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Rosselboomgaarden: uniek erfgoed
Wist u dat de Achterhoek een
zeldzame collectie hoogstamfruit kent? De bekende pomoloog Hennie Rossel uit Vorden
heeft een unieke collectie
hoogstamfruit aangelegd en
verzameld in de Achterhoek:
ruim driehonderd soorten
appels, peren en pruimen
waarvan ruim honderd uniek in
de wereld!
Veel appel- en perenrassen waarvan men tot voor kort dacht dat ze niet
meer bestonden, zijn de afgelopen twee decennia weer teruggevonden,
met name in Gelderland. Hennie Rossel heeft ze samen met enkele Achterhoekse boomkwekers de afgelopen jaren beschikbaar kunnen maken
voor hobbyfruittelers en uitgeplant in honderd particuliere collectieboomgaarden of Rosselboomgaarden. Het gaat om soorten als Honingzeuten
(Honingzoet), een zeer oud appelras, gevonden bij Nijman uit Aalten of
Calbas Musqué, van een zeer oude leipeer bij de familie Hekkelman uit
Laren. SLG en Kenniscentrum Nelles willen dat de unieke collectie van
Hennie Rossel behouden blijft. Hoe doen we dat? We gaan bestaande
Rosselboomgaarden in beeld brengen, boomkwekers betrekken bij vermeerderen assortiment, vrijwilligers opleiden bij determineren en beheer
en onderhoud van bomen en een Community of Practice oprichten voor
kwekers, grondeigenaren en vrijwilligers. Nelles ontwikkelt bereidingen en
producten met fruit, bijzondere gerechten en toepassingen in sap, gebak,
chips, bonbons en mueslirepen. Zelfs internationaal krijgt het Achterhoeks
Fruit de aandacht. Negen soorten worden beschreven conform de eisen
van vereniging Slow Food voor opname in de internationale Ark of Taste,
zoals de Ossenpeer of Juttepeer. Dit project wordt mogelijk gemaakt door
LEADER Achterhoek, Europa, zeven Achterhoekse gemeenten en NPL.

Inspiratie voor biodiversiteit
Wat kunt u doen voor meer wilde bijen, vlinders en vogels
op uw erf? Hoe zorgt u voor voedsel, veiligheid en een
voortplantingsplek voor deze dieren? We organiseren met
gemeenten inspiratiedagen hoe u uw erf aantrekkelijker kan
inrichten voor allerlei dieren. Kijk op www.landschapsbeheergelderland.nl onder het kopje Doe mee> Biodiversiteit of
kijk bij Kennis en informatie > Meer ecologie op uw erf.

Het piept en kraakt
Het landschap is altijd aan veranderingen onderhevig geweest. We
staken ooit turf en molken koeien
in het land. Geriefbosjes zorgden
voor gebruikshout, hoogstamfruit
zorgde voor vitamines in de winter
en volop boerenlandvogels. We
leefden met de seizoenen en genoeg was genoeg. Onze huidige
samenleving is verslaafd geraakt aan
consumptie, we zijn ‘rupsjes nooit
genoeg’ geworden. We verdienen
graag aan consumenten elders in de
wereld met enorme gevolgen voor
ons landschap. De markt regelt niet
automatisch dat onze karakteristieke landschappen worden ontzien.
Verdere schaalvergroting en intensivering in de landbouw duwt het

laatste restje biodiversiteit weg, grote
blokkendozen langs snelwegen om
ons 24/7 van spullen te voorzien, een
enorme hoeveelheid nieuwe woningen, windmolens en zonneparken.
De meeste mensen hebben een druk
en stressvol bestaan en hebben het
landschap meer dan ooit nodig om te
ontspannen en weer mens te worden. Het piept en het kraakt!
Arjan Vriend, directeur-bestuurder

Doe mee en plant: 100.000 bomen en struiken in Gelderland
Bomen en struiken dragen bij aan
landschapskwaliteit en vergroten
de biodiversiteit. Ze zorgen voor
schone lucht en verkoeling en ze
leggen CO2 vast. De provincie Gelderland wil in 2050 energieneutraal
te zijn. Eén van de maatregelen
om dit te realiseren is de aanplant
van extra bomen en struiken.

