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Meer dan tienduizend vrijwilligers
In 2018 waren meer dan tienduizend vrijwilligers actief in
het landschap! SLG ondersteunde 10.800 vrijwilligers
die regelmatig vrijwilligerswerk doen. In maar liefst 347
vrijwilligersgroepen houden
ze zich bezig met allerlei
soorten van beheer en onderhoud van het landschap.
De meer traditionele vormen van vrijwilligerswerk zijn het snoeien van
houtsingels en wilgen knotten (111 landschapsbeheergroepen), snoeien
van hoogstambomen (25 Hoogstambrigades) en het beschermen van
weidevogels (30 weidevogelwerkgroepen). Ook de 81 Klompenpaden die
Gelderland telt, worden onderhouden door vrijwilligersgroepen.
Maar nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe vormen van vrijwilligerswerk. Zwerfafval is een probleem dat steeds meer aandacht krijgt, bewoners willen hier zelf iets aan doen en verenigen zich (31 Zwerfafvalbrigades). De achteruitgang van insecten en andere soorten is ook een bekend
probleem dat de laatste jaren veel aandacht krijgt. Vrijwilligers zetten zich
in voor soorten die het moeilijk hebben, zoals de prachtige boerenlandvogel die velen nog van vroeger kennen: de patrijs (9 patrijzenwerkgroepen).
Ook voor vleermuizen, steenuilen en wilde bijen worden maatregelen
getroffen (11 biodiversiteitsgroepen). Het oprukken van invasieve exoten
in het landschap vraagt om actie: verschillende groepen werken ook aan
de bestrijding van exoten zoals Japanse Duizendknoop. Maar niet alleen
vrijwilligers zijn actief in het landschap. In onze beplantingsacties gingen
bewoners van het buitengebied aan de slag met de aanplant van duizenden bomen en meer dan honderdduizend stuks bosplantsoen. In ons
jaarbericht staat een mooi overzicht van de resultaten die SLG samen met
vrijwilligers, bewoners en grondeigenaren boekte in het landschap.

Vogelweek
In mei zijn veel vogels weer actief met zingen. Een mooi moment om naar buiten te gaan. Bijvoorbeeld met een deskundige gids die er meer over kan vertellen. Ga eens mee op
een excursie tijdens de Nationale Vogelweek van 11 t/m
19 mei. Lokale vogelwerkgroepen en vrijwilligers
laten u de vogels in het landschap zien.
Kijk op www.vogelweek.nl voor een vogelexcursie
bij u in de buurt.

Betekenisvolle
mijlpaal
Voor het eerst in de geschiedenis
van onze stichting hebben we meer
dan 10.000 vrijwilligers ondersteund
en betrokken bij het landschapswerk.
Ik ben enorm trots op het bereiken
van deze mijlpaal. De vrijwilligers
zijn verknocht aan het landschap en
verrichten betekenisvolle activiteiten. Velen van hen werken wekelijks
of tweewekelijks in het landschap,
anderen zetten zich vooral in tijdens
speciale dagen zoals de Natuurwerkdag of helpen ons bij de uitvoering
van projecten.

Uit zeer recent onderzoek door
Motivaction onder Gelderse inwoners
blijkt dat 1 op de 10 inwoners groen
vrijwilligerswerk doet en dat 1 op de
5 inwoners aangeeft dit wel te willen
gaan doen. Ook geven inwoners aan
dat vooral de provincie en gemeenten financieel moeten bijdragen aan
de ondersteuning van groene vrijwilligers. Hier ligt een geweldige kans
voor de Gelderse politiek. Op naar
een volgende mijlpaal!
Arjan Vriend
directeur-bestuurder

Schoolkinderen zaaien bloemen voor bijen
In maart gingen ruim 60 schoolkinderen van basisscholen in
Giesbeek en Ulft naar buiten om
bloemenmengsels te zaaien.

Bloemrijk grasland

Een streekeigen zaadmengsel was
vermengd met zand in kruiwagens.
Met behulp van emmertjes verspreiden de kinderen het zaad over de
terreintjes. Het mengsel zal zich de
komende jaren ontwikkelen tot een
divers en bloemrijk grasland, waar
insecten profijt van hebben.

