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Herfst op het natuurerf
De kleuren springen u tegemoet op het natuurerf in de
herfst. Meidoorn, sleedoorn,
Gelderse roos en kardinaalsmuts zorgen met hun bessen voor allerlei kleuren. De
vogels profiteren hier volop
van en vinden nog voldoende voedsel.
Ook de bladeren vertonen hun kleurentooi. Groen, geel, rood en bruin zijn
vertegenwoordigd in de hagen, singels en bomen op en om het erf.
Rondom de poel vliegen nog steeds libellen en waterjuffers. De padden
zullen intussen wel een schuilplek hebben gevonden voor de winter, net
als de kamsalamanders en andere amfibieën. De vergeten overhoek met
ongebruikte dakpannen, bakstenen en hout achter op het erf blijkt een
prima winterverblijf voor deze dieren. De takkenril of takkenhoop, gemaakt
van snoeihout van de vorige winter, vormt een mooie schuilgelegenheid
voor allerlei kleine zoogdieren. Konijnen kunnen hier een holletje bouwen
en ook de egel maakt graag gebruik van dit soort rommelhoeken.
In de boomgaard is het nu hoog tijd om de peren te plukken. De pruimen
en appels zijn allemaal al geoogst. Dassen en vlinders zoals de atalanta,
bont zandoogje en gehakkelde aurelia doen zich te goed aan rottend fruit
dat blijft liggen. In de bloemrijke rand langs het grasland, staan enkele
soorten nog steeds in bloei. De insecten maken er dankbaar gebruik van,
ze zijn op zoek naar stuifmeel en nectar en kunnen dat hier gelukkig nog
vinden. Op het erf is het stil zonder het vrolijke gekwetter van de zwaluwen, zij zijn alweer vertrokken naar verre streken. Gelukkig houdt het
steenuilenpaartje ons ook in de winter gezelschap!
Wilt u ook een natuurerf? SLG geeft advies op maat om een natuurerf te
realiseren.

Klompenpadenfans opgelet!
De actie ’Sponsor een bankje op één van de Klompenpaden’ is verlengd! Had u nog niet gedoneerd? Dan kunt u
alsnog meedoen om een bankje op een Klompenpad te
realiseren. Met uw bijdrage kunnen de vrijwilligers een
bankje plaatsen. Een plek om rustig te zitten, iets te eten
of lekker te mijmeren. Dus sponsor een bankje op één
van de Gelderse Klompenpaden!

Speeddaten
Specifieke projecten en maatregelen gericht op landschapsherstel
kunnen de achteruitgang van de
landschapskwaliteit keren. Met een
goed plan gericht op herstel en
beheer kan de provincie Gelderland
zijn unieke landschappelijk stamkapitaal opvijzelen. Gemeenten
kunnen de landschapselementen
planologisch bescherming bieden.
Boeren, burgers en buitenlui kunnen met hulp van landschapsorganisaties de groene lijnen in het landschap helen. Onze vrijwilligers zijn
graag bereid assistentie te verlenen
en SLG legt fraaie Klompenpaden
aan voor de optimale landschapsbeleving.

Al deze mensen en instanties moeten elkaar snel vinden om goede afspraken met elkaar te maken. Laat
het speeddaten maar beginnen!
Arjan Vriend,
directeur-bestuurder

Plant de knotboom terug in het landschap!
Knoestige knotbomen vormen
al eeuwenlang een vertrouwd
beeld in ons cultuurlandschap. Ze
werden door boeren geknot voor
kachelhout en om stelen voor gereedschap te maken. Die gebruiksfunctie is verdwenen, waardoor
veel markante knotbomen in het
landschap zijn verdwenen.

landschap in beeld

Samen met bewoners in het buitengebied willen we deze markante
bomen terugbrengen. Helpt u mee?
Bij knotbomen denken we aan knotwilgen, maar ook de es, de eik en
de els zijn geschikt om aangeplant
en beheerd te worden als knotboom.
Elke knotboom kent een specifieke

plek in ons landschap. Door knotbomen aan te planten, helpt u mee aan
de herkenbaarheid van ons landschap!

