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Agenda Landschap 
De provincie Gelderland erkent met 
het vaststellen van een provinciale 
Agenda Landschap dat het land-
schap een eigen beleidsagenda 
verdient. Een heel goede ontwik-
keling! Nu is het zaak de Agenda 
Landschap geen papieren tijger te 
laten worden. SLG heeft daarom al 
meerdere voorstellen gedaan voor 
concrete stappen om de Agenda 
Landschap tot uitvoering te brengen. 
We hebben de provincie voorgesteld 
om samen met gemeenten en ons de 
bescherming en het onderhoud van 
waardevolle landschapselementen 
op te pakken.  We willen ook graag 
dat de provincie meer geld uittrekt 

voor vrijwilligersondersteuning. Het 
aantal vrijwilligers dat het landschap 
helpt onderhouden en versterken is 
de afgelopen 10 jaar namelijk meer 
dan verdubbeld. We voorzien nu 
bijna 9.000 vrijwilligers van gereed-
schap, kennis en kunde. Een enorm 
waardevolle concrete inzet! 

Arjan Vriend
directeur-bestuurder

De sponsoractie is een groot succes, daarom hebben we de 
actie verlengd. De eerste kilometer patrijzenhaag is al gedo-
neerd en de eerste 81 meter zijn zelfs al aangeplant in de 
gemeente Montferland. Help mee met de aanplant van 
niet één maar twee kilometer patrijzenhaag in de 
Achterhoek! Zo’n haag biedt voldoende schuil-
mogelijkheid voor de patrijs om veilig te broeden, 
zodat er in het voorjaar weer jonge patrijzen 
rondscharrelen in de Achterhoek. Geef nu.

Nederland Zoemt voor wilde bijen

op naar 2 km patrijzenhaag!

Nederland Zoemt: een mooie  
actie om wilde bijen in ons 
land een handje te helpen. 
Waarom? Van de 358 soor-
ten wilde bijen is ruim de 
helft bedreigd. De wilde bij 
moet zich in ons land thuis 
voelen. Zodat hij de ruimte 
heeft om te nestelen en plek 
om eten te vinden.    
 

Een van de acties is het aanleggen van bijenoases. SLG heeft speci-
aal voor wilde bijen verschillende landschapselementen samengesteld: 
bijenhagen van wilde rozen, doornloze bijenhagen en bijenbosjes. Hierbij 
is rekening gehouden met langdurig voedselaanbod voor wilde bijen en 
andere bestuivers. Ongeveer tien vrijwilligersgroepen hebben dit speciale 
plantmateriaal besteld bij ons en op de Bijenwerkdagen tijdens NLdoet 
aangeplant. Zo is in Natuurspeelpark De Greephorst in Doetinchem een 
robuuste bijenhaag aangeplant van onder meer hondsroos, boswilg en 
rode kornoelje. Langs de Berkel in Eibergen zijn twee bijenbosjes van 
wilde rozen en brem aangeplant. In Het Appelland in Elst zijn wilde rozen 
en wilgen aangeplant in een bijenhaag. Bezoekers kregen tips hoe je wilde 
bijen nog meer kunt helpen. Kinderen maakten bijenhotels met leem, riet 
en hout. Deelnemers ontvingen een zoekkaart om wilde bijen in de eigen 
tuin te herkennen. In totaal zijn 970 m2 bijenbosje en 1835 meter bijen-
haag aangeplant! Op maar liefst 28 locaties waren er 
bijenwerkdagen in Gelderland. We kunnen de wilde bij ook 
beter helpen, als we meer weten over de bij. Daarom is er 
in het weekend van 21 en 22 april de Nationale Bijentel-
ling. Meedoen is eenvoudig. Je kunt het beste bijen tellen 
in je tuin of op je balkon op een zonnig moment. Kijk op 
www.nederlandzoemt.nl.

https://landschapsbeheergelderland.nl/sponsoractie-kilometer-patrijzenhaag-winter/
https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling/


In heel Gelderland zijn maatrege-
len genomen voor de patrijs. En 
dat is nodig, het gaat niet goed 
met de patrijs. Er zijn beheerover-
eenkomsten afgesloten met boe-
ren voor het beheer van akkerran-
den, het leefgebied van de patrijs. 
Ook worden akkerranden inge-
zaaid met kruidenrijke mengsels. 

