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Parels in ons landschap
Landgoederen zijn de
parels in ons landschap.
Al eeuwenlang dragen ze bij
aan het landschapsbeeld.
Ze hebben een grote historische waarde en een grote
aantrekingskracht op bewoners en recreanten. Enkele
genieten bescherming als
Rijksmonument.
Landgoederen zijn soms al jarenlang in dezelfde familie. Landgoed Verwolde bij Laren bijvoorbeeld al meer dan 500 jaar! Ook in Gelderland zijn
veel landgoederen bewaard gebleven. Op de hoger gelegen zandgronden
kon niet worden geboerd. Daar vond dus geen ruilverkaveling plaats. Het
kenmerkende Gelderse coulissenlandschap met beken is daardoor tot op
de dag van vandaag in tact gebleven.
Elk landgoed is anders en heeft een eigen karakter. Eigenaren konden er
hun eigen stempel op drukken. Zo ontstonden kleinschalige cultuurlandschappen met lanen, oude boomgaarden, collectiebomen uit de 19e eeuw,
overhoekjes, en siertuin en vaak buitenissige sierelementen.
Landgoedeigenaren onderhouden hun gronden vaak zelf en met als doel
het in dezelfde staat door te geven aan de volgende generatie. De grond
hebben ze slechts in bruikleen. SLG heeft intussen dertig vrijwillige landgoed- en buitenplaatswerkgroepen die eigenaren helpen om hun landgoed
in stand te houden en te herstellen. Drie groepen zijn zelfs werkzaam voor
de Kroondomeinen in Apeldoorn: één in het Paleispark en twee in boswachterijen.
SLG werkt hierin nauw samen met het Gelders Particulier Grondbezit, de
belangenbehartiger van particuliere landgoederen en buitenplaatsen.
Wil je ook op een landgoed de handen uit de mouwen steken? Kijk dan op
onze website.

Melodisch Landschap in Ede
Op zaterdagmiddag 20 oktober is Zorgboerderij
Makandra in Ede het intieme decor voor Melodisch
Landschap. De middag begint met een interessante
landschapsexcursie. Aansluitend is er een optreden van
singer-songwriter Jacques van de Wal. Kaartjes kosten
€ 12,50 (incl. koffie of thee). Aanmelden via info@landschapsbeheergelderland.nl. Kijk voor meer info op onze
website.

Natuurinclusieve landbouw
In het voorjaar van 2019 wil minister
Schouten met de betrokken partijen, zoals LTO en de supermarkten,
concrete afspraken op papier zetten
om natuurinclusieve landbouw te
realiseren. Een half jaar geleden
was het behoud van de derogatie
(ontheffing van EU meer mest te
mogen uitrijden) voor de gangbare
melkveehouderij zo belangrijk voor
de minister, dat ook biologische
melkveehouders gekort werden
op hun fosfaatrechten, terwijl deze
groep boeren in het geheel niet
had bijgedragen aan het fosfaatoverschot. Ook boeren die Lakenvelders, Blaarkoppen en Fries-Hollands vee melken moesten er aan
geloven, waardoor deze oorspron-

kelijke rassen nog zeldzamer zijn
geworden, terwijl de eigenschappen
van juist deze rassen heel goed
passen binnen een natuurinclusieve landbouwbedrijfsvoering. Ik
ben heel benieuwd welke concrete
afspraken de minister gaat maken.
Arjan Vriend, directeur-bestuurder

Collectieboomgaarden Achterhoek: behoud van fruitig erfgoed
Afgelopen jaren zijn er op veel
plekken in de Achterhoek bijzondere hoogstamboomgaarden aangelegd met zeldzame oude rassen.
Deze zogeheten collectieboomgaarden bestaan uit appel- en perenrassen, waarvan gedacht werd dat ze
niet meer bestonden. De bekende
pomoloog Hennie Rossel heeft veel
onderzoek verricht naar deze basisrassen en samen met boomkwekers
zijn ze weer beschikbaar gemaakt
voor de aanplant.