Houtsingels, hagen en heggen

landschap in beeld

Komende winter, tijdens het plantseizoen, kunnen wij er samen voor
zorgen dat er 100.000 extra bomen
en struiken geplant worden in Gelderland. Via deze actie stimuleren wij
de aanplant van lijnvormige elemen-

ten in het landschap. Het gaat om
houtsingel, patrijzenhaag, bijenhaag,
struweelhaag en knip- en scheerheg.
Houtsingels, hagen en heggen bieden dieren beschutting, een leefgebied, voedsel en een verbindingsweg
tussen de open velden en weilanden.

Schaduwbomen voor vee

In het oude cultuurlandschap hebben bomen altijd een belangrijke rol
gespeeld. Ze leverden brand- en
timmerhout, maar zorgden ook voor
schaduw in de laan en voor het vee.
Veel bomen zijn verdwenen. Met de
aanplantactie kunt u ook schaduwbomen aanplanten.

Plantactie per regio

In iedere regio hebben we een speciale aanplantactie passend bij het
landschap. U kunt bomen en struiken
aanplanten met subsidie van de provincie Gelderland. Doe mee en plant!

Ringmus
De huismus kennen we allemaal maar de ringmus
is wat minder bekend. De ringmus lijkt veel op de
huismus maar heeft een roodbruine kop en lichte
wangen met donkere wangvlek. Man en vrouw zien
hetzelfde eruit.
De ringmus komt vooral voor in kleinschalig cultuur-

landschap met bouwland en in dorpen. In een omgeving met veel struikgewas, weilanden met vee en
vooral ook oude bomen met enkele holten zijn ringmussen te vinden. Ze broeden van eind april tot juli
in natuurlijke holtes, in schuren, onder dakpannen en
in nestkasten. Soms aan de zijkant van nesten van
ooievaars. Ringmussen leven vooral van graan, onkruidzaad en insecten. Het aantal ringmussen is sinds
1990 gehalveerd. Nu zijn er zo’n 40.000 tot 60.000
broedparen. We kunnen het voedselaanbod in boerenland verbeteren door voedselrijke perceeltjes of overhoekjes met graan of onkruid en door houtwallen en
hoogstamboomgaarden in stand te houden. Hierdoor
zal vooral in het winterhalfjaar minder jonge en volwassen vogels sterven. Bewoners van het buitengebied
of stadsrandgebieden kunnen veel betekenen voor de
ringmus. Een dichte heg met inheemse struiksoorten
als meidoorn, sleedoorn en liguster biedt beschutting.
Het ophangen van nestkasten, het ‘rommelig’ houden
van de tuin en het aanbieden van voedsel als zaden
en zonnepitten in de winter helpen de ringmus en
andere vogelsoorten. Zie voor tips het ‘informatieblad
erfvogels’ op onze website en doe natuurlijk mee met
onze actie en plant een haag!

Hannekemaaiers
Eeuwenlang werkten arme ’Duitse’ hannekemaaiers
hier als seizoenarbeiders op de boerderij. In de zomer
kwamen ze te voet naar Nederland om te maaien met
de zeis. Vaak kwamen ze rond de dag van St. Johannes (24 juni) aan voor de hooioogst. De term hannekemaaier is waarschijnlijk afgeleid van Johannesmaaiers.
Vaak waren het keuterboeren die in eigen land amper hun
brood konden verdienen. Tussen de 17de en het begin
van de 19de eeuw groeide hun aantal tot zo’n 30.000
personen per jaar. Met spek en brood in de zak en de zeis
over de schouder togen de arbeidsmigranten gewoonlijk

na Pinksteren deze kant op om te helpen bij het grasmaaien en hooien op de boerderij.

