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Brede verantwoor-
delijkheid
Het coronavirus slaat momenteel toe. 
De overheid heeft de samenleving in 
een lage versnelling gebracht. Het 
gaat er nu om de juiste keuzes te 
maken en jezelf en anderen niet in 
gevaar te brengen. Ik hoop van harte 
dat het lukt het aantal slachtoffers te 
beperken. Ik hoop ook dat het lukt 
om deze verantwoordelijke houding 
toe te passen op de bescherming en 
het herstel van de natuur. 
Ik hoop dat we met vereende krach-
ten de stikstofuitstoot fors verminde-
ren en de lucht-, water-, en bodem-

kwaliteit flink verbeteren. Ik roep jullie 
op biologische voedselproducten te 
nuttigen, minder vlees te gaan eten, 
minder spullen te kopen en veel min-
der te gaan vliegen. Dan krijgen we 
meer biologische boeren en hebben 
we helemaal geen Lelystad Airport 
nodig. Laten we kiezen voor een 
brede verantwoordelijkheid!
 
 Arjan Vriend
directeur-bestuurder

Wat zoemt en vliegt er in je achtertuin? Op 18 & 19 april kan 
je weer meetellen tijdens de Nationale Bijentelling. Het tellen 
van wilde bijen is niet alleen leuk om te doen, het is ook 
ontzettend belangrijk. Met de gegevens kunnen weten-
schappers nog beter werken aan het beschermen 
van wilde bijen. Doe je mee?  
Kijk op www.nationalebijentelling.nl.

Een bijzondere vrijwilliger

Help je mee wilde bijen tellen? 

De zaal in Oud Zevenaar is 
stampvol gevuld met zo’n 
veertig vrijwilligers, familie 
en belangstellenden. Wet-
houder Belinda Elfrink van 
de gemeente Zevenaar heeft 
voor taart gezorgd. Rieny 
Putmans ontvangt een prijs: 
hij is uitgeroepen tot Land-
schapsknokker van 2020. 

Rieny Putmans is op tijd aanwezig op deze zaterdagochtend begin maart. 
Hij oogt ontspannen, is goed gehumeurd. Je moet er zelf wat van ma-
ken, is zijn credo. Hij ontvangt van directeur-bestuurder Arjan Vriend een 
bronzen beeldje en een geldbedrag van 500 euro, te besteden aan het 
landschap. De Landschapsknokker is een vrijwilliger die zich al langere tijd 
bijzonder inzet voor het landschap. 
Rieny gaat graag samen met gelijkgestemden aan het werk. Hij doet dat in 
meerdere vrijwilligersgroepen in zijn eigen omgeving. Met Werkgroep Oké 
werkt hij veertig dagen per jaar. Zo werken ze achter de dijk bij de kerk 
van Oud Zevenaar in het Klompenmakersbosje, ze snoeien knotbomen en 
hoogstamfruit en houden poelen schoon. Alles met als doel om bijzondere 
biotopen te behouden, dieren zo weer een kans te geven en te genieten 
van de planten die er wel bij varen. Rieny noemt de torenvalk, de bever, 
de kamsalamander, het moeraswolfsmelk, allemaal bijzondere soorten die 
zonder hun hulp zouden verdwijnen. 
Na de prijsuitreiking gaan Rieny en de vrijwilligers aan de slag met het 
knotten van een paar flinke wilgen. De wethouder, directeur en jury hel-
pen allemaal mee. In ons Jaarbericht lees je over nóg 13.099 vrijwilligers 
die zich inzetten voor het landschap door te knotten, te snoeien en aan te 
planten. Proficiat Rieny!

http://www.nationalebijentelling.nl
https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/Def_Totaal_Jaarbericht2019_200305_WEB.pdf


De gemeente Apeldoorn maakt 
werk van het versterken van het 
landschap en de biodiversiteit. 
SLG is blij daar samen met bewo-
ners en vrijwilligers een mooie 
bijdrage aan te kunnen leveren.