Ark voor Hoogstamfruit

landschap in beeld

Het project ‘Ark voor Hoogstamfruit’
wil de honderd collectieboomgaar-

den in de Achterhoek veilig stellen
voor de toekomst. Enerzijds door
alle beschikbare informatie goed te
documenteren en vast te leggen.
Anderzijds door het oprichten van
collectieboomgaardbrigades: dat zijn
vrijwilligers die het onderhoud van
deze bijzondere boomgaarden in de
Achterhoek op zich kunnen gaan
nemen.

Ossenpeer

Het doel is ook om streekproducten
van deze oude rassen te ontwikkelen en zo de (voedsel)biodiversiteit
behouden en herstellen. Bijvoorbeeld
door het gebruik en de toepassing
van de Ossenpeer te beschrijven.

Zo kan dit levend erfgoed blijven
bestaan.
Dit project wordt mogelijk gemaakt
door Leader, het Europese programma voor plattelandsontwikkeling, Provincie Gelderland en zeven
Achterhoekse gemeenten.

Egel
Egels hebben het moeilijk en lijken in aantal achteruit te gaan We kunnen ze helpen door onze tuin wat
egelvriendelijker te maken, want tuinen zijn steeds
belangrijker geworden.
Een egel is een nuttige bezoeker in de tuin en eet
slakken en ander ongedierte op. Egels leggen soms

per nacht een paar kilometer af. Grote kans dus dat
niet steeds dezelfde egel op bezoek komt. Mannetjes
lopen grotere afstanden dan de vrouwtjes.
Tips voor een egelvriendelijke tuin:
Plaats een heg in plaats van een schutting of hek.
Egels kunnen hierdoor van de ene naar de andere tuin
en het geeft ze beschutting. Het belang van de heg
zie je terug in de Engelse naam voor egel: hedgehog
ofwel hegvarken. Egels vinden het fijn over een dicht
begroeide bodem met bloemen en planten te lopen
omdat deze beschutting geeft. Maak een rommelhoekje met wilde planten en struiken waar egels tussen
kunnen kruipen. Zorg voor een schaaltje water of een
vijver. In een composthoop vinden egels slakken en ze
gebruiken het als slaapplaats.
In de periode van oktober tot maart hebben egels een
plek nodig voor hun winterslaap. Ze houden hun winterslaap in een winternest, gemaakt van droge bladeren meestal onder een heg, houtblokken of onder een
schuurtje. Of maak zelf een egelhuis en plaats deze in
een rustig hoekje van de tuin, langs een muur of schutting. Hierin kunnen egels ook schuilen en hun jongen
groot brengen. Kijk hier voor de bouwtekening.

Vrijwilligerswerk op een buitenplaats
Vrijwilligerswerk doen op een buitenplaats bij jou in
de buurt. Wat houdt het vrijwilligerswerk op deze bijzondere en historische plekken in?
De buitenplaatswerkgroep Den Dam in Eefde werkt sinds
de oprichting in 2014 aan het verfraaien, schoonmaken en
bijhouden van het 16 hectare grote gelijknamige landgoed.
Coördinator Stance Westerhoudt: “De vrijwilligersgroep
bestaat uit ongeveer tien man/vrouw. Het werk is erg leuk
en afwisselend; borders bijhouden, snoeien, opslag verwijderen, oud hout opruimen, paden begaanbaar houden en
nog veel meer. Soms worden er cursussen gegeven, bij-

voorbeeld hoe om te gaan met stinzenplanten. We hopen
er nog járen mee door te gaan”.