Patrijzen tellen  
Om te monitoren of de maatregelen 
die genomen worden ook effect heb-
ben, gaan vrijwilligers patrijzen tellen. 
Er was ongekend veel belangstel-
ling voor de cursus patrijzen tellen. 
Veel mensen kennen de patrijs nog 

van vroeger. Zij willen voorkomen 
dat deze prachtige boerenlandvogel 
helemaal verdwijnt. 

Sponsoractie  
Afgelopen winter is SLG een spon-
soractie gestart: één kilometer haag 
voor de patrijs. Hierop kwam veel 
respons. De eerste 81 meter van de 
Patrijzenhaag hebben we samen met 
vrijwilligers en bewoners aangeplant 
in de gemeente Montferland, langs 
de boomgaard van Natuurmonu-
menten in Kilder. Doneren kan nog 
steeds.
 
Aanplant patrijzenhaag

Ondanks het koude weer was er veel 
belangstelling: zo’n 20 vrijwilligers 
van o.a. de werkgroep patrijs Mont-
ferland en van Natuurmonumenten 
zorgden ervoor dat de haag in ruim 
een uur geplant was! Lees verder.

Eén zwaluw maakt nog geen zomer! Maar de eerste 
boerenzwaluwen zijn alweer gezien op het boeren-
land. 
 
De meesten komen aan in april of begin mei om hier te 
nestelen, nadat ze de winter hebben doorgebracht in 
zuidelijk Afrika.

De boerenzwaluw is te herkennen aan de blauwzwarte 
bovenkant en het rode voorhoofd en kin. Op de zwarte 
borstband na is de boerenzwaluw van onder roomwit, 
met een lange gevorkte staart. Ze vliegen kwetterend 
en behendig door de lucht om insecten te vangen. 
 
Boerenzwaluwen nestelen in boerenschuren en stal-
len. Ze bouwen in koppels hun nesten in de vorm van 
een open kommetje van klei en modder op randen en 
richels in stallen. Per seizoen hebben ze twee of drie 
broedsels. Vanaf eind augustus/september begint de 
najaarstrek. 
Door intensivering van de veehouderij, pesticiden en 
grotere hygiëne is het aantal boerenzwaluwen afge-
nomen in het laatste kwart van de 20e eeuw. Sinds de 
eeuwwisseling is de stand weer stabiel. 

Om de boerenzwaluw een handje te helpen, sluit je 
je boerenschuur niet helemaal af. Ze moeten in en uit 
kunnen vliegen om de jongen te voeren. Open water 
in de buurt zorgt voor drinkgelegenheid en voldoende 
insecten. Ook bloeiende bermen en graslanden zijn 
een bron van voedsel. Meer tips op onze website.

Boerenzwaluw

Aandacht voor de patrijs
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https://landschapsbeheergelderland.nl/een-haag-voor-de-patrijs/
https://landschapsbeheergelderland.nl/uwerf/ecologie/


Weer meer vrijwilligers actief in het landschap!

Koud maar inspirerend

In 2017 waren 302 vrijwilligersgroepen actief in het 
landschap! 8600 vrijwilligers die zich bezig hielden 
met landschapsbeheer, die zich inzetten voor boe-
renlandvogels of onderhoud aan beken. De eerste 
Zwerfafvalbrigades gingen van start. Zestien groepen 
ruimen op regelmatige basis zwerfafval op in hun 
eigen omgeving.

Voor veel landschapsbeheergroepen blijft het jaarlijkse 
wilgen knotten in de winter het mooiste werk in het land-
schap. Eén groep ging aan de slag met het knotten van 
een rij oude lage elzen, een bijzonder karakteristiek 
landschapselement. Bijzonder is het aantal basisschool-

Vrijwilligers trotseerden de eerste 
zaterdag van maart de kou op de 
Gelderse Werkdag in Nijkerk. De 
organisatie was in handen van IVN 
Nijkerk werkgroep landschapsbe-
heer samen met grondeigenaren 
en lokale vrijwilligersgroepen. 