Les over wilde bijen

landschap in beeld

Vrijwilligers van IVN Oude

IJsselstreek, NME de Liemers en de
weidevogelgroep Zevenaar hebben geholpen met inzaaien. Vooraf
hebben zij een les over wilde bijen
verzorgd.

Kinderen monitoren

In juni gaan de vrijwilligers samen
met de kinderen nog een keer terug
naar de terreinen om te monitoren
wat er groeit, bloeit en rondvliegt aan
bijen en vlinders.
Het inheemse zaadmengsel is speciaal samengesteld door Cruydthoeck
en bestaat vooral uit tweejarigen en
vaste planten, zoals duizendblad,
rode klaver, boerenwormkruid,

korenbloem en veldlathyrus.

Waterschap

Wij organiseerden deze actie in
opdracht van het Waterschap Rijn en
IJssel. Het waterschap vindt biodiversiteit belangrijk en heeft de Green
Deal Infranatuur ondertekend.

Wulp
Dit jaar is uitgeroepen tot Jaar van de Wulp om
meer aandacht te vragen voor de wulp en de bescherming ervan.
Sinds halverwege de jaren ’80 is de wulp in aantal met
bijna 50% afgenomen. Deze steltloper staat daarom op
de Rode Lijst. ‘De wulp wijst met zijn snavel naar zijn

gulp’ luidt het ezelsbruggetje. De wulp is de grootste
steltloper van Nederland met een lange omlaag gebogen snavel. Zijn roep klinkt als een mysterieus aanzwellend geluid, dat bijzonder ver kan dragen. Heidetuter is een oude plaatselijke benaming voor de wulp.
Deze vogel kwam vroeger veel voor op uitgestrekte
heide- en veengebieden, bijvoorbeeld bij Voorthuizen
en Putten. Namen als Wulpenveen en Gruttoweg
verwijzen daar naar deze vroegere weidevogelrijkdom.
In Nederland broeden wulpen tegenwoordig vooral
in graslanden op zandige of venige gronden in het
oosten en zuiden van het land. Na de broedperiode
zoeken wulpen voedsel in groepen langs de kust en
in het binnenland op weilanden. Regenwormen en
andere ongewervelde bodembewoners vormen hun
voedsel. Door de gevoelige punt van de lange snavel
kan de wulp dieper in de bodem komen dan andere
steltlopers. Na het broedseizoen vertrekken onze wulpen naar Zuidwest-Europa en Engeland. Ze worden
afgelost door wulpen die afkomstig zijn uit gebieden
ver in Rusland. In het najaar stromen onze kustgebieden vol met overwinterende wulpen. In de winter zijn
er soms wel 200.000 wulpen in Nederland! Help mee
en tel wulpen. Kijk op www.jaarvandewulp.nl.

Gemeentelijk groen vrijwilligersnetwerk
In heel Gelderland ondersteunen wij 347 vrijwilligersgroepen die actief zijn in het landschap. Per gemeente
zijn meerdere groepen actief. In het programma
‘Investeren in het gemeentelijk groen vrijwilligersnetwerk’ ontwikkelen we gedurende vier jaar activiteiten
om het bestaande netwerk van groene vrijwilligers
beter te ondersteunen en te faciliteren.

Uitwisseling van kennis, kunde en ervaring

Voorbeelden van activiteiten zijn: alle vrijwilligers in een
gemeente bijeenbrengen om kennis, kunde en ervaringen
uit te wisselen, trainingen geven of maatwerkadvisering in
het veld door een adviseur van SLG. Ook inventariseren

we knelpunten die we in dit programma kunnen oplossen.
Extra aandacht dus voor het netwerk van de groene vrijwilligers om hen nog beter te ondersteunen in het belangrijke werk dat ze doen.