Natuurwaarde

Menig vogel, zoals de steenuil, vindt
in een oude knotwilg zijn nestplaats.
Ook kleine knaagdieren en veel
insecten leven in knotbomen.
Varens, mossen en paddenstoelen
vinden een humusrijke voedingsbodem in vermolmde delen van oude
knotbomen. De bloemen van de wilg
vormen in het vroege voorjaar een
belangrijke voedselbron voor bijen.

Wie voldoende ruimte beschikbaar
heeft voor een rij knotbomen, kan
zich vóór 27 november opgeven via
www.landschapsbeheergelderland.
nl.

Eendenkooi
Eendenkooien zijn herkenbare landschapselementen met hoge natuurwaarden. Ze hebben hun
oorspronkelijke functie verloren, maar vertellen het
verhaal van de plek.
De eendenkooi was een vangplaats voor eenden en is
in de middeleeuwen ontstaan voor de consumptie van

wilde eenden. Soms zijn eendenkooien geregistreerd
en nog ‘vangklaar’. Tegenwoordig worden de gevangen eenden geringd voor wetenschappelijk onderzoek.
Een eendenkooi bestaat uit een ruime waterplas, omgeven door een dichte begroeiing van struiken en kruiden. Eendenkooien komen vooral voor op (de laagste)
natte plekken in Nederland, in Gelderland met name
in het rivierengebied. Rondom de kooiplassen staan
oude knotessen en knotwilgen, soms met prachtige
eikvarens op de stam. In de eendenkooi heeft zich een
rijk planten- en dierenleven ontwikkeld. Ook schuilen
er in alle rust talloze vogelsoorten op de kooi.
Vaak zijn eendenkooien niet toegankelijk voor publiek,
maar tijdens de Natuurwerkdag wordt er op verschillende plaatsen met vrijwilligers onderhoud aan gepleegd. Voorkomen moet worden dat de eendenkooi
dichtslibt en de schotelvorm van het kooibos, met lage
begroeiing rond de kooiplas, moet behouden blijven.
Dan hoeven de eenden geen steile vlucht te maken
bij het in- en uitvliegen. De knotessen en knotwilgen
worden geknot, zo blijft de eendenkooi als leesteken in
het landschap behouden.

Landschapsbeheer voor de ringslang
De ringslang dankt haar naam aan de twee gele vlekken achter de kop, waardoor het lijkt alsof de slang
een ring heeft. Wat kunt u doen voor de grootste slang
van Nederland in uw werkgebied of terrein?
Is er in uw werkgebied een grote tuin, dan is er wellicht
ruimte om een broeihoop aan te leggen. Een broeihoop is
een hoop van minimaal 1,5 x 1,5 x 2 meter organisch materiaal, die vrij gelijkmatig composteert. De ringslang kruipt
via openingen in het materiaal naar binnen.
De vrouwtjes leggen in juni of juli 8 tot 30 eieren. Door de
warmte in de hoop worden de eieren uitgebroed. Dit duurt

2 à 3 maanden, afhankelijk van de temperatuur. Oude
olijfgrote eischalen in de broeihoop geven aan dat de
hoop heeft gewerkt. Heeft de eischaal een sneetje van de
eitand van de jonge slang? Dan heeft ie het ei in augustus
of september succesvol verlaten.

Schuilplaats

Laat composthopen, bladhopen, slootbagger, maaiselhopen in het leefgebied van ringslangen van juni tot oktober
met rust, omdat hun eieren hierin kunnen zitten. Broeihopen worden ook gebruikt om lekker op te liggen om op
te warmen. Ringslangen overwinteren op land in goed
geïsoleerde schuilplaatsen zoals composthopen en onder
boomstronken.
Ringslangen profiteren ook van de aanleg van poelen,
omdat amfibieën hun belangrijkste voedsel vormen. Van
al deze maatregelen profiteren tevens salamanders, padden en kikkers. Ze leggen hun eitjes in de poel en kunnen
overwinteren in een broeihoop. Ook kleine zoogdieren
schuilen hierin.

