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Onderzoek laat zien dat het 
met wilde bijen en andere 
insecten niet goed gaat. Veel 
mensen willen daar iets 
aan doen. Gemeenten wil-
len samen met bewoners de 
biodiversiteit vergroten. Ook 
SLG denkt mee en heeft een 
Natuurerf advies ontwikkeld en 
nog veel meer! 

SLG legt met haar Natuurerf advies de nadruk op het vergroten van de bio-
diversiteit. Hoe maak je je erf vriendelijk voor dieren en planten? We heb-
ben een biodiversiteitsscan ontwikkeld voor erfeigenaren. Met dit formulier 
scannen eigenaren hun erf op de aanwezigheid van bepaalde landschaps-
elementen, voedselplekken en nestgelegenheden voor bestuivers zoals 
wilde bijen en vlinders, erfvogels zoals steenuilen en zwaluwen en kleine 
zoogdieren zoals egels en knaagdieren.
Onder andere in de gemeenten Neder-Betuwe en Neerijnen gaan we de 
komende tijd aan de slag met erfeigenaren, vrijwilligers en ook bedrijven. 
Voor bewoners organiseren we informatie- en inspiratiebijeenkomsten en 
gaan we met eigenaren biodiversiteitsplannen maken gericht op aanplant 
van streekeigen bomen en struiken en het inzaaien van meerjarige (bijen)
bloemen. We geven een biodiversiteitscursus over poelen, oeverbegroei-
ing, knotbomen en hakhout als biotoop voor allerlei dieren. Ook houden 
we een inspiratie-excursie op een mooi erf. Voor grondeigenaren is er een 
actie om het erf in te zaaien met een bloemenmengsel, dat interessant is 
voor bijen en andere insecten. Ook interesseren we bedrijven voor het ma-
ken van bijenbiotopen op eigen terrein of via sponsoring bij lokale initiatie-
ven. Kijk op onze website wat we in uw gemeente doen. Zelf aan de slag? 
Bekijk het informatieblad Biodiversiteit op en om het erf en het informatie-
blad wilde bijen op onze website. Of wilt u liever een Natuurerf advies? 

Aan de slag met biodiversiteit

Doe een gift!

Investeren in  
landschap loont 
Nagenoeg iedereen vindt het belang-
rijk dat onze karakteristieke land-
schappen met zijn heggen, bosje, 
houtsingels, boomgaardjes, bomen, 
bloemrijke slootkanten en poelen 
in stand blijven. We genieten daar 
immers zo van. Ook voelen we de 
blijdschap als we de koekoek horen 
roepen, als het zoemt van de bijen 
en als we een ree spotten die van de 
ene houtwal naar de andere rent. De 
realiteit is dat het niet vanzelf goed 
komt met dergelijke landschappen. 
Er is een continue druk op de land-
schapskwaliteit vanuit allerlei meer 
economisch gedreven krachten. De 
provincie Gelderland is bij uitstek de 

geschikte partij om regie te voeren 
op ontwikkeling van landschapskwa-
liteit en herstel van landschap. De 
rijkste provincie van ons land blijkt 
overigens onbedoeld steeds rijker te 
worden. Ik roep de politiek dan ook 
op om in de partijprogramma’s inves-
teringen in landschap op te nemen. 
Want investeren in landschap loont! 
Arjan Vriend, directeur-bestuurder

 
Draagt u het landschap van Gelderland een warm hart toe en 
wilt u een bijdrage leveren aan ons cultuurlandschap? Eén 
mogelijkheid is het doen van vrijwilligerswerk in het land-
schap. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat u op een an-
dere manier een bijdrage wilt leveren. Bijvoorbeeld door een 
financiële bijdrage. U kunt een schenking aan ons doen  
om ons werk te steunen. Lees meer. 

https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/informatieblad-biodiversiteit.pdf
https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/informatieblad-wilde-bijen.pdf
https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/informatieblad-wilde-bijen.pdf
https://landschapsbeheergelderland.nl/natuurerf-advies/
https://landschapsbeheergelderland.nl/doe-een-gift/ 


Op vrijdagavond 29 juni bent u 
welkom op Hoeve Klein Mariën-
daal voor het arrangement Melo-
disch Landschap; een boeiende 
excursie op de boerderij en aan-
sluitend een intiem concert op de 
deel van de historische boerderij 
door Diftong uit Veenendaal en 
Jee Wee Donkers uit Ede. Onze 
directeur is uw gastheer tijdens 
Melodisch Landschap.   

