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Verscholen in het groen van 
Landgoed Hoevelaken ligt 
de boerderij van Bram van 
de Klundert en zijn vrouw 
Yvonne. Toen zij hier kwa-
men wonen bestond het 
erf uit een kaal weiland en 
grind. In vijf jaar tijd hebben 
zij deze plek omgetoverd tot 
een prachtig voorbeeld van 
een Natuurerf. 

 
Voor het huis ligt een kruidenrijk graslandje, ter grootte van een ruim 
gazon. Er staan enkelhoge kruiden, hoe langer je kijkt hoe meer variatie je 
ziet. Bram, gepensioneerd bioloog, telt wel vijftig soorten. In bloei zijn nu 
het streepzaad, beemdkroon, margrieten en kleine ratelaar. Langs de hoge 
bosrand van het landgoed is een zoom in ontwikkeling. Kardinaalsmutsen, 
bergvlier en Gelderse roos zorgen voor een mooie overgang van de hoge 
bomen naar de openheid van het erf. In de bosrand hangt een steenuilen-
kast. Een muizenruiter in de boomgaard zorgt voor voer voor de steenuil. 
Er staan zo’n 25 hoogstamfruitbomen: kersen, pruimen, peren, appels en 
een walnoot. De poel zit vol salamanders, kikkers en padden.  
Je hoort en ziet de vogels druk bezig, fruitbomen dragen vrucht, inheemse 
kruiden en struiken staan vol in blad 
of bloeien. Op aangewezen plekken 
zijn rommelhoekjes met bramen en 
brandnetels, het beheer vindt gefa-
seerd plaats en er is vooral heel veel 
variatie. Je voelt de aandacht en rust 
van de bewoners op dit erf, de natuur 
maakt er graag gebruik van.  
Lees meer over dit Natuurerf op de 
website.

Natuurerf in Hoevelaken

Fit met Klompenpaden

Het kan wel!
 
Een maand geleden ben ik met 
mijn vriendin vanuit Arnhem naar 
Ekoboerderij Arink in Lievelde 
gefietst. We hebben er in het Biotel 
overnacht. Een aanrader, niet in 
de laatste plaats om boer John te 
horen vertellen over zijn prachtige 
biologisch-dynamische boerenbedrijf. 
Boeren, zoals boeren bedoeld is met 
zorg voor landschap, natuur, milieu 
en medemens.  Een kudde van 
ongeveer 60 Fries-Hollandse melk-
koeien vormt het hart van de boer-
derij. Op 85 hectare wordt het voer 
geteeld voor de koeien, waardoor 
er geen voer uit verre oorden wordt 
aangevoerd. Dit mede dankzij een 
prima samenwerking met Natuur-
monumenten.  

De percelen zijn omzoomd met 
prachtige houtsingels en de gras-
landen zijn kruidenrijk. Mais wordt 
er niet geteeld. Het is er prachtig! 
Kijk maar eens op www.ekoboer-
derijarink.nl en ga vooral een keer 
overnachten in het Biotel! 

Arjan Vriend,  
directeur-bestuurder

In deze coronatijd gaan we meer wandelen. Dat houdt ons 
gezond en fit. Ook de Klompenpaden zijn populairder dan 
ooit. We hebben meer dan een verdriedubbeling aan website-
bezoek, Facebookbezoek en downloads van de app. Geniet, 
maar houd rekening met elkaar en mijd drukte. Nieuwe Klom-
penpaden zijn er in Winssen en vanaf juli in Speuld,  
in Wageningen is het eerste Gelderse Klompenpad Kids!  
Kijk op www.klompenpaden.nl.