Werken op ijs
Extra warm gekleed gingen de vrijwil-
ligers aan de slag. De werkomstan-
digheden waren uniek, want dankzij 
het ijs konden vrijwilligers op moeilijk 
bereikbare plekken werken, 

zoals langs de natte heidevelden op 
landgoed Appel. Hier zaagden vrijwil-
ligers de opslag van wilgen weg, 
terwijl schaatsers rondjes draaiden 
op de bevroren heidevelden. Op de 
Kruishaarse Berg werd opslag van 
bramen verwijderd rondom de be-
vroren poel. Veel belangstelling was 
er ook voor de excursies, waaronder 
een stadswandeling door Nijkerk, 
een wandeling over het Appelpad en 
naar een wijngaard.
 
Han Hensing is Landschaps-
knokker 2018
Han Hensing van de beheergroep 
De Groene Knoop uit Doetinchem is 
uitgeroepen tot Landschapsknokker 
2018. “Han Hensing werkt al tiental-
len jaren aan het behoud en de ont-
wikkeling van een park midden in de 
woonwijk Overstegen in Doetinchem. 
Zijn inbreng bij het omvormen van 

een stadspark naar een 
natuurpark is essentieel 
geweest. Vele vrijwilli-
gers roemen Han om zijn 
sociale vaardigheden en 
bindend vermogen. Hij 
weet hen te boeien met 
zijn aanstekelijke manier 
van kennisoverdracht 
over planten, dieren en 
bodemsoorten”, aldus de 
jury. 
 
Aanmoedigingsprijs  
Henny Tax uit Doorwerth  
ontving de Aanmoedigings-
prijs voor zijn inzet voor 
Klompenpaden en het bestrij-
den van de invasieve exoot 
Japanse Duizendknoop in 
de gemeente Renkum. 
Proficiat!
Zie ook het nieuwsbericht. 

kinderen dat dit jaar in Zevenaar meedeed met ‘Je school 
kan de boom in’. Maar liefst 4.130 kinderen hebben 
meegeholpen met het wilgen knotten. Alle basisscholen 
in die gemeente deden mee met een zwerfvuilactie. Een 
cursus ecologisch beheer heeft veel enthousiasme bij de 
vrijwilligers in Doetinchem losgemaakt. Ook andere groe-
pen zetten zich in voor biodiversiteit, bijvoorbeeld door 
het inzaaien van akkers en akkerranden met bloemrijke 
inheemse mengsels.

Onvergetelijke ervaringen in het landschap
Wat kom je dan zoal tegen tijdens het vrijwilligerswerk? 
Eén van de groepen kreeg een droge sprengenbeek 
stromend. Met als cadeautje ijsvogels, een wespendief 
en zwemmende ringslangen. Direct na plaatsing vond 
een steenuilenpaartje de nestkast in een hoogstamboom-
gaard en bracht een aantal jongen groot. En aangekeken 
worden door acht ransuilen tijdens een klusdag is natuur-
lijk ook onvergetelijk. In het Jaarbericht 2017 vindt u een 
mooi overzicht van het aantal vrijwilligers, vrijwilligers-
groepen en de resultaten die wij samen met 
vrijwilligers, bewoners en grondeigenaren 
boekten in het landschap.  
Bekijk ons Jaarbericht.

https://landschapsbeheergelderland.nl/koude-inspirerende-gelderse-werkdag-150-vrijwilligers-aan-slag-landschap-nijkerk-en-uitreiking-landschapsknokker/
http://landschapsbeheergelderland.nl/landschapsbeheer-in-2016/
https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/JaarberichtSLG_def_WEB_180226.pdf


Ladders Werkgroep Landschapsmonitoring
De Werkgroep Landschapsmonitoring gaat jaarlijks tussen mei en novem-
ber met tablets het veld in om te inventariseren voor het landelijk meetnet 
in Gelderland.