Belevenis op oud landgoed 
Hoeve Klein Mariëndaal  
(www.hoevekleinmariendaal.nl) is 
gevestigd op een mooi oud landgoed 
aan de rand van Arnhem. Het land-

schap rond de boerderij is feno-
menaal. De Hoeve biedt een plek 
aan kwetsbare mensen en geeft de 
relatie tussen mens en omgeving op 
een prachtige manier invulling. We 
horen het verhaal over zorglandbouw 
en bezoeken de vlakbij gelegen 
wijngaard. Diftong (www.diftong.nl) 
schrijft liedjes die ‘ergens over gaan’ 
en Jee Wee Donkers  
(www.sugarbeat.nl) is een gitaarvir-
tuoos. Samen staan ze garant voor 
een mooie muziekbelevenis. 

Aanmelden 
De excursie begint om 19.00 uur, het 
concert begint om 20.30 uur. Er zijn 

40 kaartjes beschikbaar á € 10,-, te 
betalen voorafgaand aan de excursie 
om 18.45 uur. Aanmelden via  
info@landschapsbeheergelderland.
nl o.v.v. Melodisch Landschap, uw 
naam en aantal kaartjes (max. 4 per 
aanmelding). Wees er snel bij!

De das kennen we maar zijn kleine broer de we-
zel is niet zo bekend. De wezel behoort net als de 
hermelijn en de bunzing tot de kleine marterachti-
gen. Onze kleinste inheemse roofdieren kunnen we 
helpen met maatregelen in het landschap. 

Van oudsher wordt de wezel door de mens met open 

armen ontvangen want het zijn goede muizenvangers. 
Hij eet vooral veldmuis en rosse woelmuis, wel één 
á twee muizen per dag en achtervolgt ze tot in hun 
holletjes. Wezels hebben een voorkeur voor drogere 
en kleinschalige agrarische habitats. Ook op erven en 
groene delen van dorpen en steden komt de wezel 
voor. Dekking en voldoende prooidieren zijn essenti-
eel. Lijnvormige landschapselementen zoals houtwal-
len, houtsingels, hagen, struwelen en ruige oevers van 
watergangen zijn cruciaal als verbindingsroute, verblijf-
plaats en foerageergebied. Hoewel hij kan klimmen, 
verplaatst de wezel zich vooral over de grond. Maar 
dat kleinschalige landschap is sterk achteruit gegaan 
en in kwaliteit afgenomen. Je kunt de wezel en andere 
kleine marterachtigen helpen. Waardevol is bijvoor-
beeld het aanleggen van een brede haag met diverse 
streekeigen dichtbegroeide vruchtdragende struiken. 
En met een paar meter brede strook ruigtekruiden en 
gras, dat maximaal eenmaal per jaar gefaseerd wordt 
gemaaid. Of door het maken van takkenhopen en 
steenhopen voor een verblijfplaats.  
Meer tips staan in de brochure ‘Beheerwijzer – land-
schappelijke maatregelen voor kleine marterachtigen’ 
van de Zoogdiervereniging en Silvavir.

Wezel

Melodisch Landschap
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mailto:mailto:info%40landschapsbeheergelderland.nl?subject=
mailto:mailto:info%40landschapsbeheergelderland.nl?subject=
http://www.zoogdierwinkel.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Winkel/pdf%20download/20180305_BeheerwijzerKleineMarterachtigen_DEF.pdf
http://www.zoogdierwinkel.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Winkel/pdf%20download/20180305_BeheerwijzerKleineMarterachtigen_DEF.pdf


Biodiversiteit in de boomgaard

Maaien met de zeis

Hoogstambrigades zijn vrijwilligers die oude hoog-
stamboomgaarden onderhouden. 25 brigades zijn 
actief in Gelderland, van het rivierengebied tot de 
Achterhoek. Er is animo voor meer brigades! 