Landschapsnieuws
Stichting Landschapsbeheer Gelderland

https://landschapsbeheergelderland.nl/natuurerf-in-hoevelaken/
http://www.ekoboerderijarink.nl/
http://www.ekoboerderijarink.nl/


Vorig jaar deden maar liefst 263 
deelnemers mee aan de plantactie 
‘Doe mee en plant! 100.000 bo-
men en struiken in Gelderland’. 
Zij plantten samen 122.733 strui-
ken en 1200 bomen op hun eigen 
grond. Over een periode van 50 
jaar wordt hiermee ruim driedui-
zend ton CO2 vastgelegd. Met de 
aanplant van al deze extra bomen 
en struiken zetten we samen een 
stap naar een energieneutraal 
Gelderland. Wegens de enorme 
belangstelling organiseren we de 
actie dit jaar opnieuw.  

 

Houtsingels, hagen en heggen 
We willen met deze actie het streek-
eigen landschap in de Achterhoek, 
de Veluwe en het Rivierengebied 
versterken. Bewoners kunnen hout-
singels, houtwallen, struweelhagen 
voor patrijzen en bijen aanplanten. 

Schaduwbomen voor vee  
Daarnaast kunnen bewoners scha-
duwbomen voor vee op hun erven 
en weilanden planten: een bomenrij, 
boomgroep of solitaire bomen. Met 
deze actie worden naast extra CO2 
vastlegging ook de landschapsstruc-
turen versterkt en de biodiversiteit 
verhoogd.

Plantactie per regio
Doet u weer mee? U kunt voordelig 
bomen en struiken aanplanten dank-
zij subsidie van de provincie Gelder-
land. Kijk voor meer informatie, het 
aanmeldformulier en de voorwaarden 
op onze website.

Op een warme zomeravond kunnen we in de tuin 
genieten van de acrobatische vluchten van vleer-
muizen. Het zijn echte insecteneters die soms wel 
duizend insecten (veel muggen!) per nacht eten. 

Vleermuizen zijn een belangrijke schakel in het behoud 
van natuurlijk evenwicht en het tegengaan van plagen. 

Met eenvoudige maatregelen kunnen we erven en 
tuinen nog geschikter maken voor deze beschermde 
dieren. 
Zorg voor genoeg aanbod van insecten, zoals nacht-
vlinders, muggen, kevers en (gaas)vliegen. Zet voed-
selplanten voor nachtvlinders in uw tuin zoals teunis-
bloemen en koekoeksbloemen, ook wilde kamperfoelie 
en meidoorn zijn waardevol. Variatie in struweel-
soorten en geleidelijke overgangen in begroeiing zijn 
gunstig voor het aanbod van insecten. Ook helpt u in-
secten met rottend fruit, een rommelhoekje, een com-
posthoop of dode boomstammen. Een poel of vijver 
voegt veel toe, het zorgt niet alleen voor insecten maar 
het is ook een drinkplek voor vleermuizen. Vleermui-
zen gebruiken bomen en struiken om zich door middel 
van echolocatie te kunnen oriënteren. Vleermuizen 
volgen vooral lijnvormige landschapselementen bij hun 
vlucht op zoek naar voedsel. Heeft u oude bomen met 
holtes op uw erf? Bepaalde vleermuizen gebruiken ze 
als verblijfplaats voor overdag en de rosse vleermuis 
overwintert er ook. Een vleermuisvriendelijk erf biedt 
ook voor vlinders, bijen, vogels, egels en veel andere 
dieren een geschikte leefomgeving. Voor meer tips 
lees het speciale informatieblad over vleermuizen.

Vleermuizen

Doe weer mee: Plant 100.000 bomen en struiken in Gelderland
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http://www.landschapsbeheergelderland.nl/100-000-bomen-en-struiken
https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/2020-04-07-infoblad-vleermuizen.pdf


Geld voor groene initiatieven

Natuurwerkdag, ontdek je omgeving

Veel inwoners van Gelderland vinden elkaar in groene 
vrijwilligersgroepen. Ze beheren natuurterreinen, 
heemtuinen, speelparken, wandelpaden en voed-
selbossen. Ze vormen samen een (landschaps)be-
heergroep of richten zich op educatie voor de jeugd. 
Vaak willen ze hun omgeving inspireren en geven ze 
excursies of organiseren meewerkdagen, bijvoorbeeld 
tijdens de Natuurwerkdag. 