Bart Klootwijk uit Ruurlo is een van de acht vrijwilligers van deze werkgroep: 
“De werkgroep monitort kleine landschapselementen die bepalend zijn voor 
een type landschap. Het gaat om bijvoorbeeld solitaire bomen, een haag, een 
bosperceel of een hoogstamboomgaard. Binnen het werkgebied vergelijk ik de 
op de kaart aangegeven landschapselementen met de situatie zoals waarge-
nomen tijdens de nulmeting vijf jaar geleden. Ik noteer de toestand, de staat, 
wel of niet aanwezigheid, veranderingen enzovoorts. Bij bomen en bospercelen 
geef ik dan ook aan of onderhoud nodig is. Vorig jaar waren we actief in Heu-
men, daarvoor zaten we in Gaanderen en Nijkerk. Het type landschap verschilt 
ook.

“Bij de nulmeting vijf jaar geleden stonden er nog bomen”
Ik vind het boeiend en erg leerzaam om te doen. Het is best moeilijk om een 
goed oordeel te geven. Mijn bevindingen met de kwaliteit van de landschaps-
elementen varieert nogal. Soms zie ik dat bepalende elementen voor de 
schaalvergroting van de landbouw opgeofferd worden. Anderzijds zie ik dat 
agrarisch gebied teruggegeven wordt aan de natuur. In Heumen zag ik tot 
mijn leedwezen dat veel solitaire bomen waren opgeofferd voor de landbouw. 
Bij de nulmeting vijf jaar geleden stonden er nog bomen. Nu waren de bomen 
verdwenen. Daarom moeten we met de werkgroep bewerkstelligen dat land-
schapsbeheer harde data krijgt om lobby te voeren.
André Kaper (van SLG, red.) heeft ons de eerste training gegeven. Ik heb het 
geluk gehad om samen met Bram van der Schee, een bioloog, tot nu toe de 
monitoring te hebben gedaan. Van zijn kennis heb ik veel voordeel gehad.
Mijn motivatie om dit te doen is betrokkenheid bij de omgeving waarin ik leef en 
dat is nu in de provincie Gelderland.” 
Kijk op de website voor informatie over de Werkgroep Landschapsmonitoring.
Kijk hier voor de staat van het Gelderse landschap. 
 
Projectleider André Kaper demonstreert gebruik van tablet.
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Ladders zijn onontbeerlijk voor 
vrijwilligers die werken in het 
landschap. Maar de ene ladder 
is de andere niet. SLG is steeds 
bezig met het professionaliseren 
van gereedschap en materialen en 
vraagt vrijwilligers daarbij om hun 
ervaringen. Een kijkje in de wereld 
van ladders.  

Knotladders
SLG heeft dit winterseizoen nieuwe 
ladders (foto links) gekocht om wil-
gen mee te knotten, naast de ‘gewo-
ne’ 10-sporters. De eerste ervaringen 
van vrijwilligers zijn positief. “De lad-
ders zijn compact waardoor ze plat in 
een aanhangwagen passen, ze zijn 
licht in gewicht, deelbaar en verstel-
baar waardoor je meerdere ‘hoogtes’ 
veilig kunt bereiken”, aldus Linge-
waard Natuurlijk. Knotgroep Duiven 
mailt: “De stevige ladder kent sterke 
sporten. Het uitschuifdeel loopt taps 
toe, zodat dit stuk gemakkelijk tussen 
staken te plaatsen is en je als knotter 
goed de boom in kunt.” 

A-ladders ofwel reformladders 
Bij het snoeien van hoogstambo-
men werken vrijwilligers met andere 
ladders, namelijk A-ladders ofwel 
reformladders (foto rechts). Houten 
ladders gebruiken we niet meer 
omdat we deze niet kunnen keuren 
en ze zwaarder zijn. We gebruiken 
alleen nog aluminium ladders.  

Kijk voor een overzicht van ons te 
lenen gereedschap op de website.

https://landschapsbeheergelderland.nl/werkgroep-landschapsmonitoring/
https://landschapsbeheergelderland.nl/meetnet-agrarisch-cultuurlandschap/
https://landschapsbeheergelderland.nl/met-vrijwilligers/reserveren-gereedschap/
https://landschapsbeheergelderland.nl/met-vrijwilligers/reserveren-gereedschap/


Werkgroep Landschapsmonitoring
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Klompenpadenseizoen van start
Het voorjaar komt eraan. Het wandelseizoen gaat weer van start! 
Trek de wandelschoenen aan en ontdek het landschap en verhalen 
van bewoners. In april en mei openen we weer enkele Klompenpa-
den.