Tip: hoe maak ik een broeihoop?
Het najaar is de beste tijd om een
broeihoop aan te leggen. Het is
dan eenvoudiger om aan organisch materiaal, zoals gras, riet en
blad te komen dan in het voorjaar.

compostering.
Maak de hoop aan de bovenkant
plat of bij gebruik van riet komvormig. Regenwater stroomt zo door de
broeihoop, en niet erlangs.

Materiaal

Wanneer aanleggen

Zoek naar een mix van materiaal dat
snel composteert, zoals vers gemaaid gras en paardenmest en materiaal dat slecht composteert, zoals
hout. Gebruik bij veel vers gras, ook
veel takken en hout. Dit geeft luchtigheid aan de hoop en vertraagt

Leg een nieuwe broeihoop aan tussen augustus en mei. Anders leggen
ringslangen eieren in een broeihoop
die nog geen constante temperatuur
heeft. Vaak zal de temperatuur de
eerste weken na aanleg sterk stijgen
(60 °C) waarna de temperatuur zakt
tot zo’n 20-25 °C. Kies een zonnige
plek zodat de hoop goed warm kan
worden. Zorg voor beschutting, zoals
hagen en maai niet in een zone van
2 tot 5 meter rond de hoop.

Onderhoud

Na 1 tot 2 jaar verliest de hoop de
broeiende werking. Leg een nieuwe

hoop aan in de buurt van de oude,
want ringslangen keren vaak terug
naar hetzelfde gebied. Het door
elkaar mixen van het oude en nieuwe
materiaal zorgt voor verspreiding van
de juiste bacteriën en voor de juiste
vochtigheid. Doe dit onderhoud tussen half oktober en begin mei.

Inspiratie

Bosgroep van Scouting Bennekom

Woont u op klei, zand of veen?
Hoe is dat landschap ontstaan en
welke specifieke landschapskenmerken horen bij het landschapstype waarin u woont? Hoe zag uw
woonomgeving er uit in 1915?

De bosgroep van Scouting Bennekom is zo’n 15 jaar actief met onderhoudswerkzaamheden in het bos Heukelum-zuid rondom het groepshuis
van Scouting Bennekom.
Met 10 tot 15 volwassenen wordt er in het winterseizoen iedere maand gezaagd en gesnoeid. Gevaarlijke en omgewaaide bomen worden weggehaald.
Samen met de jeugd van Scouting Bennekom planten ze nieuwe eiken aan.

Historische laan

In het bos loopt een historische laan, waar vroeger veel reizigers gebruik van
maakten. De laan is in zo’n 40 jaar tijd helemaal dichtgegroeid. Met de bosgroep van Scouting Bennekom is deze laan de afgelopen jaren weer helemaal
vrijgemaakt van begroeiing. De oude aarden walletjes zijn nog intact en de historische structuur is weer zichtbaar. Veel mensen hebben hier plezier van. De
laan loopt vanaf de kruising Vossenweg/Selterskampweg het bos in en wordt
nu veel gebruikt door wandelaars en mountainbikers. Ook plaatste de groep de
Heinrich Wittebank terug met lokaal hout. Dit levert veel positieve reacties op.

Landschap op de kaart

Natuurwerkdag

In uw gemeente

Lees hier meer over Scouting Bennekom.