Mooie start in Doetinchem

In de gemeente Doetinchem zijn zo’n 25 grotere en kleinere vrijwilligersgroepen actief in het groen. Ze beheren
een natuurgebied of landgoed, onderhouden landschapselementen, ruimen zwerfafval op, behouden soorten of
doen educatieprojecten op scholen. Alle groepen gaven
aan behoefte te hebben om elkaar te leren kennen. In
januari organiseerden wij daarom een geslaagde netwerkbijeenkomst voor alle groene vrijwilligers in Doetinchem
om elkaar te leren kennen en voor uitwisseling van kennis en ervaring. Ongeveer 40 vrijwilligers van bijna alle
groepen waren aanwezig en hebben met elkaar kennis
gemaakt. Een ieder was verrast om te zien dat veel meer
vrijwilligers in dezelfde gemeente inzet leverden. In mei
komt een inspiratiebijeenkomst. We gaan binnenkort
in overleg met de gemeente proberen om enkele knelpunten op te lossen. Een prachtige
start van dit meerjarig programma.

Maaien met de zeis ook van deze tijd
Bij kleinschalig natuurbeheer is
het maaien met de zeis een goed
alternatief voor een bosmaaier of
maaimachine.

Lang gras en ruigte

Met de zeis kunt u lang gras en
ruigte goed afmaaien en het maaisel
afvoeren. Woont u in het buitengebied, onderhoudt u een (bloemrijk)
grasland of bent u vrijwilliger en doet
u regelmatig onderhoudswerk in het
landschap? Dan is het interessant
voor u om mee te doen met de

cursus ‘Maaien met de zeis’.

Natuurvriendelijk

Het maaien met een zeis is milieuvriendelijk. Het vraagt geen fossiele
brandstof, de maaier ademt geen
uitlaatgassen in en u hoort vogels
fluiten en bijen zoemen. Met de zeis
ziet u wat u maait en kunt u gemakkelijk om een orchidee heen maaien.
Met een bosmaaier of maaimachine
is dit lastig. Ook dieren in het gras
hebben een veel grotere kans om
te vluchten. Tijdens gemotoriseerde
maaiwerkzaamheden sterven vaak
amfibieën, reptielen en ook vogels en
zoogdieren.

Cursussen

Bij kleinere klussen is het fijn om te
werken met handgereedschap, de
zeis is dan een goede uitkomst. Het
is duurzaam én een goede training.

Sinds enkele jaren staat
het maaien met de zeis
opnieuw in de belangstelling en komen er weer
nieuwe maaiers van alle
leeftijden bij. Komend
voorjaar organiseren
wij twee keer de cursus
‘Maaien met de zeis’.
Kijk voor meer informatie
bij ‘cursussen’ op onze
website.

Grote heideklus

Klompenpadwerkgroep Pelserpad

Ruim tweehonderd vrijwilligers
klaarden op 2 maart gezamenlijk een grote klus in Ugchelen
bij Apeldoorn. Ze maakten twee
heideterreinen vrij van opslag van
berk, grove den en Amerikaanse
vogelkers voor een beter leefgebied voor zandhagedis en adder.
De Gelderse Werkdag werd georganiseerd door SLG in samenwerking met Staatsbosbeheer en
lokale vrijwilligersgroepen.

Coördinator Ineke Jonker van Klompenpadwerkgroep Pelserpad in Ermelo is gekozen tot Landschapsknokker 2019! Een goede reden om het werk
van deze groep uit te lichten. Ineke vertelt hoe ze door geven en nemen
anderen betrekt bij het Klompenpad.

Slagenlandschap met veel boerderijen

Het Pelserpad ligt in een cultuurhistorisch interessant gebied: een stukje slagenlandschap met veel boerderijen dat bescherming nodig heeft. Een eerste
stap acht jaar geleden was het pad goed leren kennen. Staan alle palen goed,
zijn er onduidelijkheden en waar is veel onderhoud nodig?
Elke maand loopt iemand van de groep het pad na, houdt bordjes schoon en
ruimt afval op. Via een WhatsApp groep geven de vrijwilligers door waar er
een bordje ontbreekt of iets moet gebeuren. Zo blijft iedereen op de hoogte en
betrokken.

Educatieve parel

Voor het grotere snoeiwerk langs het pad heeft Ineke contact met de landschapswerkgroep KNNV Noordwest Veluwe. Samen met deze groep en
Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo is Ineke namens de Klompenpadwerkgroep gestart met de ontwikkeling van Natuurtuin De Zandkamp (zie foto,
Ineke rechtsboven). Samen vormen ze deze plek langs het Pelserpad om tot
een educatieve parel in het landschap. Ze zijn nog op zoek naar subsidie om
het plan verder tot uitvoer te brengen.