Al dit werk doen deze mensen belangeloos en vaak met 
weinig financiële middelen. Ze zijn enthousiast over hun 
project en hebben vaak nieuwe ideeën om hun omgeving 
te verbeteren. Vorig jaar stelden wij, in samenwerking met 

De bomen zijn weer frisgroen, het 
gras groeit, bloemen en kruiden 
bloeien. We zijn blij met het werk 
dat vele vrijwilligers hebben ver-
richt tijdens de Natuurwerkdag 
afgelopen november.

Op 52 locaties in Gelderland zijn wil-
gen geknot, is opgeruimd, gesnoeid, 
gezaagd en zijn bijenhotels ge-
bouwd. Nu wij meer dan ooit genie-
ten van onze omgeving en het buiten 
zijn, nemen we nog eens een 

kijkje op de werkplekken van afgelo-
pen winter. 

De knotwilgen in de uiterwaarden bij 
Randwijk zijn prachtig uitgelopen, 
zien we vanaf de dijk. In Hengelo 
wordt er weer volop gespeeld en ge-
sport in de open lucht in Cool Nature 
Park de Bleijke. De stinzenbollen 
die geplant werden in Malden zijn 
inmiddels uitgebloeid. In Doetinchem 
vliegen de wilde bijen nog af en aan, 
daar maakten vrijwilligers nestgele-
genheid voor wilde bijen. 
De Natuurwerkdag dat is samen met 
andere natuurliefhebbers aan de 
slag in je eigen omgeving, misschien 
wel op plekken waar je nog nooit 
geweest bent. Ook dichtbij huis kan 
je nieuwe dingen ontdekken als je er 
voor openstaat. Ervaren en onerva-
ren vrijwilligers gaan een ochtend 
aan de slag om te zorgen dat het 

de provincie Gelderland, een subsidie beschikbaar voor 
deze groene vrijwilligersinitiatieven. Groepen konden een 
bedrag aanvragen om iets extra’s te kunnen doen voor 
natuur, groen of landschap.

We ontvingen bijna dertig aanvragen, een groot deel van 
de plannen is inmiddels gerealiseerd. Zo zijn er op veel 
plekken inheemse bomen en struiken aangeplant om de 
leefomgeving van vogels en insecten in het agrarisch ge-
bied te verbeteren. Door de droge zomers is de beschik-
baarheid van water voor steeds meer groene initiatieven 
een probleem. Meerdere groepen deden een aanvraag 
voor de aanleg van waterpompen. Allerlei soorten banken 
zijn geplaatst en vervangen. De meest opvallende is de 
speelse blije-benen-bungel-bank, waar kinderen de benen 
kunnen laten hangen. Om wandelaars te informeren en 
het werk zichtbaar te maken, plaatsten andere groepen 
informatiepanelen of ontwikkelden een audiotour.
Ook dit jaar krijgen vrijwilligersinitiatieven weer 
de mogelijkheid om een aanvraag in te 
dienen. Een mooie kans om sa-
men nog meer landschapswinst 
te behalen. Kijk hier voor de 
voorwaarden. 

landschap behouden blijft. Zo bescher-
men we het leefgebied van planten en 
dieren en onszelf. Op 6, 7 en 8 novem-
ber 2020 is het de 20e editie van de 
Natuurwerkdag. Ben jij er dan bij?
Zet de data alvast in je agenda.

https://landschapsbeheergelderland.nl/geld-beschikbaar-voor-groene-vrijwilligersinitiatieven/
https://landschapsbeheergelderland.nl/geld-beschikbaar-voor-groene-vrijwilligersinitiatieven/
http://www.natuurwerkdag.nl


Particuliere parels
Jan Slagboom werd kort na zijn pensioen in 2017 vrijwilliger en coördina-
tor van de Weidevogelbescherming Randmeerkust. Begin 2018 volgde hij 
de opleiding tot weidevogeldronepiloot: met een drone zoeken naar wei-
devogelnesten. Al in zijn jeugd zocht Jan naar kievitsnesten. Hij had toen 
ook al een passie voor techniek. Dankzij zijn ervaringen en die van andere 
dronepiloten werd de soft- en hardware van de drone aangepast en gaat 
het nesten opsporen nu een stuk beter.