Veel snoeien en lunch door kasteelheer

Vrijwilliger Carla Debets werkt op buitenplaats de Kemnade bij Doetinchem: “We kunnen ons blijven verbazen over
de grote hoeveelheid werk die je met een enthousiaste
werkgroep in de ‘tuin’ kunt doen. Onze werkgroep bestaat
sinds 2015 en we hebben intussen vooral veel gesnoeid.
We moeten er ook voor zorgen dat bezoekers van het
park niet gehinderd worden door groen, maar ervan kunnen genieten. Iedereen heeft zijn eigen draai gevonden
en we vinden elkaar weer terug bij de gezellige broodjeslunch, door onze kasteelheer Willem uitstekend verzorgd”.
De buitenplaatswerkgroep De Wiersse werkt met zoveel
plezier in de tuinen van het landgoed, dat hierdoor ook andere gezamenlijke activiteiten ontstaan die de vrijwilligers
mede gemotiveerd houden.
SLG gaat dit jaar buitenplaatswerkgroepen oprichten op
Landfort bij Megchelen en op ‘t Meenink in Hengelo.
Belangstelling? Kijk op onze website voor meer informatie.

Plant een haag voor patrijzen en wilde bijen
Door de aanplant van een haag
of bosje kunnen vrijwilligers iets
extra´s doen voor hun omgeving.
Ze helpen de wilde bijen door te kiezen voor struiken die gedurende een
lange periode bloeien. Zo is er altijd
voldoende voedsel voor ze. Komen
er in het werkgebied patrijzen voor?
Dan is het een goed idee om een
patrijzenhaag aan te planten. Deze
biedt voldoende dekking aan de
patrijs om veilig te kunnen broeden.
Vrijwilligers kunnen een nog grotere

rol spelen bij de aanleg van nieuwe
landschapselementen of de versterking hiervan. Omdat vrijwilligers hun
werkgebied en het landschap waarin
ze werken goed kennen, zien ze ook
kansen voor verbetering in het landschap. Wil de vrijwilligersgroep een
haag aanplanten en is de grondeigenaar ook enthousiast? Dan kunnen
ze samen een plan maken.

Langdurig voedselaanbod

Voor wilde bijen heeft SLG twee
verschillende hagen samengesteld:
wilde rozen bijenhagen en doornloze
bijenhagen. Bij beiden is rekening
gehouden met langdurig voedselaanbod voor wilde bijen en andere
bestuivers. Een bijenhaag is een
vrij uitgroeiende struweelhaag. Een
patrijzenhaag is een gemengde haag
met streekeigen beplanting van soorten die breed uitlopen. Deze struiken

groeien in parapluvorm, zodat ze
veel beschutting geven aan de broedende patrijzen. De patrijzenhaag
wordt aangeplant in die gebieden
waar de patrijs al voorkomt. Dat helpt
de populatie om uit te breiden. Het
plantmateriaal is autochtoon en zoveel mogelijk biologisch. Kijk op onze
website voor informatie en bestellen.

Groene work-out

Heemtuin Malden

Op zaterdag 3 november gaan we
tijdens de Natuurwerkdag weer
aan de slag op meer dan 60 plekken in Gelderland. In heel Nederland wordt er gewerkt op meer
dan 500 plaatsen tijdens deze 18e
editie van de grootste vrijwilligersdag in het groen.

Heemtuin Malden bestaat dit jaar veertig jaar! In de heemtuin zijn zo’n
tachtig vrijwilligers actief in allerlei groepen waaronder een educatie-, een
PR- en de beheergroep. Ants Creemers is al zo’n tien jaar coördinator van
de beheergroep.

Bos, heide, vennen en een heemhuis

De heemtuin is gelegen op grondgebied van de gemeente Heumen. Het gebied
van acht hectare bestaat voor de helft uit bos en verder onder andere uit heide,
vennen, schraal grasland, houtwallen, vlechtheggen, een akker en een heemhuis. Het productiebos vormen ze zoveel mogelijk om naar inheems bos.

Oogsten, plaggen en maaien

De beheergroep heeft 36 vrijwilligers, ze werken twee keer per maand op
zaterdag, zomer en winter. Per keer komt ongeveer de helft van de mensen.
Allerlei klussen worden door de beheergroep uitgevoerd, zoals het oogsten op
de akker, plaggen op de hei en maaien van het grasland. In het bos leggen ze
bomen met de hand om, mits het veilig is.

Alle schoolkinderen uit Malden bezoeken heemtuin

Het is ontspannend, gezond en
gezellig om buiten aan het werk te
gaan. Je bent lekker in beweging in
de buitenlucht. Zagen, snoeien en
takken slepen zijn een goede workout en het is nog zinvol ook!