Seizoensknecht

De werkkrachten boden zichzelf aan op een hoekje op de
veemarkt, de plek bij uitstek om boeren tegen te komen.
Eenmaal bekend keerde de seizoensknecht vaak jarenlang terug naar dezelfde boerderij. Voor het maaien van
een stuk land werden meerdere maaiers ingehuurd

Kampioenschap en cursussen

Maaien met de zeis is nog steeds actueel. Het oude
ambacht, de buitenlucht, werken zonder verstoring en
op kleine schaal maken het maaien met dit handgereedschap nog steeds aantrekkelijk voor veel vrijwilligers in het
landschap. Jaarlijks worden er diverse activiteiten georganiseerd rondom het maaien met de zeis. Zo vindt op 31
augustus het Nederlands kampioenschap Maaien
met de Zeis in het Openluchtmuseum in Arnhem
plaats. Wij organiseren cursussen maaien met de zeis, voor vrijwilligers
of particulieren die zelf kennis
willen maken met
dit ambacht.

Wat weet u over de wilde bij?
Er is veel aandacht voor wilde
bijen want het gaat niet goed met
veel insecten. Een Duits onderzoek toonde een achteruitgang
van ruim 75% van het totaal aan
biomassa van insecten aan. Ook
het aantal soorten insecten is
sterk teruggelopen. Het recente
VN-rapport over het massaal uitsterven van soorten en natuurverlies laat dat duidelijk zien.
Misschien heeft u meegedaan met

de Nationale Bijentelling of is er bij u
in de buurt een kruiden- of bloemenstrook ingezaaid? Maar hoe zit het
nu precies? Hoeveel soorten wilde
bijen zijn er? Zijn hommels ook bijen? Hoe herkent u een zweefvlieg?
Veel plantensoorten zijn afhankelijk
van bestuiving door insecten voor
hun voortplanting. Andersom zijn wilde bijen ook afhankelijk van voedselplanten voor hun voortbestaan. Hoe
komt het dat er niet altijd voldoende
eten is voor de bijen? Naast voedsel
hebben bijen nestgelegenheid nodig.
Verschillende bijen hebben hun
eigen wensen. Hoe kunt u met het
beheer hiermee rekening houden?
Op deze en andere vragen krijgt u
antwoord in de online cursus ‘Bij en
bijvriendelijk beheer’, ontwikkeld door
Nederland Zoemt. Deze en andere
e-learnings zijn toegankelijk voor
alle vrijwilligers en geïnteresseerden

op Leer je groen! Of doe mee aan de
cursus ‘Bijvriendelijk beheer van landschapselementen’ op zaterdag 7 september. Na een lezing gaat u op veldexcursie op en rond landgoed Rosendael
onder leiding van onze ecoloog.

Wat is sinusbeheer?
Sinusbeheer is een maaimethode
met veel vrijheid en flexibiliteit
voor de maaier. Maar het is niet
alleen leuk voor de vrijwilliger die
het beheer uitvoert, het is ook nog
eens optimaal voor bijen, vlinders
en andere insecten.

Zwerfafvalbrigade Stokkum
De Zwerfafvalbrigade Stokkum is in april 2018 opgericht en komt voort uit
het project Levend Landschap Stokkum. Veel mensen uit het dorp gaven
aan zich te ergeren aan zwerfafval. Freddy van Dijken, coördinator van de
Zwerfafvalbrigade Stokkum in de gemeente Montferland, vertelt over zijn
motivatie en het werk van de groep:

Vrolijk

“Mijn passie komt voort uit mijn interesse voor groen en natuur. Dagelijks heb ik
het op mijn werk met mijn studenten op de hogeschool Van Hall Larenstein in
Velp over ons landschap. Ik word er wel vrolijk van dat ik in mijn eigen omgeving als vrijwilliger ook een bijdrage kan leveren.
Ik wandel dagelijks met mijn twee honden in het buitengebied, niets is zo ergerlijk als het tegenkomen van zwerfafval. Ik raapte dat altijd wel op, maar het
is veel leuker om dat samen met andere dorpsbewoners te doen. Je kletst wat
met elkaar en je leert daardoor ook andere mensen kennen.”

Bekendheid geven
In het kort komt sinusbeheer erop
neer dat u zelf bepaalt waar, wanneer en hoe vaak u maait, als er bij
elke maaibeurt maar ongeveer 40%
van het te maaien oppervlak blijft
staan. Door elke keer in wisselende
golfpatronen, de zogenaamde sinussen, te maaien ontstaat een maximum aan variatie.