Warmtehotspots  
Samen met collega-piloot Jan Willem Schoonhoven vliegt Jan in het voorjaar 
tijdens het broedseizoen bijna elke dag met de drone over percelen waar 
weidevogels kunnen broeden. Met de thermische camera worden de nesten 
gevonden dankzij de warmtehotspots. Met de daglichtcamera worden foto’s ge-
maakt om te kunnen zien of het een nest met eieren of jongen is en van welke 
vogel het is. 

Meer overlevingskans 
“We starten vroeg in de ochtend. Na het vliegen ga ik thuis de hotspots en 
foto’s analyseren en stuur de gegevens van de hotspots naar de vrijwilliger die 
het perceel beheert. Afhankelijk van het perceel en het maaibeheer nemen we 
actie. Als er gemaaid moet worden, markeren we het nest met stokken, liefst 
50 m2 gras rondom het nest zodat de boer er omheen kan maaien. Zo hebben 
de jongen meer overlevingskans, insecten om te eten en vallen ze minder op 
voor hun vijanden. De drone is een aanvullend middel om weidevogelnesten op 
te sporen en te laten beschermen door vrijwilligers. Het seizoen verloopt qua 
gevonden legsels goed ten opzichte van voorgaande jaren. We hebben nu al 
bijna evenveel legsels gevonden als vorig jaar in het hele seizoen. Daar heeft 
de drone ongetwijfeld zijn steentje aan bijgedragen. Helaas hebben we dit jaar 
ook weer veel last van predatie”

Bekijk de beelden van Jan en Jan Willem op You Tube: De thermische camera 
ontdekt enkele warmtebronnen. De daglichtcamera ziet een grutto met jongen.
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Kom inspiratie opdoen tijdens de 
cursus ‘Particuliere landschaps-
parels’. We zijn te gast bij  
’t Zwanenbroekje, een uitgestrekt 
natuurterrein in de Ooijpolder. 

‘t Zwanenbroekje 
In bijna dertig jaar is dit gebied 
omgevormd tot een ecologisch 
waardevol gebied. Het vormt een 
verbindingszone tussen de hoger 
gelegen stuwwal en de laaggelegen 
uiterwaarden. Twee natuurlijke beken 
voeren het water van de stuwwal af 
naar de rivier de Waal. In het moe-
rasgebied kunnen we knaagsporen 
van de bever tegenkomen en in de 
poelen leven kleine watersalaman-
ders. In de bloemrijke weides vliegen 
vlinders en libellen. We zien knotwil-
gen en vlechtheggen.

Hoge landschapswaarde 
’t Zwanenbroekje is een gebied met 
een hoge landschapswaarde, de 
eigenaar vertelt hoe het terrein is 
omgevormd van landbouwgrond naar 
een ecologisch waardevol gebied. 
We besteden aandacht aan algeme-
ne ecologische principes zoals het 
belang van overgangen en de leefge-
bieden van soorten. We bekijken hoe 
die hier zijn toegepast en we leren 
de soorten planten en dieren die we 
tegenkomen herkennen. 

Deze cursus levert veel praktische 
tips op, die kunnen dienen als inspi-
ratie voor uw eigen (werk)gebied. 
Kijk hier voor meer informatie en 
aanmelden.

Weidevogelbescherming Randmeerkust

https://landschapsbeheergelderland.nl/weidevogelwerkgroep-randmeerkust/
https://youtu.be/NlYkm-LA94A
https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-particuliere-landschapsparels/
https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-particuliere-landschapsparels/


Geschiedenis van het boerenerf
Heeft u een erf, dan bezit u een stuk waardevol natuurgebied. Een 
erf dat aansluit op het landschap levert een belangrijke bijdrage 
aan de biodiversiteit. Bij de inrichting van uw erf is het goed om wat 
meer te weten over de geschiedenis van het boerenerf.  

