ongelooflijk belangrijk is”. Dat vrijwilligers onmisbaar zijn, 
bevestigt ook boswachter Dirk van den Brink van Staatsbosbeheer van 
de locatie Needse Achterveld. “Veel enthousiaste mensen, een geweldige 
lunch en er wordt altijd veel werk verzet. Zonder de inzet van de vrijwil-
ligers zou de heide dichtgroeien en dat is nou net niet wat we willen.” Een 
van de deelnemers vertelt: “Al jaren doe ik mee. ’s Ochtends werken en ’s 
middags de excursie. En iedere keer is het weer anders en zie je weer iets 
nieuws.” Bekijk hier de film over deze locatie.  
 
Heeft u ook meegedaan aan de Natuurwerkdag en wilt u vaker meewerken 
in het landschap met anderen? Kijk op onze website bij ‘overzichtskaart 
alle vrijwilligersgroepen’ en meld u aan als nieuwe vrijwilliger. Het najaar is 
de start van het werkseizoen en extra handen zijn altijd nodig. 

Samen met de gemeente Voorst organiseren we de cursus 
‘Alles van het landschap’ om erfeigenaren te enthousiasme-
ren en te informeren over het landschap waar ze wonen.  
De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte en 
een inspiratiedag. Aan de orde komen het landschap en de 
cultuurhistorie van Voorst, ecologie op het erf en aanleg en 
beheer van landschapselementen zoals hoogstamfruit en ha-
gen. Meer informatie en aanmelden: kijk op de website.

Geslaagde Natuurwerkdag 

Alles van het landschap

Dynamo
 
Vandaag begaf de dynamo van mijn 
auto het. De accu werd niet meer 
opgeladen. Je komt er dan achter dat 
je niet zonder een dynamo kunt en 
dat je tot stilstand komt. SLG is ei-
genlijk ook zo’n dynamo. Zo’n 10.000 
Gelderse bewoners en vrijwilligers 
werden in 2015 voorzien van kennis, 
gereedschap en materialen, zodat 
zij hun vrijwilligerswerk succesvol 
kunnen verrichten en er veel plezier 
aan beleven. We hebben 12 vrijwil-
ligersgroepen in beeld gebracht in de 
publicatie ‘Kijkje in de keuken’.  
Zij laten zien dat er heel veel land-
schapsresultaten geboekt worden en 

de onderlinge band tussen de vrijwil-
ligers groot is. De maatschappelijke 
betrokkenheid is de kurk waarop 
de landschapskwaliteit drijft. De 
overheid en de Nationale Postcode 
Loterij faciliteren deze heel tastbare 
betrokkenheid door ons in staat te 
stellen de dynamo te zijn. Wij gaan 
ook in 2016 door met het opladen 

van nog meer accu’s!
 

Arjan Vriend, 
directeur

https://vimeo.com/145266361
http://landschapsbeheergelderland.nl/met-vrijwilligers/bij-u-de-buurt/
http://landschapsbeheergelderland.nl/met-vrijwilligers/bij-u-de-buurt/
http://landschapsbeheergelderland.nl/doe-mee-aan-de-cursus-alles-van-het-landschap-in-voorst/


Windsingels rond boerderijen en 
boomgaarden zijn kenmerkende 
landschapselementen in de  
gemeente Geldermalsen. 

Bescherming tegen wind 
Tijdens een grote ruilverkaveling in 
de jaren ’60 zijn rond nieuwe boer-
derijen deze houtsingels aangelegd. 
Hierdoor lagen de boerderijen in 
eilanden van groen die bescherming 
boden tegen wind. Bij goed beheer 
(bijvoorbeeld hakhoutbeheer met 
overstaanders, zoals essen die bij 
het snoeien mogen blijven staan) bie-
den deze singels ook een geschikte 
leefomgeving voor dieren en wilde 

planten. Door bedrijfsuitbreiding en 
om andere redenen zijn windsingels 
op veel plekken verdwenen of ze be-
staan uit coniferen, die een nadelig 
effect hebben op landschappelijke en 
ecologische waarden. 

Nieuwe windsingels  
Met het project Windsingels Gelder-
malsen willen we bestaande windsin-
gels herstellen en nieuwe windsin-
gels realiseren rond boerderijen. We 
werken hierbij samen met de lokale 
agrarische natuurvereniging VANL 
TCW. Onze adviseurs hebben in 
samenspraak met de deelnemende 
agrariërs en via de informatie op 

onze website een assortiment vast-
gesteld die aangeplant gaat worden.   
 