Kwaliteitsimpuls landschap  
Zo gaan we in drie deelgebieden 
(Wenum-Wiesel, Uddel en Lieren-
Beekbergen-Oosterhuizen) een kwa-
liteitsimpuls landschap uitvoeren met 
bewoners in het buitengebied. Eer-
der hebben we in het buitengebied 
van Beemte-Broekland, Klarenbeek 
en Loenen ook zo’n kwaliteitsimpuls 
voor het landschap uitgevoerd. Erfei-

genaren die toen streekeigen bo-
men en struiken hebben aangeplant 
op hun perceel, kunnen nu ook de 
biodiversiteit op hun perceel verster-
ken. Een adviseur van SLG maakt 
dan een biodiversiteitsplan en geeft 
advies over bijvoorbeeld het toepas-
sen van sinusbeheer, het creëren 
van nestgelegenheid voor dieren en 
het aanleggen van takkenrillen. 
Ook gaan we een Bloeiend Bijen-
landschap in Apeldoorn creëren. Er 
komt een inspiratieavond voor bewo-
ners over biodiversiteit met een actie 
voor zaaigoed voor bijenbloemen en 
een workshop bijenhotels maken. 
We gaan bijenoases aanleggen en 

een vrijwillige Hoogstambrigade 
oprichten. Ook wordt een cursus 
ecologisch beheer georganiseerd.
Daarnaast ontwikkelen we nieuwe 
Klompenpaden in Woudhuis en in 
Wenum-Wiesel-Vaassen. Speciaal 
voor klompenpadenvrijwilligers komt 
er een inspiratiedag biodiversiteit.

Het slagenlandschap is van oorsprong een klein-
schalig landschap met op alle kavelgrenzen elzen-
singels of knotwilgen, ook om slootkanten goed 
vast te houden.  
 
Het is een laaggelegen en nat gebied. In de mid-
deleeuwen is men begonnen met het ontginnen van 

het veenlandschap. Dit deed men door het slaan van 
grenspalen volgens een vast ontginningspatroon, 
de zogenaamde slagen. De wegen en huizen lagen 
hoog en droog op de dekzandruggen. Vanaf daar 
begon men sloten te graven met een lengte tot wel 2,5 
kilometer. De sloten kwamen haaks op de wegen te 
liggen en dienden als ontwatering van het veengebied. 
Door de ontwatering klonk het veen in en was het niet 
meer geschikt als bouwland. Men nam het in gebruik 
als weiland en zo ontstonden de langgerekte groene 
kavels met koeien en schapen. 
Later na de ruilverkaveling werd het gebied open en 
grootschalig. Langs de langgerekte kavels zie je nu 
nog knotbomen zoals wilgen, essen en elzen. Het 
snoeihout diende als geriefhout voor gereedschappen 
en hekken of als brandhout. Gerief betekent hier ‘te 
gebruiken’.
Het slagenlandschap vind je onder andere in het 
gebied tussen Nijkerk en Hoevelaken. In het vlakke 
gebied is het Hoevelaaksebos een bijzondere plek. 
Zowel droge als natte stukken zorgen voor bijzondere 
vegetatie. In het natte elzenbroekbos is de zeldzame 
koningsvaren te vinden. Ervaar dit landschap zelf op 
Klompenpad het Laaksepad.

Het slagenlandschap

Aan de slag met een biodivers landschap in Apeldoorn
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https://klompenpaden.nl/klompenpad/laaksepad/


De veelzijdige klompenpadvrijwilliger

Wilde planten en insecten: ze horen bij elkaar

Hoera, weer een nieuw Klompenpad. De wandelaar 
downloadt de nieuwe route via de app of koopt de 
folder, trekt stevige schoenen aan en gaat op pad. Wat 
gebeurt er achter de schermen? 

Maaien, markeren, nalopen en opruimen
Alle Klompenpaden in Gelderland en Utrecht worden 
onderhouden door vrijwilligers; enthousiaste bewoners 
die het leuk vinden om de route te controleren, de mar-
kering op orde te houden, het zwerfafval weg te halen en 
onverharde stukken beloopbaar te maken. Ze houden 
van wandelen, lekker buiten actief zijn in het landschap, 
contact met buurtbewoners en ze zijn trots op hun eigen 

Veel wilde bijen, vlinders en  
andere insecten hebben nauwe 
relaties met wilde planten.