Opwarmen

De eerste stap is het maaien van een
sinuspad. Het pad is aantrekkelijk
voor veel vlindersoorten. Ze warmen
zich hier op, hebben er territoria en
leggen er hun eitjes. Enige tijd later,
afhankelijk van het terrein en de
hoeveelheid gras en kruiden, wordt
de vegetatie binnen het sinuspad
weggemaaid. Deze stappen worden
nog één of twee keer herhaald gedurende het seizoen. Zo ontstaat veel
variatie binnen het hooiland met veel
natuurlijke randen en een maximum
aan biodiversiteit.

Cursus

Meer weten? Doe mee aan de
cursus sinusbeheer.

“We blijven bekendheid geven aan de Zwerfafvalbrigade. Door een stukje in
ons dorpsblaadje is de groep vrijwilligers uitgebreid. We begonnen met een
groep van acht mensen en zijn nu uitgegroeid tot een groep van vijftien. Eén
keer in de maand lopen we op zaterdagochtend in tweetallen, in de zomermaanden op een avond. We hebben een gezamenlijk startmoment en sluiten
ook samen af.”

Gezamenlijke opruimactie

“Via een app-groep onderhoud ik contact met andere coördinatoren van Zwerfafvalbrigades in de Achterhoek. We houden elkaar op de hoogte van onze
werkzaamheden. We zijn van plan een gezamenlijke opruimactie te organiseren door naar elkaar te lopen. Zo hebben we een nog groter bereik!”
Ook een bijdrage leveren? Kijk hier voor een Zwerfafvalbrigade bij u in de buurt

vrijwilligers

Variatie

Landschapskalender
Vertel het aan Klompenpaden!
Wat vinden wandelaars van Klompenpaden? Via Facebook en de
klompenpadenwebsite hebben we een klankbordgroep gevormd.
We gaan dit wandelpanel het komende jaar drie keer een vragenlijst
sturen over hun ervaringen, tips over bewegwijzering, folder, app en
website zodat we de Klompenpaden nóg beter kunnen maken.
Uit de eerste enquête blijkt dat bij het kiezen van een Klompenpad de nabijheid van de route en het mooie landschap belangrijk is. Over de vraag
waar wandelaars routeinformatie lezen, wordt de app vaak genoemd!
Voor het nieuwe Klompenpad Kids in Wageningen vroegen we ook de
mening van kinderen over de
route en de opdrachten. Finn
en Luuk, woordvoerders van de
kinderadviesraad, vonden: “Leuk
om een keer niet op school iets
te leren, maar lekker buiten” en
“Ik vond het leuk dat ik op blote
voeten in het bos mocht lopen!”.
Volg ons op Facebook voor
meer nieuws en nieuwe Klompenpaden.

14 juni 2019
Cursus Hulpverlening Geïsoleerde
Arbeid (HGA)
Training werken met de bosmaaier
18 juni 2019
Cursus Haren van de zeis
21 juni 2019
Cursus Sinusbeheer
22 juni en 7 september 2019
Cursus Maaien met de zeis
29 juni 2019
Cursus Wat bloeit er in de berm?
Begin juli 2019
Opening Klompenpad Oosterwolde
7 september 2019
Cursus Bijvriendelijk beheer
14 september 2019
Opening Klompenpad Herwijnen

Doe een gift

20 september 2019
Cursus Onderhoud en
biodiversiteit van waterelementen

Draagt u het cultuurlandschap van Gelderland een warm hart toe?
Eén mogelijkheid is het doen van vrijwilligerswerk in het landschap.
Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat u op een andere manier een
bijdrage wilt leveren. Bijvoorbeeld door een financiële bijdrage.

4 oktober 2019
Cursus Gereedschapsonderhoud

U kunt een schenking doen om ons werk te steunen. Wilt u een donatie
doen aan één van de door ons ondersteunde vrijwilligersgroepen? Ook
dat kan, wij zorgen ervoor dat het geld bij de groep terecht komt.
Maar het is ook mogelijk om ons werk structureel financieel te steunen,
door een jaarlijks terugkerende schenking. Of wilt u het landschap, ook
als u er niet meer bent, nog een duwtje in de rug geven? Dan kunt u een
gift opnemen in uw testament. Om het landschap ook voor onze kinderen
in stand te houden.