Gemeenten die hoogstamboomgaarden willen behouden, 
vragen SLG om hulp. Voor de gemeente Doetinchem 
bijvoorbeeld richten we een brigade op in de Wehlse 
Broeklanden. Bewoners dronken thee in de boomgaard 
met zelfgemaakte appelcake en raakten geïnspireerd 
voor hoogstamfruit en het behoud ervan. Geïnteresseerde 
vrijwilligers gaven zich op voor een meerdaagse cursus 
hoogstamfruit om dit erfgoed te behouden.

Kruidenrijke graslandjes, hooi-
landjes en bloemrijke bermen 
hebben grote waarde voor de 
natuur. Nectar en stuifmeel zijn 
een belangrijke voedselbron voor 
insecten, zoals (wilde) bijen, hom-
mels en vlinders. Ook biedt ho-
gere vegetatie de mogelijkheid aan 
kleine dieren om te schuilen. Of 
aan akkervogels zoals de patrijs 
om veilig te broeden. Gelukkig is 
er steeds meer aandacht voor een 
andere manier van maaien. Bij-

voorbeeld door pas na de bloei te 
maaien of in gedeeltes te maaien. 

Zeiscursussen  
Het maaien met de zeis past heel 
goed in deze manier van landschaps-
beheer. Met een zeis kan je maat-
werk leveren, door sommige stukken 
te maaien en andere te laten staan. 
Zo kan je om bloemen zoals toort-
sen, grasklokjes of kievitsbloemen 
heen maaien. Ook krijgen dieren de 
kans om te vluchten en heb je nesten 
snel in de gaten. 
Met een zeis is het mogelijk om iets 
hogere vegetatie te maaien dan met 
een gemotoriseerde grasmaaier. Als 
er wat verruiging optreedt, zijn hier-
voor speciale braam- of ruigtezeisen 
op de markt. Nog een voordeel: de 
zeis maakt geen lawaai en verbruikt 
geen benzine. Er is daardoor min-
der verstoring en je werkt zelf in alle 
rust tussen de natuurgeluiden. Als 

Zomersnoei 
Deelnemers leren tijdens deze praktische cursus over 
het snoeien van jonge bomen, bijvriendelijk boomgaard-
beheer, zomer- en wintersnoei. De brigade onderhoudt 
daarna openbare oude fruitbomen of boomgaarden bij el-
kaar. Ook plant een brigade soms nieuwe fruitbomen met 
oude rassen in de boomgaard. Zomersnoei vindt plaats na 
de langste dag om bijvoorbeeld achterstallig onderhoud 
weg te werken en te zorgen voor minder hergroei. Ook 
om takken weg te halen zodat ze niet terugkomen of om 
vruchten weg te halen voor een meer gelijkmatige oogst. 
 
Biodiversiteit in de boomgaard 
Hoogstamboomgaarden zijn belangrijk voor het behouden 
van oude fruitrassen maar bieden ook ruimte voor dieren 
en planten. Er is steeds meer aandacht voor biodiversi-
teit in de boomgaard. We kijken naar de bloeitijden van 
fruitbomen zodat ze bijen gedurende een lange 
tijd stuifmeel en nectar bieden ofwel een lange 
bloeiboog. Of we planten bijenbosjes en  
-hagen aan. Met gefaseerd 
maaien en kruidenrijke stroken 
maak je de boomgaard aan-
trekkelijker voor insecten.

je eenmaal de slag van het zeisen te 
pakken hebt, is het heerlijk om te doen. 
Ook leren zeisen? Wij bieden cursussen 
voor vrijwilligers en 
particulieren aan. Zie  
onze website.

https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-maaien-met-de-zeis/
http://www.landschapsbeheergelderland.nl/cursus-maaien-met-de-zeis-2/
http://www.landschapsbeheergelderland.nl/cursus-maaien-met-de-zeis-2/


Tips uit het depot
Kees Sparreboom is coördinator van de Wilde Bijenwerkgroep in de ge-
meente Overbetuwe. De groep heeft een vaste kern van vier leden. Ze or-
ganiseren regelmatig activiteiten en trekken daar veel belangstelling mee. 