De taakverdeling tussen de boer en boerin heeft een belangrijke invloed 
gehad op de traditionele erfinrichting. De taken waren duidelijk verdeeld 
en daarmee de grond rondom de boerderij. De vrouw was verantwoor-
delijk voor het woongedeelte, het terrein met de bleek, de moestuin, de 
huisweide, de siertuin en de boerenboomgaard. Op de boerderij werd dat 
meestal ‘het voor’ genoemd. De man had de verantwoordelijkheid over 

de dieren, de wagens, de werk-
tuigen en het bedrijfsgedeelte. 
Kortom, hij had de zorg voor ‘het 
achter’.

Deze traditionele verdeling is 
nog altijd terug te zien op een 
boerenerf. Bekijk de presentatie 
(You Tube) van adviseur Fem-
ke. Kijk voor meer informatie 
over erven op de website.

26 juni 2020
Klompenpad Wageningse Engpad 
Kids open

27 juni en 4 juli 2020
Inspiratieochtenden  
Biodiversiteit Aalst

30 juni 2020
Webinar Wat groeit en bloeit daar 
in de berm? (vol) 

1 juli 2020
Klompenpad Speuldepad open

2 juli 2020
Webinar Wilde planten en 
insecten: ze horen bij elkaar (vol)

24 en 31 juli 2020
Zeisclinics

5 september 2020
Cursus Particuliere landschaps-
parels

6, 7 en 8 november 2020 
20e editie van de Natuurwerkdag

 
Volg ons nieuws ook via Twitter:  
@SLGelderland
  

Landschapskalender

Op de bres voor de rups
Dit voorjaar hebben gemeenten massaal maatregelen genomen 
tegen de eikenprocessierups. Om brandhaarden van de rups te be-
strijden, spuiten zij preventief (biologische) bestrijdingsmiddelen.

Ook de biologische middelen (bacteriepreparaten en/of aaltjes) werken 
niet specifiek op de eikenprocessierups, maar doden alle rupsen. De 
eik is een boom vol biodiversiteit, in het voorjaar leven er wel honderd 
soorten rupsen. Deze worden allemaal gedood bij het inzetten van deze 
breedwerkende bestrijdingsmiddelen. Het gevolg is dat vogels geen voer 
meer hebben voor hun jongen. Een natuurlijk evenwicht tussen de ver-
schillende soorten is een lange termijn oplossing waar gemeenten aan 
moeten werken. Veel variatie en biodiversiteit in het landschap zorgen 

voor balans en daarmee dat 
plagen minder snel uit de hand 
lopen. Natuurlijke bestrijders van 
de eikenprocessierups zijn insec-
tenetende vogels zoals mezen 
maar ook sluipwespen, gaasvlie-
gen en de grootoorvleermuis. 
Mezenkasten, bloeiende bermen 
en veel variatie van inheemse 
begroeiing helpen mee aan het 
herstel van het natuurlijke  
evenwicht. 
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https://youtu.be/qa4bWwX2ik0 
https://landschapsbeheergelderland.nl/uwerf/alles-over-erven/
https://landschapsbeheergelderland.nl/uwerf/alles-over-erven/
https://klompenpaden.nl/klompenpad/wageningse-engpad-kids/
https://klompenpaden.nl/klompenpad/wageningse-engpad-kids/
https://landschapsbeheergelderland.nl/inspiratieochtenden-voor-meer-biodiversiteit-in-aalst/
https://landschapsbeheergelderland.nl/inspiratieochtenden-voor-meer-biodiversiteit-in-aalst/
https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-wat-groeit-en-bloeit-daar-in-de-berm/
https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-wat-groeit-en-bloeit-daar-in-de-berm/
https://klompenpaden.nl/
https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-wilde-planten-en-insecten-ze-horen-bij-elkaar/
https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-wilde-planten-en-insecten-ze-horen-bij-elkaar/
https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-maaien-met-de-zeis/
https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-particuliere-landschapsparels/
https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-particuliere-landschapsparels/
https://www.natuurwerkdag.nl/
https://twitter.com/SLGelderland