Erkend goed doel

Wij zijn een door CBF Erkend
Goed Doel en wij hebben een
ANBI status.
Meer informatie op onze website.

Volg ons nieuws ook via Twitter:
@SLGelderland

Inheemse bomen en struiken aanplanten draagt
duurzaam bij aan meer biodiversiteit
Nomi Havelaar, projectleider SLG
Bloemen zaaien voor meer wilde bijen en vlinders is
populair. Veel mensen willen op die manier de insecten
een handje helpen. Toch is niet alles zinvol of wenselijk
in het landschap. Projectleider Nomi Havelaar van SLG
geeft een aantal tips:
“Vergeet niet dat je ook op een andere manier de biodiversiteit kunt verhogen. Plant diverse soorten inheemse
bomen en struiken aan, waaronder voedselplanten voor
insecten, en pas ecologisch beheer toe. Daarmee draag je
op een duurzame manier bij aan biodiversiteit. Een bestaand grasland kun je soortenrijker maken door ecologisch
beheer: maaien en maaisel afvoeren. Voer het beheer
bij voorkeur gefaseerd uit, bijvoorbeeld door middel van
sinusbeheer. Door uit te gaan van de bestaande vegetatie,
blijft de natuurlijke (genetische) variatie in stand. Vaak zit
er al veel zaad in de bodem dat bij goed beheer kan gaan

kiemen. Inzaaien met bloemen kan op erven en in tuinen
een mooie aanvulling zijn voor continu voedselaanbod
–ook in de moeilijkere zomerperiode- voor vlinders, bijen
en andere insecten. Kies dan een meerjarig, inheems
kruidenmengsel. Dat is wel duurder en het vraagt vooraf
om intensieve grondbewerking. Dus het is meer geschikt
voor kleinere oppervlaktes zoals bloemenranden.” Nomi
vertelt enthousiast: “Inheemse, meerjarige bloemen zijn
ook prachtig zijn om te zien, zoals knoopkruid, duizendblad, kaasjeskruid, salie, margriet, pimpernel, grote tijm,
boerenwormkruid. Ze geven in de moeilijke zomerperiode
veel nectar en stuifmeel voor (wilde) bijen en vlinders. Realiseer je dat een kruidenrijk grasland om beheer vraagt.”
Een laatste tip: “Kies bij de aanschaf van tuinplanten bij
voorkeur biologisch gekweekte planten. Deze zijn niet
behandeld met gif dat schadelijk is voor allerlei insecten.”

Website: Maptour Oral History
Oral history betekent letterlijk
mondelinge geschiedenis. Via oral
history leg je het leven in en met
het landschap vast ter inspiratie
voor deze tijd. Alle verhalen die
vrijwilligers van 2008 tot 2018 hebben verzameld, staan nu op onze
website.
Sommige verhalen waren alleen te
lezen in een publicatie en die zijn
soms niet meer verkrijgbaar. Tientallen nieuwe oral history verhalen
zijn nu dus voor iedereen te lezen:
Geloven in Gelderland (over religieus
erfgoed), Leven op landgoederen,
Trots op de Heidenhoek, Wassinkbrink en Winkelshoek, Van hoenderik
tot heerepeer. Verder zijn er verhalen
over de boerenstand en het platteland van Winterswijk, Landgoed
Oldenaller, Gelderse verhalen van
boeren, burgers en buitenlui en

Colofon
Uitgave van:
Stichting
Landschapsbeheer Gelderland (SLG)
Tel. 026 3537444
info@landschapsbeheergelderland.nl
www.landschapsbeheergelderland.nl
Twitter: @SLGelderland
Facebook:@landschapsbeheergelderland
Wij zijn een erkend goed doel, steun
ons via Doe een gift
Beeldmateriaal: Stan Bouman,
Wim Weenink, Rabea Ubachs, LandschappenNL en SLG.

Leven met water. In fraaie maptours
kunt u de verhalen lezen en ziet u
op een kaart waar de verhalen zich
afspelen.

Meer informatie:

https://landschapsbeheergelderland.
nl/met-bewoners/oral-history/