Brandnetel
Zo leggen verschillende vlinders 
hun eitjes op de brandnetel. De 
dagpauwoog, de kleine vos en de 
gehakkelde aurelia zijn afhankelijk 
van deze waardplant voor hun voort-
planting. Wilde bijen hebben speci-
fieke drachtplanten nodig voor hun 
voedselvoorziening. De wormkruidbij 
vliegt voornamelijk op het boeren-

wormkruid om nectar en stuifmeel te 
verzamelen. 

Afhankelijk en kieskeurig  
Insecten zijn afhankelijk van planten 
voor hun voortbestaan en ze zijn nog 
kieskeurig ook. Planten zijn dus let-
terlijk van levensbelang. 

Cursus
In de cursus ‘Wilde planten en insec-
ten: ze horen bij elkaar’ geven we 
allerlei voorbeelden van de samen-
werking tussen planten en insecten. 
En als je het eenmaal weet, dan krijg 
je steeds meer oog voor deze sa-
menwerking: in je eigen tuin, op je erf 
of in je werkgebied als landschaps-
beheerder. 
Hoe kun je als vrijwilliger of als 
grondeigenaar bijdragen aan bloei-
ende inheemse planten in het cul-
tuurlandschap? Wanneer kies je  

 
voor inzaaien en wan-
neer kun je daar beter van 
afzien? Deze en andere 
vragen komen aan bod in 
de cursus ‘Wilde planten 
en insecten: ze horen bij 
elkaar’.

We organiseren deze 
cursus op landgoed 
Rosendael. Sinds enkele 
jaren doen wij in de boom-
gaard aan sinusbeheer, een 
insectenvriendelijke manier 
van maaien.  
We tonen mooie voorbeelden 
van het samenleven van plan-
ten en insecten. 

Voor meer informatie en 
andere cursussen kijk je op 
onze website.

omgeving. De één houdt van wandelen in een groepje, de 
ander wandelt het liefst alleen. De ene werkgroep wil iets 
extra’s doen voor biodiversiteit langs de route en maakt 
een bijenhotel. Een andere werkgroep organiseert een be-
geleide wandeling langs zijn Klompenpad. De klompenpa-
denvrijwilligers reageren op de berichten van wandelaars 
in het gastenboek op klompenpaden.nl, dat kan gaan over 
een ontbrekend bordje of een tijdelijke omleiding.

Inmiddels zijn er 121 Klompenpaden en zijn er 1.163 
klompenpadenvrijwilligers. Het aantal vrienden op Face-
book is gestegen naar 6.910. Afgelopen zijn meer dan 
226.000 keer paden via de Klompenpaden app gedown-
load. Gelderse klompenpadenvrijwilligers worden door 
SLG ondersteund met materiaal (zoals routebordjes) en 
gereedschap. Ze kunnen afvalknijpers en kniptangen 
lenen en zelfs maaimachines. Eén keer per jaar organise-
ren we een bijeenkomst voor kennisuitwisseling, contact 
met elkaar en een kijkje achter de schermen bij een ander 
Klompenpad.

Nieuwsgierig waar nog meer paden komen? 
Kijk hier voor alle Klompenpadenresultaten.

https://landschapsbeheergelderland.nl/met-vrijwilligers/cursusaanbod/
http://www.klompenpaden.nl
https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/Jaarbericht-Klompenpaden-2019_web.pdf


Boerenlandvogels Hoogstambrigade Lingewaard
In Gelderland zijn dertig Hoogstambrigades actief. Sommige brigades 
snoeien al jarenlang. Hoogstambrigade Lingewaard is een nieuwe 
brigade. 

De vrijwilligers hebben vorig jaar een cursus hoogstamfruit gevolgd bij SLG. 
In een oude boomgaard in Doornenburg krijgen eind februari tien mannen en 
vrouwen de laatste cursusdag. Eerst is er een instructie over veilig werken, 
daarna over laddergebruik en het werken met verschillende zagen. Daarna is 
het tijd voor actie: handschoen aan, helmen op. 