Karakteristiek landschap

Al het werk dat verzet wordt op de
Natuurwerkdag levert een belangrijke
bijdrage aan het beschermen en
behouden van natuur. Samen aan
het werk voor een karakteristieke
knotbomenrij, onderhoud in een
boomgaard of bollen planten voor de
bijen. Dankzij vrijwilligers kan iedereen blijven genieten van het karakteristieke Nederlandse landschap.

Meedoen?

Zestig Gelderse vrijwilligersgroepen
hebben mooie locaties bedacht die
jouw hulp kunnen gebruiken. Help
mee, met je gezin, vrienden, buren of
alleen aan een mooier landschap.
Kijk op www.natuurwerkdag.nl voor
meer informatie over locaties en
activiteiten bij jou in de buurt en meld
je aan.

Natuurwerkdag

De beheergroep van de Heemtuin Malden doet ook dit jaar weer mee met de
Natuurwerkdag. De educatiegroep helpt mee, zodat ook gezinnen met kinderen kunnen komen. De PR-groep zorgt voor lokale publiciteit. Zo versterken de
verschillende groepen elkaar en zorgen ze samen voor een continue basis.
Lees hier meer over de Heemtuin Malden.
Viering van het 40-jarig jubileum

vrijwilligers

Gezond en gezellig

Vroeger stond op de plek van het heemhuis een zelfvoorzienende boerderij op
arme grond. De Heemtuin Malden wil de oude plek in ere herstellen en oude
ambachten levend houden. De vrijwilligers werken op de ouderwetse manier
met oude gereedschappen. De heemtuin heeft natuurbeheer en natuureducatie
als doelstelling. Alle kinderen die in Malden opgroeien, zijn tijdens hun basisschooltijd wel één of meerdere keren met de klas in de heemtuin geweest.

Landschapskalender
Klompenpaden: meer dan wandelen
Klompenpaden zijn niet alleen wandelroutes door het boerenland en
over landgoederen, maar laten ook onze geschiedenis beleven. Vrijwilligers doen meer dan alleen de route nalopen en onderhouden.
Op het nieuwe Rosandepad bij Oosterbeek beleeft de wandelaar niet
alleen de fraaie heuvelachtige landschappen met bossen en beken, die
landschapsschilders als Mauve en Roelof inspireerden. De route herinnert op diverse plekken ook aan de luchtlandingen uit de Tweede Wereldoorlog, die hier plaatsvonden. Zo start de route bij het herdenkingsmuseum Airborne Museum en is de maroonrode kleur van het Klompenpad een eerbetoon aan de rode baret van de Engelse parachutisten.

Insectenhotel

Vrijwilligers van Klompenpaden
hebben niet alleen een hart voor
wandelen maar ook voor biodiversiteit. Langs het Achterwooldsepad bij Winterswijk hebben
vrijwilligers een fraai insectenhotel gebouwd.
Volg alle nieuws over Klompenpaden via Facebook.

9 oktober 2018
Lezing van boomgaard tot bijenoase
10, 17 en 31 oktober 2018
Infoavonden Zwerfafvalbrigades
Neerijnen
16 oktober 2018
Cursus Alles van het Landschap
Heumen
19 oktober 2018
Opening Rijnstrangenpad
20 oktober 2018
Melodisch Landschap
20 oktober 2018
Inspiratie op het erf Neder-Betuwe
31 oktober 2018
Infoavond Klompenpad Winssen
3 november 2018
Natuurwerkdag

Manifest voor een Groen Gelderland

24 november 2018
Uitdeeldag Brakel en Poederoijen
in het Groen

Gelderland is ontzettend groen. De Veluwe is groen. Rivierenland
is groen. De Achterhoek is groen. Zelfs de steden zijn behoorlijk
groen. Dat is een belangrijke reden waarom mensen zo graag in
Gelderland wonen. Maar groen is niet alleen mooi! Het is ook goed
voor het welzijn van ons allen.