Bent u benieuwd wat SLG allemaal doet in het landschap bij u in
de buurt? Voor elke gemeente in
Gelderland hebben wij een handige
overzichtspagina op onze vernieuwde website. Daarop staat welke projecten er spelen in uw gemeente. Op
een rijtje staat welke projecten we
nu uitvoeren samen met bewoners,
maar ook de projecten die binnenkort verwacht worden. In bijna alle
gemeenten in Gelderland zijn vrijwilligersgroepen in het landschap actief.
Wilt u meedoen in het landschap?
Kijk dan in het overzicht. Heeft u zin
om er op uit te trekken, dan vindt u
hier ook alle Klompenpaden in uw
gemeente.

Scouting Bennekom doet komend jaar alweer voor de 10de keer mee met de
Natuurwerkdag. Op de eerste zaterdag van november werken er zo’n 20 mensen extra mee. Eén van de activiteiten is bestrijding van de exoot Amerikaanse
vogelkers, kortweg Prunus-bestrijding. Ze bestrijden de Prunus door deze te
ringen. Vorig jaar gingen groepjes kinderen van 13 tot 14 jaar aan de slag om
opslag van jonge eikjes te verwijderen in de historische laan.
Coördinator Wim Appelman vindt het leuk om tijdens de Natuurwerkdag het
verhaal van deze plek te vertellen aan mensen uit de omgeving. De Natuurwerkdag helpt om de band met de omgeving en de gemeente te versterken.

vrijwilligers

Welke landschapselementen zijn
verdwenen in de loop van de tijd?
Woont u boven of onder NAP? Ontdek het met behulp van de Basiskaart Landschap op onze website.
Op de luchtfoto is uw eigen woonplek
gemakkelijk terug te vinden, net als
de gebieden waar u misschien wel
onderhoud in het landschap doet.

Landschapskalender
Grootste vrijwilligersdag in het groen
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van
november op de Natuurwerkdag. Dit jaar is dat op 4 november.
Het is gezond, leuk en gezellig om buiten aan het werk te gaan tijdens de
grootste vrijwilligersdag in het groen; zagen, snoeien en meer. Op veel
locaties worden speciale kinderactiviteiten georganiseerd, zodat het hele
gezin mee kan doen. Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag
levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur en landschap. Samen aan het werk voor leefruimte voor de boomkikker, de ringslang, een nestelplek voor vogels of de karakteristieke knotbomenrij. Zorg voor landschap zoals onderhoud aan (knot)bomen, hagen,
boomgaarden en houtwallen is
vaak in vrijwilligershanden.

Aanmelden

Geïnteresseerd om samen met
buren, vrienden of familie buiten
een dag aan de slag te gaan?
Kijk dan op www.natuurwerkdag.
nl voor meer informatie over
locaties en activiteiten bij u in de
buurt en meld u aan.

Op de bres voor Valleilint!
Het ‘Valleilint’ is een van de mooiste en ongeschonden gebieden in
de Gelderse Vallei gelegen tussen de stuwwallen van de Veluwe en
de Utrechtse Heuvelrug. Het gebied kent een grote landschappelijke
afwisseling en een rijke en gevarieerde natuur. Op de historische
landgoederen in het Valleilint is een groot deel van deze oorspronkelijke variatie nog terug te vinden.
Door het ontbreken van verbindende landschapsstructuren van voldoende kwaliteit lukt het veel wilde planten- en diersoorten niet zich goed
te verspreiden en te verplaatsen. Ook de instandhouding van stabiele
populaties wilde planten en dieren is moeilijk. SLG en gebiedscoöperatie O-gen gaan de komende tijd met boeren, burgers en buitenlui in
gesprek over de mogelijkheden
om nieuwe natuurwaarden en
de biodiversiteit te vergroten.
Voor het beheer van nieuwe
natuur is op bepaalde plekken in het Valleilint provinciale
subsidie beschikbaar. Verder
gaan we samen met de bewoners na waar we belangrijke
landschapsstructuren kunnen
herstellen. We zien ook kansen
voor natuurinclusieve landbouw.