Uitvoering 
De uitvoering van het plan wordt 
volgend voorjaar verzorgd door de 
VANL TCW.

Een grafheuvel is een heuvel die is opgeworpen 
boven een graf of een aantal graven. Grafheuvels 
behoren tot de oudste cultuurhistorische land-
schapselementen van ons land.  

Ze geven blijk van de behoefte van onze voorouders 
de graven van overledenen op een bijzondere manier 

te markeren. De oudste zijn zo’n 5000 jaar oud, de 
jongste zijn opgeworpen in de Romeinse Tijd.  
Grafheuvels kunnen een paar meter hoog zijn. Zij ver-
tellen niet alleen iets over het dodenritueel en de mate-
riële cultuur (door middel van de gevonden grafgiften) 
van de begravingen, maar ook iets over de omstandig-
heden ten tijde van de begraving. In de middeleeuwen 
en de periode erna deden sommige grafheuvels dienst 
als galgenberg.
 
Herkenbaar in het landschap
De meeste grafheuvels vinden we in Gelderland, op de 
hogere zandgronden van de Veluwe. Veel grafheuvels 
zijn overwoekerd door struiken en bomen en niet meer 
herkenbaar in het landschap. Dat is jammer. Door het 
oprichten van Archeologiewachten (zie pagina 3) wil-
len we met vrijwilligers de grafheuvels onderhouden en 
weer zichtbaar maken in het landschap. 

Op de website www.leestekensvanhetlandschap.nl zijn 
ruim driehonderd landschapselementen in Nederland 
beschreven. De moeite waard om eens te bekijken.

Grafheuvel 

Windsingels Geldermalsen
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www.leestekensvanhetlandschap.nl


Nieuwe vrijwilligersgroepen

Heide opgeknapt door vluchtelingen

Afgelopen jaar hebben we behoorlijk wat nieuwe 
vrijwilligersgroepen opgericht. We bieden hen onder-
steuning in de vorm van gereedschap, handschoe-
nen, verzekering, cursus en informatie. We heten alle 
nieuwe vrijwilligers van harte welkom!  

Archeologiewachten
Zo zijn in de gemeenten Epe, Putten en Apeldoorn  
Archeologiewachten opgericht. Deze vrijwilligersgroepen  
helpen onder begeleiding van een archeoloog van Stich-
ting Erfgoedbeheer het cultureel erfgoed in hun gemeente 
onderhouden. Vaak gaat het om grafheuvels die overwoe-
kerd zijn met bramen en opslag van bomen en struiken.  

Onze directeur, Arjan Vriend, heeft 
op een mooie ochtend in oktober 
nabij het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA) in de gemeen-
te Wageningen een flinke heidebe-
heerklus uitgevoerd voor Staats-
bosbeheer met 10 vrijwilligers en 
20 Syrische vluchtelingen.  

Zandhagedis
Het betrof vluchtelingen die net voor 
of aan de start van hun asielproce-
dure staan. Het heideveld in 

de boswachterij Oostereng stond 
vol met opslag van berk, grove den, 
Amerikaanse eik en braam. Daar-
door dreigde het heideveld geheel 
te verbossen. Dat zou jammer zijn, 
aangezien de zandhagedis hier zijn 
leefgebied heeft. 
 
Postitieve ervaring 
De vluchtelingen gaven tijdens de 
koffiepauze aan dat het werken op 
de hei hen voldoening gaf, want de 
verveling slaat snel toe in een asiel-
zoekerscentrum. ‘Zij hebben veel 
werk verzet, we zijn flink opgescho-
ten met het weghalen van de opslag’ 
aldus Arjan Vriend. En op de vraag 
of de Syrische mannen zin hebben 
om vaker te helpen was het ant-
woord volmondig ‘JA!’. Al met al een 
positieve ervaring van beide kanten. 
Tijdens de Natuurwerkdag hebben 
vluchtelingen ook op de locatie  

Buitenplaatswerkgroepen
Op buitenplaatsen en landgoederen is altijd veel onder-
houd nodig. Met subsidie van de Provincie Gelderland 
hebben we tien buitenplaatswerkgroepen opgezet bij on-
der andere Huis Schouwenburg, Huis Den Dam en Huize 
Voorstonden. Deze vrijwilligers onderhouden tuin, moes-
tuin, park en boomgaard rondom de buitenplaats, vaak 
onder begeleiding van een tuinman of hovenier. 
 