Landschapsknokker

Ineke Jonker uit Ermelo, coördinator
van het Pelserpad, is uitgeroepen tot
Landschapsknokker 2019. De jury
zei: “Ineke is een spin in het web.
Dankzij haar enthousiasme weet zij
grondeigenaren, lokale natuurorganisaties, bedrijven, buurtbewoners
en vrijwilligers te motiveren mee te
werken aan het Klompenpad. Ze
regelt nieuwe bruggetjes, zorgt voor
de aanleg van een boomgaard én
houdt de route begaanbaar. Samen
met een zorginstelling heeft ze met
de werkgroep een routeverlenger
gerealiseerd.” Ineke heeft een geldbedrag van € 500,- ontvangen en
gaat dat besteden aan Natuurtuin De
Zandkamp in Ermelo.
Bert Vos uit Neerijnen ontving de
Aanmoedigingsprijs als drijvende
kracht achter Kasteeltuin Neerijnen.

Veel tijd, liefde en aandacht

Ineke heeft goed contact met de grondeigenaren van het Pelserpad. Ze neemt
de bewoners serieus en weet door kleine aanpassingen negatieve geluiden om
te buigen. De Klompenpaden zijn niet alleen voor mensen van buitenaf, ook
voor lokale bewoners is het fijn dat er paadjes langs weilanden zijn, zodat ze
een ommetje kunnen maken. Dankzij veel tijd, aandacht en liefde is dit allemaal
mogelijk.
Kijk voor nieuwsbericht ‘Ineke Jonker uitgeroepen tot Landschapsknokker’
Kijk ook op www.klompenpaden.nl/pelserpad.

vrijwilligers

Zowel de ontvangst als de afsluitende buitenlunch vonden plaats
midden op heideterrein Het Leesten
in en rond een sfeervolle pagode met
knapperende vuurkorven.

Landschapskalender
Mooie resultaten Klompenpaden

27 maart 2019
Startavond Klompenpad Rekken

Het wordt voorjaar. Het échte wandelseizoen gaat weer van start.
Een mooi moment om de resultaten van de Klompenpaden van
vorig jaar te presenteren.

4 april 2019
Steenuilenavond Ommeren

Aan het eind van 2018 stond de teller alweer op 111 Klompenpaden in
Gelderland en Utrecht. Bij elkaar goed voor 1.742 km wandelplezier!
In het jaaroverzicht is ook de onmisbare inzet van vrijwilligers te zien.
Meer dan duizend vrijwilligers zetten zich in 2018 in om de Klompenpaden te onderhouden en goed bewandelbaar te houden. Ook dit jaar
komen er weer nieuwe Klompenpaden bij, in april openen we het Wiseperpad in Wezep. Bekijk hier meer resultaten.
Kies met het wandelseizoen
voor de deur een Klompenpad (of meer) uit en ga lekker
naar buiten! Klompenpaden
staan borg voor afwisselende,
‘avontuurlijke’ wandelingen in
de provincies Gelderland en
Utrecht. Frisse lucht, rust, een
beetje avontuur en een geweldig
landschap; wie wil dat níet?

12 april 2019
Opening Klompenpad Wezep
12 april 2019
Symposium Rijke heggenlandschappen
13 en 14 april 2019
Nationale Bijentelling
15 april 2019
Startavond Klompenpad Voorst
11 t/m 19 mei 2019
Nationale Vogelweek
22 juni 2019
Zeiscursus Rozendaal
7 september 2019
Zeiscursus Warnsveld