Een poel is een veelzijdig landschapselement, met 
verschillende microbiotopen zoals open water, kale 
oevers, begroeide oevers, een ondiepe laag water die 
snel opwarmt en een diepere laag. Een poel trekt veel 
soorten aan, zowel amfibieën als bijzondere planten en 
bijvoorbeeld libellen. Om een beter beeld te krijgen van 
de poelen in Gelderland en de staat van onderhoud, 
start SLG samen met RAVON (Reptielen Amfibieën Vis-
sen Onderzoek Nederland) het project poelen.nu. Pro-
jectmedewerker Naomi Lambrikx van RAVON vertelt:

“Amfibieën zijn voor hun leefgebied afhankelijk van poelen. 
Ze hebben stilstaand water van goede kwaliteit nodig voor 
hun voortplanting. Als je geen onderhoud doet aan de poel, 
dan gaat de natuur haar gang en groeit de poel dicht. Deze 
verliest dan een groot deel van haar waarde.
Vrijwilligers gaan een belangrijke rol spelen bij het in kaart 

Schrijfster en insectenkenner 
Aglaia Bouma had ooit een angst 
voor insecten. Ze was dan ook als 
tiener gestoken door een hoornaar 
en bleek hyperallergisch. Later 
ging ze zich juist verdiepen in  
insecten en werd ze entomoloog. 
 
Dat is fijn voor ons want dankzij haar 
boek krijgen we veel kennis over het 
gedrag van insecten in onze tuin en 
in de natuur. Geen veldgids maar 
een informatief en liefdevol boek over 
de boeiende leefwijze van kevers, 
libellen, oorwurmen, bijen, gaasvlie-
gen en andere insecten in onze om-
geving. Bijvoorbeeld over bepaalde 
mieren die als uitsmijter werken. Hoe 
feromonen een rol spelen. Over de 
diverse versiertrucs van insecten. Na 
het lezen van dit boek kijk je met een 
andere blik naar het insectenleven 
om je heen.

Meer informatie:  
Titel: Insectenrijk
Auteur: Aglaia Bouma
Twitter: @AglaiaBouma
ISBN 9789045038018
Prijs: 22,99
Uitgever: Atlas Contact
Verkrijgbaar bij de boekhandel

Colofon

Naomi Lambrikx, projectmedewerker RAVON

Als je geen onderhoud doet aan de poel, dan 
gaat de natuur haar gang en groeit de poel dicht   

brengen van de poelen in Gelderland. Op een interactieve 
kaart geven vrijwilligers een aantal basisgegevens door. 
De waterdiepte, de dikte van de sliblaag, de beschadu-
wing en de hoeveelheid watervegetatie geven samen met 
een foto een goed beeld van de poel. 
In drie gemeenten starten we binnenkort met de pilot 
poelen.nu. In deze gemeenten komen bijzondere soorten 
amfibieën voor, namelijk de kamsalamander, de knoflook-
pad en de boomkikker. Waar is waardevermeerdering 
voor soorten te behalen? Op basis van de basisinventa-
risatie geven we advies aan de gemeente welke poelen 
prioriteit hebben om onderhoud te plegen. Het is heel 
motiverend voor vrijwilligers om te zien dat de gemeente 
met hun input aan de slag gaat en er weer meer soorten 
verschijnen.”
Kijk voor meer informatie op poelen.nu.

Boek: Insectenrijk 
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: Shutterstock/Rudmer 
Zwerver, Weidevogelbescherming 
Randmeerkust, Stichting Knotwilg, He-
teren Randwijk, RAVON en SLG.  

https://twitter.com/AglaiaBouma
https://www.atlascontact.nl/boek/insectenrijk/ 
https://poelen.nu/
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/