Knotgroep en wilde bijenwerkgroep
Begin dit jaar deden de gemeente Heerde en wij een 
oproep voor vrijwilligers om knotbomen in het buitenge-
bied te onderhouden. Nu is er een Knotgroep Heerde met 
zeventien vrijwilligers, die niet alleen de knotbomen onder-
houden maar ook nieuwe knotbomen aanplanten. 
In de gemeente Overbetuwe hebben we met bewoners 
een beplantingsactie voor bijen gedaan. Daarnaast is een 
‘wilde bijenwerkgroep’ opgericht, die een groot bijenhotel  
hebben gemaakt en actief zijn met bijvriendelijk berm-
beheer en educatie. Naast hoogstambrigades en Oral 
History vrijwilligers zijn er ook zo’n twintig klompenpaden-
werkgroepen bijgekomen.  
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. 
Kijk op onze website.

 
Fikkersdries in de gemeente Overbe-
tuwe geholpen.  
Wel is een oplossing nodig voor het 
vervoer van de vluchtelingen naar 
verder weg gelegen werklocaties. 

http://landschapsbeheergelderland.nl/met-vrijwilligers/bij-u-de-buurt/


Kaartviewer
Werkgroep Leefklimaat Zevenaar is al jaren actief met kinderen die wer-
ken in het landschap. In het project Je School Kan De Boom In - een pro-
ject dat in 2008 door ons is bedacht - werkt ze samen met NME Liemers. 
Jaarlijks knotten meer dan 400 leerlingen uit Zevenaar en omgeving de 
wilgen in hun gemeente. Op school krijgen kinderen van groep 7 en 8 een 
les over het knotten van wilgen. De week erna gaan ze de boom in. 
Wij ondersteunen met gereedschap en kinderhelmen.  
 
Les op school  
Marian Siebum, educatief medewerker bij NME Liemers was er vanaf het begin 
bij: “Het project is inmiddels een vast onderdeel van het onderwijsprogramma. 
Scholen schrijven zich hiervoor in, 15 á 20 groepen per jaar. We hebben de 
contacten met de scholen en regelen materialen. Op school vertellen we wat 
de kinderen gaan doen. Eerst deed ik het alleen, nu zijn er zoveel vrijwilligers, 
vaak oud-docenten.Waarom zijn knotwilgen belangrijk in het landschap? Hoe 
onderhoud je ze? De kinderen leren over veilig werken maar ook hoe ruim je 
afvalhout op en wat kun je ermee doen? Soms gaan we op school manden-
vlechten of een hut maken. Het is ook een leerproces. Kinderen leren samen-
werken, durven en initiatief nemen.”  

“Het is al die jaren goed verlopen” 
Roel Brocx is coördinator van de werkgroep. Hij regelt het inroosteren van de 
dertig vrijwilligers, die de les geven en kinderen begeleiden bij het knotten. 
Per groepje van drie kinderen is er een begeleider. “Ik stel alles samen. Het is 
al die jaren goed verlopen. Kinderen vinden het heel leuk. Een enkeling heeft 
verkeerde schoenen aan en heeft het koud. Ze vragen aan me: “Mag ik mijn 
verjaardagsfeestje in de boom vieren?”. Het gaat om wat mág ik doen, niet wat 
moet ik doen. Soms hebben ze hoogtevrees. Langzaam gaan ze een stapje 
hoger op de ladder of wat grondwerk doen. Aan het eind van de ochtend staan 
ze in de boom. Kinderen hiervoor warm maken, dat is de start. In het weekend 
rijden ze met opa en oma langs, “Kijk die boom heb ik geknot!”.”
Meer informatie: Werkgroep Leefklimaat Zevenaar en NME Liemers

Ben u benieuwd hoe uw werk-
gebied er in 1850 of in 1900 
uitzag? Wilt u weten welke rijks-
monumenten of landgoederen in 
uw werkgebied liggen? Wilt u de 
hoogteverschillen zien of meer 
weten over het landschapstype in 
uw werkgebied?

Webapplicatie
Dat kan met de speciale kaartviewer, 
een webapplicatie die we voor vrijwil-
ligers hebben ontwikkeld.  
Op de coördinatorenbijeenkomst 
van 3 oktober in Bemmel hebben we 
deze kaartviewer voor vrijwilligers-
groepen gepresenteerd. Een prachtig 
middel om uw eigen werkgebied te 
bekijken. Het werkt door het aan- en 
uitzetten van verschillende kaartla-
gen zoals hoogte, luchtfoto, histo-
rische kaarten, rijksmonumenten, 
wandel- en fietsroutes en nog veel 
meer.  
 