In 2015 is de Wilde Bijenwerkgroep begonnen met de bouw van een groot 
wilde bijenhotel in de Oostermeint, een klein bosgebiedje midden in het lande-
lijke gebied van de Overbetuwe. Maar in dit ruilverkavelingsbosje zijn weinig 
bloeiende planten en struiken. De wilde bijen hebben ook voedsel nodig, alleen 
de plaatsing van een bijenhotel is niet voldoende. Daarom gingen ze tijdens 
NLdoet met twintig mensen aan de slag met de aanplant van een wilde rozen-
haag en een bijenoase in de Oostermeint.

De Wilde Bijenwerkgroep zet zich in voor het maken van stapstenen. Insecten 
moeten het nu hebben van dorpen en steden. Door het maken van stapstenen 
in het landelijke gebied, verbonden door bloeiende bermen, kan het gebied dat 
geschikt is voor wilde bijen zich uitbreiden. De Oostermeint is zo’n stapsteen. 

Ook doet de werkgroep veel aan voorlichting. Als mensen interesse hebben, 
bouwen ze samen met kinderen of particulieren een bijenhotel. Vorig jaar 
maakten ze samen met de scouting een mooi bijenhotel, waarin ze houtblokken 
met gaatjes plaatsten. De gangen zijn dit jaar goed in gebruik genomen door 
wilde bijen, die daarin hun eitjes leggen.

Maar de vrijwilligers doen ook ander werk: Park Lingezegen heeft de groep ge-
vraagd om te monitoren. Eén keer per maand van april tot en met juli monitoren 
ze daar vier voedselbossen. Niet alle wilde bijensoorten kunnen ze op naam 
brengen want er zijn maar liefst 350 wilde bijen! Daarom sluiten ze zich aan bij 
de insectenwerkgroep van de KNNV in Wageningen om soorten op naam te 
brengen, want er valt nog veel te ontdekken.

Lees meer over de Wilde Bijenwerkgroep.
Bekijk de tip van Kees Sparreboom wat je zelf kan doen voor de wilde bij.
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Het gereedschap uit het gereed-
schapsdepot van SLG is altijd 
superscherp en blinkt je tegemoet. 
Hoe doen ze dat toch? De vrijwil-
ligers van het gereedschapsdepot 
geven hun gouden tips.

Schoon en droog maken 
Maak na gebruik meteen het gereed-
schap schoon en droog, met een 
borsteltje of een oude doek. Zorg dat 
er geen grond meer aan je schop zit 
en geen hars meer aan de snoei-
schaar. 

Scherp maken 
Houd je gereedschap scherp. Na elk 
gebruik kan je het schone en droge 
gereedschap even aanscherpen met 
een wetsteen. Twee of drie streken 
zijn genoeg. Dit geldt voor snoei-
scharen, maar ook voor je spade of 
braamzeis. 

Droog wegzetten 
De grootste vijand van je gereed-
schap is roest, zorg ervoor dat het 
ijzer zo min mogelijk in contact komt 
met vocht. Zit er toch roest aan, vet 
dan je gereedschap in met wat olie of 
vet voor je het opbergt. En als laat-
ste: zet het gereedschap droog weg.

Zo houd je het geleende gereed-
schap of je eigen gereedschap in 
goede staat en wordt het werk in het 
landschap nog makkelijker en leuker!

Wilde Bijenwerkgroep

https://landschapsbeheergelderland.nl/bijenwerkgroep-overbetuwe/
https://youtu.be/hcJO60az78s


Lekker zitten op klompenpadbankje
De actie ‘Sponsor een bankje op één van de Klompenpaden’ heeft 
geresulteerd in vijf bankjes op verschillende paden. De gemeente 
Apeldoorn vond de sponsoractie een aanleiding om een bankje te 
doneren op het Kopermolenpad. Deze bank is inmiddels gereali-
seerd en er komt hier nog een tweede bank. 
 