In Ugchelen openen we het Ugcheler Markepad, een route over heide, 
een enk, langs sprengen en door bossen. Doddendaelpad is de naam 
van het eerste Klompenpad in de gemeente Beuningen, door uiterwaar-
den en over de oeverwal. Het Markluiderpad in Heerde wordt het vijfde 
Klompenpad in deze gemeente.  
In het voorjaarsnummer van Wandelmagazine staat een special over de 

Klompenpaden. Doe mee aan 
de fotoprijsvraag: wat is jouw 
ultieme klompenpadmoment? Er 
zijn nu 105 Klompenpaden met 
1600 kilometer door boerenland. 
Meer dan 1000 vrijwilligers, 500 
betrokken ondernemers en maar 
liefst 175.000 downloads van 
paden in de Klompenpaden app. 
Lees meer in het Jaarbericht 
Klompenpaden.

Drone helpt boerenlandvogels
Met het voorjaar in aantocht, gaat ook het broedseizoen van boe-
renlandvogels weer van start. Vrijwilligers van 34 boerenlandvogel-
groepen zijn actief met het beschermen van kievit, grutto, tureluur 
en andere weidevogels.  

Deze beschermers trekken vanaf nu tot half juni het veld in om samen 
met agrariërs waar nodig naar nesten te zoeken en te markeren. Door 
de markeringen kan een boer om een nest heen maaien of een nest 
verplaatsen. Een nieuw hulpmiddel dit jaar wordt de inzet van een wei-
devogeldrone. De agrarische collectieven en SLG hebben dankzij een 
subsidie van de provincie vorig jaar een weidevogeldrone aangeschaft. 
Acht vrijwilligers hebben de opleiding tot weidevogeldrone piloot voltooid. 

Zij gaan dit broedseizoen met de 
drone vliegen. Hopelijk vinden 
ze op deze manier veel nesten, 
die op tijd beschermd kunnen 
worden. In 2017 hebben de Gel-
derse vrijwilligers bijna 6000 boe-
renlandvogelnesten beschermd. 
Een van die vrijwilligers is Hans 
Swarts uit Randwijk. Hij is door 
SLG uitgeroepen tot boerenland-
vrijwilliger van 2018. Van harte!

29 maart 2018
Infoavond Zwerfafvalbrigade in 
Nijkerk 
 
2 april 2018
Opening Klompenpad Ugchelen
 
8 april 2018
Opening Klompenpad Beuningen

12 april 2018 
Infoavond Zwerfafvalbrigade in 
Stokkum
 
21 en 22 april 2018
Bijenteldagen

24 april 2018 
Infoavond Zwerfafvalbrigade in 
Gaanderen
 
12 t/m 21 mei 2018 
Nationale Vogelweek

18 mei 2018 
Opening Klompenpad Markluiden 

26 mei 2018
Opening Klompenpad in Ooster-
huizen

9 juni  en 8 september 2018 
Cursus maaien met de zeis
 
Zie voor meer informatie en  
activiteiten onze website

Landschapskalender

https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/2018-02-13-Jaarbericht-Klompenpaden-2017WEBcompleet.pdf
https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/2018-02-13-Jaarbericht-Klompenpaden-2017WEBcompleet.pdf
https://landschapsbeheergelderland.nl/zwerfafvalbrigade-nieuwe-aanpak-zwerfafval-ook-nijkerk/
http://www.klompenpaden.nl
http://www.klompenpaden.nl
http://www.landschapsbeheergelderland.nl
http://www.landschapsbeheergelderland.nl
https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling/
http://www.landschapsbeheergelderland.nl
http://www.landschapsbeheergelderland.nl
https://www.vogelweek.nl/over-de-vogelweek
http://www.klompenpaden.nl
http://www.klompenpaden.nl
https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-maaien-met-de-zeis/
http://landschapsbeheergelderland.nl/