Bloeiend Bijenlandschap Berkelland
Maar liefst vijftig buurtbewoners deden mee aan de Bijenwerkdag
op de biologische zorgboerderij de Dennenkamp in Rekken.
Samen met cliënten van de boerderij is 640 m2 grond ingezaaid met
een inheems meerjarig bloemenmengsel met onder andere boerenwormkruid en knoopkruid.
Ook is een groot insectenhotel gebouwd en werden bijenhagen aangeplant; bijna 900 struiken met soorten als egelantier, mispel en wilde appel
gingen de grond in. Op en rond de boerderij ontstaat zo een groot ‘wilde
bijen biotoop’. Bijzonder is dat acht aangrenzende eigenaren meedoen
om dit bijenlandschap verder uit te breiden. Bewoners kregen inspiratie
hoe ze hun eigen leefomgeving kunnen inrichten voor bijen en andere
dieren. Ze leerden over inrichting
en beheer van bijenhagen en
bloemenranden. De Bijenwerkdag was onderdeel van Bloeiend
Bijenlandschap Berkelland, dat
het leefgebied van wilde bijen wil
verbeteren. Ook andere dieren
profiteren daarvan. Doel is uiteindelijk om bijenbiotopen in de
Achterhoek met elkaar te verbinden tot een ‘Bloeiend Bijenlandschap Achterhoek.

Zie voor meer informatie en
activiteiten onze website

Ik wist dat we op een bijzondere plek wonen
maar ik ben me er nu meer bewust van
Magda Scholte, eigenaar geitenkaasboerderij
Biologische geitenkaasboerderij Stroese dame in Stroe
is bijzonder mooi gelegen in een eeuwenoud kampenlandschap. Oude houtwallen, prachtige heggen en een
mooie beek. Eigenaren Magda Scholte en Harry van
Wenum willen dit bijzondere cultuurlandschap in stand
houden en verdwenen landschapselementen terugbrengen. Vrijwilligers helpen hen daarbij.
SLG heeft in samenwerking met de eigenaren een bedrijfsbiodiversiteitsplan gemaakt en organiseerde met Magda en
Harry twee werkdagen in het landschap. Hierop kwamen
ruim 20 vrijwilligers in spé. Zij maakten niet alleen kennis
met de geitenboerderij maar staken ook de handen uit de
mouwen. Een historische boomgaard is hersteld, knabbelhagen voor de geiten zijn aangeplant en beekbegeleidende
beplanting van zwarte els is gerealiseerd. Het historisch
beeld van deze bijzondere plek in het landschap is her-

steld. De aanplant heeft ook een belangrijke functie in de
bedrijfsvoering van dit agrarisch bedrijf.
Magda vertelt enthousiast: “Het is meer dan goed bevallen. Ik ben heel blij verrast met die betrokkenheid, ook uit
het dorp. Voor vrijwilligers is het ook heel leuk, ze werken
niet alleen maar leren ook. Ze krijgen hulp van deskundigen en er is goed gereedschap. Ik zou heel graag meer
dagen willen organiseren. Er zijn prachtige dingen gedaan, daar hebben wij geen tijd voor en ook geen kennis
van. Ik weet niet welke bomen ik moet planten en waar
ik het kan bestellen. Ik draai op de boerderij al oneindig veel uren. Ik denk dat meer
boeren graag geholpen willen worden.
Ik wist al dat we op een bijzondere plek
wonen maar ik ben me daar nu meer
bewust van”.

Tip: Museumboerderij Erve Brooks
Startpunt van het Boereneschpad
is pannenkoekenboerderij Erve
Brooks in Gelselaar. Op loopafstand ligt museumboerderij Erve
Brooks Niehof.
Het Boereneschpad is een rondwandeling over de eeuwenoude es,
nieuwe landgoederen, langs beken
en door de herstelde natuur op het
Noordijkerveld. Volgens wandelaars
is het écht boerenland met authentieke boerderijen van de Achterhoek.
Een ervan is Museumboerderij Erve
Brooks Niehof. De Oud-Saksische
boerderij stamt uit 1538 en is open
voor bezichtiging. Hier krijgt u een
kijkje in het boerenleven van vroeger,
ook leuk voor kinderen! In de schuren staan enkele oude landbouwwerktuigen en gereedschappen. De
zolder is ingericht met bodemvondsten. Op de deel is een leuke winkel
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met speelgoed en lekkernijen van
vroeger.

Meer informatie:

Museum Erve Brooks
Broekhuisdijk 5 in Gelselaar
www.erve-brooks.nl
www.klompenpaden.nl/boereneschpad

