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        Spelenderwijs
   het landschap ontdekken

Klompenpad Kids
Wandelen op een Klompenpad 
betekent lekker struinen door het 
weiland en kleine doorsteekjes 
ontdekken. Op het Klompenpad 
Kids gaan kinderen met hun (groot)-
ouders er op uit. Al spelend komen de 
jonge wandelaars in contact met het 
landschap en haar geschiedenis.

Biodiversiteit op het erf
en in het landschap

Vrijwilligers zorgen samen

voor een schoner buitengebied

Onderhoud zorgt voor behoud 

van hoogstamfruit

De kracht van het dorp

in Levend Landschap

Nieuwe vrijwilligersgroepen 
Veel mensen willen zich inzetten 
voor hun omgeving. Vrijwilligers van 
hoogstambrigades doen onderhoud 
aan oude en nieuwe boomgaarden. 
Zwerfafvalbrigades zorgen voor een schoon 
landschap, door regelmatig samen er op uit 
te trekken om zwerfafval op te ruimen.

VOORUITBLIK LANDSCHAPSBEHEER 2018

Onze zorg voor het landschap zetten we voort in 2018. Vrijwilligers doen 
onderhoud aan het landschap, particulieren planten inheemse bomen 
en struiken en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Veel mensen 
beleven plezier aan het samen buiten werken. Hun betrokkenheid zorgt 
voor mooie projecten en resultaten in het landschap. In 2018 gaan we aan 
de slag met:

Levend Landschap
Nestkasten ophangen in de 
dorpsboomgaard, een wandelroute 
door de uiterwaarden en de aanplant 
van meer groen in het landschap. Dit 
zijn enkele voorbeelden van ideeën 
van bewoners voor een mooier 
landschap. In het Levend Landschap 
proces worden dromen werkelijkheid. 

Biodiversiteit
De insectenpopulatie is sterk 
achteruit gegaan. Snelle actie 
is nodig om te voorkomen dat 
soorten verdwijnen. Vrijwilligers 
planten bijenbosjes aan en 
particulieren maken een natuurerf. 
Ook geven we cursussen 
insectvriendelijk maaibeheer. 
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HERSTEL AGRARISCHE LANDSCHAPPEN! 

In 2017 is het duidelijk geworden dat veel wilde planten en dieren moeite hebben 
zich staande te houden in het hedendaagse landschap. Met name in de agrarische 
landschappen is actie noodzakelijk om de zo gewaardeerde boerenlandvogels en 
bestuivende insecten een bestaan te bieden.

Het herstel van agrarische landschappen en het omlaag brengen van de milieudruk 
verdienen prioriteit. Gelukkig onderkent de provincie Gelderland deze noodzaak ook en 
tracht zij met een nieuwe Natuurambitie, een Agenda Landschap en een Agenda Vitaal 
Platteland de negatieve ontwikkelingen te doorbreken. Wij helpen de provincie graag 
om concrete resultaten te boeken.

Gemeenten in Gelderland doen er verstandig aan de zorg voor hun bijzondere 
landschappen te intensiveren. Dat betekent planologisch beschermen, alleen 
landschapsversterkende ontwikkelingen toestaan en inzetten op herstel en beheer. 
Daar is veel mee te winnen, want een landschap dat er goed bij ligt, draagt niet alleen 
bij aan herstel van biodiversiteit. Het zorgt ook voor herstel van de leefbaarheid, meer 
gemeenschapszin, een florerende vrijetijdseconomie en een gunstig vestigingsklimaat 
voor bedrijven.

Arjan Vriend
directeur-bestuurder

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

Helpt u ook (weer) mee?
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Klompenpad in ontwikkeling
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# actieve vrijwilligers
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8.000

# vrijwilligersgroepen

177

207
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# uren vrijwilligerswerk per jaar
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283.000
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groepen

302

102.768
stuks aangeplant 

bosplantsoen
2.331
aangeplante fruitbomen

aangeplante en 
onderhouden 

fruitbomen

107 landschapsbeheer-
groepen

75 klompenpadenwerkgroepen

9 soortenbehoud-groepen 
(steenuilen, wilde bijen, poelen, vleermuizen)

26 landgoed- en 
buitenplaatswerkgroepen

25 
hoogstambrigades

30 boerenlandvogel
werkgroepen

4.438

3 archeologiewachten

beschermde nesten 
boerenlandvogels

5.924

1 
werkgroep

landschapsmonitoring

1.883  deelnemers 

op 64  locaties 

1 werkgroep
oral history

16 zwerfafvalbrigades

9 waterschapsgroepen

4.130  basisschool kinderen en 877  jongeren

in contact met

66.162  website bezoekers

9.124  lezers Landschapsnieuws 

6.382  Twitter volgers 

3.700  deelnemers infoavonden 

494  deelnemers  cursussen

526  erfadviezen

RESULTATEN IN HET LANDSCHAP
met bewoners/grondeigenaren

LANDSCHAPSPROJECTEN EN KLOMPENPADEN

RESULTATEN 2017

RESULTATEN IN HET LANDSCHAP
met vrijwilligers

VRIJWILLIGERSINZET
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