29 september 2017
Opening Elsvoorderpad
30 september 2017
Opening Achterwooldsepad
4 oktober 2017
Startavond Klompenpad Herwijnen
5 oktober 2017
Infoavond Duiven in het Groen
10 oktober 2017
Steenuilenavond Wageningen
11 oktober 2017
Startavond Klompenpad Brakel/
Poederoijen
14 t/m 29 oktober 2017
Week van het Landschap
19 oktober 2017
Infoavond zwerfafvalbrigade
Oosterbeek
27 en 31 oktober 2017
Cursus veldhulpverlening (vol)
4 november 2017
Natuurwerkdag
8 en 9 december 2017
Uitdeeldagen beplantingsacties
Volg ons nieuws ook via Twitter:
@SLGelderland

Dijken vormen een onderdeel van het landschap
Petra van der Perk, deelnemer Dijken in het Groen
‘Dijken in het Groen’ is een beplantingsactie voor bewoners
langs het dijktracé Hagestein-Opheusden in de gemeenten
Buren, Culemborg en Neder-Betuwe. Bloeiende fruitbomen, streekeigen heggen en bloemrijke dijken met bijen
en vlinders verrijken de rivierdijk. Door het aanplanten van
streekeigen hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en
solitaire bomen krijgt het eigentijdse landschap een mooi
en oorspronkelijk karakter. Een van de deelnemers is Petra
van der Perk uit Culemborg. Zij woont langs de dijk, die
grootschalig is versterkt vanwege zwakke plekken.
“Dit hebben we aangeboden gekregen vanwege de dijkverzwaring. Ik vind het een superpositief initiatief. Ik woon
nu drie jaar hier, we zijn druk geweest met verbouwingen.
Nu is de tuin aan de beurt. We hadden al een plan ervoor
gemaakt. Dat viel mooi samen met het beplantingsproject.
We hebben de tekening samen met de adviseur van SLG

ingevuld. Het is fijn om er samen over te praten. In het
tuinontwerp is rekening gehouden met beplanting die passend is in het landschap. Het is een combinatie van ons
en jullie geworden.
We gaan de haag met haagbeuk bij het huis verlengen.
Aan de dijkkant planten we een haag met veldesdoorn.
We gaan nog meer fruitbomen in onze bestaande boomgaard planten, zodat het meer een hoogstamboomgaard
wordt en meer diversiteit erin met soorten zoals Benoni,
Dijkmanszoet en Zwijndrechtse wijnpeer. We weten niet
welke soorten we nu hebben, dat gaan we nog een keer
uitzoeken. Om de boomgaard komt ook een haag veldesdoorn. Ook gaan we leilindes planten.
Ik vind het belangrijk dat de dijken een onderdeel vormen
van het landschap, eenzelfde uitstraling hebben.”

Boek: Logboek Klompenpaden
Voor schrijver Wim Huijser is
wandelen als het bladeren door
een boek met verhalen. Wandelen
nodigt uit tot schrijven. Voor alle
klompenpadwandelaars heeft hij
een leuk logboek gemaakt.

Colofon
Uitgave van:

Wie zich op de Klompenpaden
begeeft, krijgt vanzelf de geschiedenis van het Nederlandse landschap
te lezen. Veel wandelaars delen hun
ervaringen direct via social media.
Anderen maken liever notities voor
zichzelf. Hoe was het weer? Welke
dieren heb ik onderweg gespot? En
op welk bijzonder plekje hebben we
even uitgerust? Deze notities kunt u
nu opschrijven in dit handige boekje.
De herfst is een mooi jaargetijde om
te wandelen. Bijvoorbeeld op de drie
nieuwe Klompenpaden. Het Logboek
Klompenpaden mag hierbij niet ontbreken in de rugzak!
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Meer informatie en bestellen:
Tekst: Wim Huijser
Uitgeverij: De Lantaarn
Prijs: € 9,99
ISBN 978-94-6354-000-1
Verkrijgbaar in de boekhandel.
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