Coby van Roest en haar man wonen sinds vorig jaar in 
de Achterhoek. Van onze adviseur Ruud Borkes kregen 
ze een Natuurerf advies, voor hun boerderij met 0,5 ha 
grond in het buitengebied van Winterswijk-Woold.  
Coby vertelt:

“Ik ben een tuinvrouw, ik heb altijd onze eigen tuinen 
aangelegd. Hier vroeg ik me af hoe de erfinrichting tot 
stand is gekomen. Wat is een handige indeling? Daarom 
besloten we iemand mee te laten kijken en hebben we SLG 
ingeschakeld. We zijn direct aan de slag gegaan met het 
erfinrichtingsplan, het was voor ons de leidraad. De pad-
denpoel is vorig jaar gegraven, de kleinkinderen hebben er 
al op geschaatst. Echt een hoogtepunt! 
We hebben grote solitaire bomen geplant, zodat we er zo-
lang mogelijk nog van kunnen genieten. We hebben onder 
andere een walnoot, een mispel en een zomerlinde geplant. 

Deze app voor natuurliefhebbers 
helpt om insecten of planten te 
herkennen. Verschillende col-
lega’s maken er gebruik van. 

Onze ervaring is dat vooral de deter-
minatie van wantsen en nachtvlin-
ders goed werkt. Voor het herkennen 
van planten is ook de bloeiwijze van 
de plant belangrijk, anders wil de app 
er nog wel eens naast zitten.
Het is handig dat je de waarneming 
meteen kunt checken via wikipedia 
of waarneming.nl. De ObsIdentify 
voor vogels is al te downloaden 
in de appstore maar nog niet erg 
betrouwbaar. Hopelijk wordt deze de 
komende tijd nog doorontwikkeld, 
zodat ook deze goed te gebruiken is 
bij waarnemingen in het veld. 

 
 

Meer informatie:
ObsIdentify is gratis te downloaden 
in de Google Play Store, helaas niet 
beschikbaar voor Iphone.  

Colofon

Coby van Roest, deelnemer Natuurerf advies 

Het erfinrichtingsplan was voor ons de leidraad,  
 
bij de invulling zijn we soms wat eigenwijs 

Alle beplantingsstructuren hebben we nu aangelegd zoals 
ze op de tekening stonden. Bij de invulling ervan zijn we 
soms wat eigenwijs. De moestuin is bijvoorbeeld wat gro-
ter uitgevallen! 
Ik wil alleen maar planten die een functie hebben, die 
goed zijn voor de vogels, de bijen en de vlinders. Of eet-
bare planten. We maken takkenrillen en steenhopen voor 
dieren om in te schuilen. In de moestuin houd ik de grond 
zoveel mogelijk bedekt, grond houdt er niet van om kaal 
te zijn. Ik gebruik geen druppel gif en ook geen kunst-
mest. 
We hadden een behoorlijk wensenlijstje, 
daar heeft Ruud goed rekening mee 
gehouden. Ik kan het Natuurerf advies 
iedereen aanraden, het was het geld dub-
bel en dwars waard.”  Meer informatie.

App: ObsIdentify App 
Uitgave van:

Stichting  
Landschapsbeheer  
Gelderland (SLG) 
Tel. 026 3537444 

info@landschapsbeheergelderland.nl
www.landschapsbeheergelderland.nl
 
Twitter: @SLGelderland
Facebook:@landschapsbeheergelder-
land

Beeldmateriaal: Peter Eekelder, Wouter 
Pattyn/Buiten-Beeld, Peter van den 
Brandhof, Coby van Roest en SLG.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.obsidentify.recognition_i&referrer=utm_source%3Dandroidworld.nl%26utm_content%3Dbatch
https://landschapsbeheergelderland.nl/natuurerf-advies/
mailto:mailto:info%40landschapsbeheergelderland.nl?subject=
http://www.landschapsbeheergelderland.nl
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/landschapsbeheergelderland/
https://www.facebook.com/landschapsbeheergelderland/