Niet op alle paden werd voldoende gedoneerd voor een compleet bankje. 
De gemeente Culemborg legde het resterende bedrag bij voor het Kui-
lenburgerpad. De gemeente Zutphen heeft een bankje toegezegd op het 
Leestensche Broekpad, zodat ook hier wandelaars lekker kunnen zitten. 
De gemeente Buren heeft het bedrag aangevuld voor een bankje op het 

Batouwepad en het Marspad. 
Vrijwilligers van deze klompen-
padwerkgroep hebben in het 
voorjaar een mooie houten pick-
nickbank geplaatst (foto). Klom-
penpadvrijwilligers lopen regel-
matig paden na, controleren 
en vervangen bewegwijzering, 
signaleren knelpunten en ruimen 
zwerfafval op. Sommigen doen 
dit al jarenlang. Chapeau!

23 juni 2018
Maaien met de zeis, Schokland 

27 juni 2018
Coörd.avond Hoogstambrigades

28 juni
Infoavond Stokkum in het Groen 

28 juni
Infoavond Levend Landschap Est

29 juni 2018
Melodisch Landschap

29 juni 2018
Zwerfafvalbrigade Gaanderen

2 juli 2018
Opening Rosandepad

4 juli 2018
Infoavond Zwerfafvalbrigade Driel

10 juli 2018 
Barneveld in het Groen

25 augustus 2018
NK Maaien met de zeis, Elspeet

8 september 2018
Open Monumentendag/zeiscursus

Volg ons nieuws ook via Twitter:  
@SLGelderland
  

Landschapskalender

Op de bres voor Betuwse boomgaard!
Denk je aan de Betuwe, dan denk je aan fruit en fruitbomen. Ze zijn 
beeldbepalend voor deze streek en van grote cultuurhistorische 
waarde. In de loop der tijd zijn veel traditionele hoogstamboomgaar-
den verdwenen of vervangen door lange rijen laagstamfruitbomen. 
De gemeente Geldermalsen wil de tachtig hoogstamboomgaarden 
die er in de gemeente naar schatting nog zijn, graag in stand hou-
den. Een actie is gestart om eigenaren te helpen bij de fruitoogst.

Het plukken van het fruit in een hoogstamboomgaard is veel werk en de 
opbrengst vaak laag. We bieden eigenaren van boomgaarden daarom 
de helpende hand door het organiseren van Plukdagen. Tijdens een 
gezellige ochtend met koffie, thee en wat lekkers, plukken vrijwilligers dit 

najaar de appels van de hoog-
stambomen. Wij zorgen voor de 
hulptroepen en gereedschap-
pen zoals ladders, plukschorten 
en plukkisten. Het geplukte fruit 
wordt geleverd aan Heerlijkheid 
Mariënwaerdt en De Fruitmotor, 
die het verwerken tot streek-
producten zoals appelcider en 
appelsprankel. Samen zorgen we 
voor het behoud van de hoog-
stamboomgaard.
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https://www.inhetlandschap.nl/maaien-met-de-zeis/activiteiten-en-cursussen/
https://landschapsbeheergelderland.nl/doe-mee-met-het-beplantingsproject-stokkum-in-het-groen/
https://landschapsbeheergelderland.nl/bewoners-welkom-op-uitwerkavond-levend-landschap-est/
https://landschapsbeheergelderland.nl/melodisch-landschap/
https://landschapsbeheergelderland.nl/zwerfafvalbrigades/
http://www.klompenpaden.nl
https://landschapsbeheergelderland.nl/zwerfafvalbrigade-driel-een-nieuwe-aanpak-van-zwerfafval-in-de-gemeente-overbetuwe/
https://landschapsbeheergelderland.nl/doe-mee-met-barneveld-in-het-groen/
https://www.inhetlandschap.nl/maaien-met-de-zeis/nk-maaien-met-de-zeis-2017/
https://landschapsbeheergelderland.nl/agenda/cursus-maaien-zeis-4/
https://twitter.com/SLGelderland


Waterschap Vallei en Veluwe kent diverse watervrijwil-
ligers, zoals de beekwerkgroepen. SLG helpt bij het  
coördineren van deze vrijwilligersgroepen en het opzet-
ten van nieuwe groepen. We ondersteunen ze met ge-
reedschap en praktische trainingen. We spraken over 
deze samenwerking met heemraad Frans ter Maten: 