30 november 2018
Uitdeeldag Landschapsimpuls
Heumen

Het levert voedsel, energie, frisse lucht en schoon water. Het helpt de
biodiversiteit, door natuur en landschap te versterken en te verbinden.
Al dat groen gaat echter niet vanzelf. Aan alle kanten worden stukjes
natuur en landschap voor andere doeleinden gebruikt en daar maken we
ons zorgen om. Samen met de Gelderse groene organisaties doen we
een oproep aan de Provincie Gelderland: Zorg goed voor ons groen!

Groen Manifest

In het ‘Manifest voor een Groen
Gelderland’ vertellen we wat er
al gebeurt en spreken we onze
ambitie uit over wat er nog meer
moet gebeuren om groen te
beschermen. Samen kunnen we
werk maken van een groener
landschap.
Lees het Manifest op onze
website.

Volg ons nieuws ook via Twitter:
@SLGelderland

In de winter komen kramsvogels en
koperwieken op de vruchten af
Daan Besselink, deelnemer Lingewaard in het Groen
Een aantrekkelijk erf en landschap met streekeigen bomen
en struiken volgens bepaalde inrichtingsprincipes. Dat is
het doel van Dorpen in het Groen, een succesvolle aanpak
van SLG met dorpsorganisaties, die jaarlijks honderden
erfeigenaren helpt aan een goede erfinrichting. Zo ook aan
Daan Besselink, die deelnam aan Lingewaard in het Groen.
Daan en Ilva Besselink wonen sinds 2015 met hun jonge
kinderen in het buitengebied van Angeren in de Betuwe.
Ze wonen op de plek waar Daans ouders tot die tijd woonden en waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht. Ze gingen
gelijk aan de slag met het erf, de bongerd en het vogelbosje. Via het project ‘Lingewaard in het Groen’ kregen ze
erfadvies en plantmateriaal. Daan vertelt:
“Ik ben graag buiten bezig en ik heb graag groen om me
heen. We zijn allebei begaan met groen. Toen we hier

kwamen wonen, hadden we al een idee wat we met het
erf zouden willen. Adviseur Saskia Bemer van SLG kwam
op erfbezoek, met haar hebben we onze plannen doorgesproken. Dat was een mooie toetsing van onze ideeën. Zij
kon ons ook veel vertellen over boerenerven.
Toen mijn opa begon, had hij 1,5 hectare boomgaard.
Door een rooipremie is in de Overbetuwe heel veel
hoogstamfruit verdwenen. Op ons terrein staat nog één
oude fruitboom. Wij hebben nu weer een boomgaard met
twaalf hoogstamfruitbomen aangeplant. Het wilgenbosje
is omgevormd tot een gemengd vogelbosje met meidoorn
en wilde appels en peren. In de winter komen de kramsvogels en koperwieken op de vruchten af.”
Belangstellling? Kijk op onze website of er een Dorp in het
Groen project in jouw gemeente start.

Boek: Pomologia
Het baanbrekende werk van Johann Hermann Knoop werd oorspronkelijk in 1758 uitgebracht.
Met zijn beschrijvingen en illustraties van de ‘beste appel- en
peervariëteiten die in Nederland,
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk
en andere landen met uitsterven
bedreigd waren en daarom gekweekt werden’ wordt Knoop de
grondlegger van de pomologie
genoemd. Pomologie is de tak van
plantkunde die gespecialiseerd is
in de studie van fruitsoorten.
Van Roomse griet tot paradijsappel,
van syden hemdje tot doeke martena. Ze staan allemaal in dit boek. Net
als al die perensoorten: van Engelse
koningin tot sonder sieltjes. Sommige
soorten fruit die zijn beschreven, zijn
nog steeds verkrijgbaar maar veel
ook niet. Een aanrader voor fruitlief-

Colofon
Uitgave van:

hebbers!

Meer informatie en bestellen:

Dit boek is gedigitaliseerd en verkrijgbaar via http://www.bornmeer.nl/
winkel/pomologia/
Prijs: € 25,00 (gebonden, 120 blz.)
ISBN: 9789056153625
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