1850
Zet bijvoorbeeld de laag van de topo-
grafische militaire kaart uit 1850 aan. 
U kunt de transparantie veranderen 
waardoor de actuele kaart daaronder 
zichtbaar wordt. Door hiermee te 
spelen, ziet u welke landschapsele-
menten er vroeger lagen en welke 
verdwenen zijn. Dit geeft u nieuwe 
inzichten over waar en hoe u het 
landschap kunt herstellen. En uitein-
delijk kunt u samen met de grondei-
genaar bedenken om die elementen 
weer aan te planten. 
Bekijk de kaartviewer hier.

Je School Kan De Boom In

http://landschapsbeheergelderland.nl/alle-vrijwilligersgroepen-per-regio/werkgroep-leefklimaat-zevenaar/
http://www.nmeliemers.nl/
http://slgelderland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6e2baf09f9944adcb2a509764015bf02
http://slgelderland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6e2baf09f9944adcb2a509764015bf02


Dorpslandschapsbiografie Lievelde
Voor het Achterhoekse dorp Lievelde (gemeente Oost Gelre) stellen 
we samen met inwoners en studenten van Van Hall Larenstein in 
Velp een dorpslandschapsbiografie op. 

Een dorpslandschapsbiografie beschrijft de relatie tussen de bewoner en 
zijn leefomgeving. Belangrijke momenten in het dorp en dorpsprocessen 
spelen hierbij een rol. Thema’s zijn de historische trends in het gebruik 
van het landschap, de beleving van het landschappelijke verleden en het 
(landschappelijk) dorpserfgoed. Onderzoek voor de biografie vindt plaats 
door analyses van oude kaarten, inventarisatie en vastleggen van ver-
dwenen paden en veldnamen, vastleggen van de dorpshistorie via Oral 

History en in kaart brengen van 
natuurwaarden. De resultaten 
worden gepresenteerd in film, 
website, rapport, fotowedstrijd 
of billboard. Bewoners krijgen 
zo inzicht in de relatie dorp en 
landschap, maar het kan ook 
uitvoering vormgeven en de 
onderlinge band van bewoners 
versterken. Meer informatie bij 
Sander Nijhuis.

Uw gemeente op de website 
We werken al bijna dertig jaar samen met allerlei gemeenten in  
Gelderland om het landschap aantrekkelijker te maken en te 
versterken. In verschillende gemeenten starten we projecten waar 
bewoners aan kunnen deelnemen. 

Het kan gaan om een beplantingsproject, een nieuw Klompenpad, een 
actie voor de steenuil, een cursus, een Levend Landschapsproces of een 
nieuw Oral History project.  

Samen maken we het landschap
Om u een goed beeld te geven in welke gemeenten we actief zijn, heb-
ben we op onze website de rubriek ‘in uw gemeente’ gemaakt. Hier 

kunt u zoeken of we ook in uw 
gemeente activiteiten organi-
seren. U vindt informatie over 
projecten die we momenteel 
in uw gemeente uitvoeren, net 
hebben afgesloten of binnenkort 
gaan opstarten. Ook staat aan-
gegeven hoe u als bewoner kunt 
deelnemen aan een project. 
We hopen op zoveel mogelijk 
belangstelling voor onze activi-
teiten. Neemt u een kijkje?

Landschapskalender

13 januari 2016
Informatieavond vluchtheuvel 
Kerkwijk 
 
16 januari 2016 
Plantdag Wageningen in het 
Groen  

16 en 17 januari 2016  
Nationale Tuinvogeltelling 

19 januari 2016 
Alles van het landschap Voorst 

9 februari 2016
Alles van het landschap Voorst 

5 maart 2016
Alles van het landschap Voorst 

5 maart 2016
Gelderse Werkdag 
  
11 en 12 maart 2016  
NLdoet

13 maart 2016 
NK Maasheggenvlechten

16 maart 2016  
Boomfeestdag 
 
16 april 2016
Alles van het landschap Voorst

mailto:mailto:s.nijhuis%40landschapsbeheergelderland.nl?subject=
http://landschapsbeheergelderland.nl/
http://landschapsbeheergelderland.nl/agenda/5900/
http://landschapsbeheergelderland.nl/agenda/5900/
http://landschapsbeheergelderland.nl/agenda/plantdag-wageningen-in-het-groen/
http://landschapsbeheergelderland.nl/agenda/plantdag-wageningen-in-het-groen/
https://www.tuinvogeltelling.nl/
http://landschapsbeheergelderland.nl/doe-mee-aan-de-cursus-alles-van-het-landschap-in-voorst/
http://landschapsbeheergelderland.nl/doe-mee-aan-de-cursus-alles-van-het-landschap-in-voorst/
http://landschapsbeheergelderland.nl/doe-mee-aan-de-cursus-alles-van-het-landschap-in-voorst/
http://landschapsbeheergelderland.nl/met-vrijwilligers/gelderse-werkdag-2015-en-landschapsknokker/
http://www.nldoet.nl/
http://www.maasheggen.nl/nk-maasheggenvlechten-2016/
http://www.boomfeestdag.nl/
http://landschapsbeheergelderland.nl/doe-mee-aan-de-cursus-alles-van-het-landschap-in-voorst/