“Waterschap Vallei en Veluwe besloot in 2015 vrijwilligers 
te steunen die zich op een of andere manier inzetten voor 
‘waterwerk’. Eerder al verzorgden vrijwilligers rondleidingen 
op onze rioolzuiveringsinstallaties of onderhielden enkele 
beken in ons werkgebied. Inmiddels kunnen we rekenen op 
zo’n 200 vrijwilligers. Vrijwilligers zijn een zeer belangrijke 
schakel om het waterbewustzijn bij de inwoners van ons 
gebied te vergroten. Of ze nu beken schoonmaken, vis-
inventarisaties doen of met de klimaattafel op pad gaan. 
Hoe mooi zou het zijn als onze beheerders voor elke beek 

Het nieuwe Praktijkboek Bosbe-
heer zou je de bijbel voor bos-
beheerders kunnen noemen. Dit 
dikke boek is een uitgebreide 
informatiebron voor bosbeheer-
ders die graag even iets na willen 
zoeken, maar ook voor iedereen 
die graag meer wil weten over 
landschapsbeheer. Hoe beheer ik 
een hakhoutbosje of een griend?
 
Ingrepen van een bosbeheerder kun-
nen decennia lang doorwerken in het 
bos. Vakkennis vormt daarom één 
van de pijlers van duurzaam bosbe-
heer. Bijna 80 deskundigen uit zowel 
Nederland als Vlaanderen beschrij-
ven alle aspecten van het praktische 
bosbeheer. Centraal staan de twee 
belangrijkste sturingsmaatregelen in 
bossen: verjongen en vellen. Natuur-
lijk komen ook soorten bomen en 
natuurwaarden aan de orde. 

Meer informatie:  
Uitgever: Inverde & Stichting Probos
ISBN 978-90-74277-29-7
Prijs: € 40,- (incl. BTW en verzend-
kosten binnen Nederland)
Bestellen: http://probos.nl/publicaties/
boeken.

Colofon

Frans ter Maten, heemraad Waterschap Vallei en Veluwe

Vrijwilligers zijn belangrijke schakel om het  
waterbewustzijn bij inwoners te vergroten

in ons werkgebied hulp krijgen van een groepje vrijwil-
ligers bij het (ecologisch) beheer van de beken? Het 
waterschap wil de komende jaren de mogelijkheden voor 
vrijwilligerswerk binnen haar werkgebied uitbreiden. De 
ervaring en expertise op het gebied van vrijwilligerswerk 
van SLG is voor het waterschap belangrijk.  

Het waterschap werkt ook actief mee aan de ontwikkeling 
van Klompenpaden door schouwpaden en dijken open 
te stellen, kennis in te brengen en/of door een financiële 
bijdrage. Dat is niet alleen mooi voor de wandelaars, het 
maakt mensen ook vertrouwd met de watergangen in het 
gebied waar zij recreëren. Duizenden klompenpadwande-
laars komen al wandelend op een laagdrempelige manier 
in contact met het werk van het waterschap.”

Boek: Praktijkboek Bosbeheer 
Uitgave van:

Stichting  
Landschapsbeheer Gelderland (SLG)
Tel. 026 3537444 
info@landschapsbeheergelderland.nl
www.landschapsbeheergelderland.nl
Twitter: @SLGelderland  
Facebook:@landschapsbeheergelder-
land
Wij zijn een erkend goed doel, steun 
ons via Doe een gift 
 
Beeldmateriaal: Henk van den Burg, 
Wouter Pattyn/Buitenbeeld, Wilde 
Bijenwerkgroep, werkgroep Marspad/
Batouwepad en SLG.  

http://probos.nl/publicaties/boeken
http://probos.nl/publicaties/boeken
mailto:mailto:info%40landschapsbeheergelderland.nl?subject=
http://www.landschapsbeheergelderland.nl
https://twitter.com/SLGelderland
https://www.facebook.com/landschapsbeheergelderland/
https://www.facebook.com/landschapsbeheergelderland/
https://landschapsbeheergelderland.nl/doe-een-gift/
https://landschapsbeheergelderland.nl/doe-een-gift/
https://landschapsbeheergelderland.nl/doe-een-gift/
https://landschapsbeheergelderland.nl/onze-partners/
https://landschapsbeheergelderland.nl/anbi-gegevens/
https://landschapsbeheergelderland.nl/onze-partners/