Twintig particuliere erfeigenaren uit de Achterhoek heb-
ben meegedaan aan de actie collectieboomgaarden. Zij 
planten meer dan tweehonderd fruitbomen van bijzondere 
historische fruitrassen uit de collectie van de bekende ras-
sendeskundige Hennie Rossel. In zo’n collectieboomgaard 
worden de oude Achterhoekse rassen behouden Het gaat 
om fruitrassen die met name in Gelderland (Achterhoek) 
waren teruggevonden, zoals Honingzeuten (Honingzoet), 
een zeer oud appelras, gevonden in Aalten, Gamerse Zure, 
een typisch streekras uit De Betuwe of Calbas Musqué, van 
een zeer oude lei-peer uit Laren.
 
Een van de deelnemers is Tom Tieleman uit Laag Keppel: 
“Ik heb aan deze actie meegedaan om twee redenen. Ten 
eerste de gelegenheid om een bijzondere boomgaard te 
planten waarmee we een bijdrage kunnen leveren aan het 
in stand houden van bijzondere fruitrassen. Ten tweede een 

Wie zijn de duizenden mensen die 
in hun vrije tijd de handen uit de 
mouwen steken voor het land-
schap? Met het boekje ‘Kijkje in 
de keuken’ bieden we letterlijk een 
kijkje in de keuken van de vele 
vrijwilligersgroepen die bij ons 
zijn aangesloten.  

Aan de hand van de verhalen van 
leden van 12 verschillende vrijwil-
ligersgroepen komt de lezer meer 
te weten over de motivatie en liefde 
voor de eigen omgeving van de 
vrijwilligers. Het geeft een mooi beeld 
van de bevlogen- en betrokkenheid. 
Naast de verhalen zijn er 12 soep-
recepten opgenomen, vaak aan-
gedragen door de groepen zelf. De 
werkdagen worden vaak afgesloten 
met een dampende kom soep en de 
soep staat wat ons betreft symbool 
voor het belangrijke sociale aspect 

van het vrijwilligerswerk.
Meer informatie:
Alle bij ons aangesloten groepen 
ontvangen per post vijf exemplaren 
en we zullen het uitdelen aan onze 
relaties. Het boekje is helaas niet 
te koop maar u kunt het boekje wel 
lezen op onze website.

Colofon

Tom Tieleman, deelnemer actie collectieboomgaarden

Bijzondere boomgaard planten tegen een  
acceptabele investering

boomgaard realiseren tegen een heel acceptabele inves-
tering. Het maakte het dus extra interessant om voor deze 
investering ook nog een bijzondere boomgaard te verkrij-
gen. Ik loop al jaren met plannen rond om een boomgaard 
aan te leggen. Het is er nooit van gekomen door andere 
prioriteiten. Ik woon op een boerderij uit 1894, gelukkig in 
heel goede staat maar waar toch nog het nodige werk in 
zit. De vroegere boomgaard is verdwenen op een enkele 
fruitboom hier en daar. Deze actie is zo interessant dat ik 
de prioriteiten dus omgegooid heb en nu een prachtige 
boomgaard heb staan van 26 stuks hoogstambomen.  
Ik ken helaas geen enkele van de collectierassen. Ik ben 
driftig aan het zoeken naar literatuur en op het internet. 
Ik heb goede hoop dat met de ondersteuning van de 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland er geleidelijk aan 
meer informatie beschikbaar gaat komen.”

Boek: Kijkje in de keuken Uitgave van:

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Tel. 026 3537444 
 
info@landschapsbeheergelderland.nl

www.landschapsbeheergelderland.nl
 
Twitter: @SLGelderland 
 
Beeldmateriaal: Werkgroep Leefklimaat 
Zevenaar, RCE, Han Bouwmeester en 
SLG

http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/KijkInDeKeuken_def3_web.pdf
mailto:mailto:info%40landschapsbeheergelderland.nl?subject=
http://landschapsbeheergelderland.nl/
https://twitter.com/SLGelderland