”Landschap van de Betuwe herstellen”
Theo Dhont is samen met Jos van Betuwe coördinator van Hoogstambrigade 
Lingewaard: “We zijn vorig jaar na de cursus gestart als brigade, ook in Huis-
sen zijn toen brigades gestart. We richten ons op boomgaarden die in verval 
zijn geraakt. Mijn insteek is om het landschap van de Betuwe te herstellen.  
We helpen eigenaren die te oud zijn om zelf de bomen te onderhouden. Ik vind 
het belangrijk om boomgaarden in stand te houden, voor het landschap en voor 
insecten. Daar kan iedereen van genieten. Het is ook gezellig om te doen.
We zijn actief in de hele gemeente Lingewaard van Huissen, Doornenburg tot 
Gendt. Andere brigades richten zich op hun eigen dorp. We hebben een pro-
gramma gemaakt voor het hele jaar.”

Biodiversiteit stimuleren 
De groep bestaat uit zestien vrijwilligers. Vrijwilliger Rob heeft zelf dertig oude 
fruitbomen. De groep heeft bij hem fruitbomen getopt en oud hout eruit ge-
haald. Er is een haag rondom zijn boomgaard geplant en van het snoeihout is 
een takkenril gemaakt. De hoogstambrigade wil namelijk ook de biodiversiteit 
stimuleren en adviseert eigenaren hierover.   

Appeltaart  
Na de instructie is het koffietijd. Binnen staat de koffie klaar met zelfgemaakte 
appeltaart door de eigenaren. “Dat is altijd de deal!”, grappen de vrijwilligers.
Meer informatie over de Hoogstambrigade Lingewaard op onze website. 
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Elk jaar zetten 400 weidevogelvrij-
willigers en 265 patrijzentellers 
zich in voor de bescherming van 
weide- en akkervogels. 

Boerenlandvogelbeschermer 2020
Gerard Roeling van de werkgroep 
Weidevogelbescherming van de 
Agrarische Natuurvereniging De 
Capreton is zo’n vrijwilliger. Hij is 
op de startdag van het weidevo-
gelseizoen verkozen tot Gelderse 
boerenlandvogelvrijwilliger van 2020. 
Hij ontving van directeur-bestuurder 
Arjan Vriend een glazen kievit en een 
oorkonde. Gerard verricht samen 
met zijn vrouw Marion en zijn werk-
groep een enorme hoeveelheid werk 
in de Bommelerwaard: van nestbe-
scherming, coördineren van tellingen 
tot schooleducatie en overleg met 
gemeenten. 

Patrijzentellers
De afgelopen vier jaar hebben 
Gelderse boeren en particulieren 
akkerranden met granen en kruiden 
aangelegd om patrijzen te helpen. 
Helpt het ook? SLG heeft samen 
met Sovon 200 nieuwe vrijwilligers 
opgeleid om patrijzen te tellen. In 
2018 en 2019 hebben zij in 143 
gebieden gekeken waar maatregelen 
zijn genomen en waar de patrijzen 
zaten. Conclusie van het onderzoek 
door SLG: in 2019 zijn in bijna alle 
gebieden meer territoria van patrijzen 
geteld dan in 2018. Ook laat het zien 
waar patrijzen wel voorkomen, maar 
waar extra maatregelen nodig zijn.

https://landschapsbeheergelderland.nl/hoogstambrigade-lingewaard/


Hoogstambrigade Lingewaard
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Eerste Klompenpad XL: Nederrijnsepad
Eindelijk is het zover. Het Nederrijnsepad ofwel het eerste 
Klompenpad XL is geopend op 13 maart! XL staat voor extra 
lang want het nieuwe Klompenpad is 27 kilometer.  

Het Nederrijnsepad loopt langs beide zijden van de Nederrijn tussen 
het Lexkesveer en het Drielse Veer en gaat door uiterwaarden en beek-
dalen, over stuwwallen en dijken. Veerpontjes en een brug brengen de 
wandelaar naar de overkant. Het nieuwe Klompenpad combineert het 
Dorenweertsepad, het Hartensepad, het Rosandepad en het Wage-
ningse Engpad en dankzij vijf opstappunten kan de wandelaar op diverse 
plekken beginnen. Het Nederrijnsepad is niet alleen interessant voor de 

wandelaar van lange afstanden 
want de route is via het Ren-
kumse Veer, het Lexkesveer of 
de brug in te korten tot 7, 17 of 
20 kilometer.
Dit jaar openen we nog meer 
nieuwe Klompenpaden: in El-
burg, Voorst, Winssen, Angerlo 
en Speuld. Ook wordt het eerste 
Gelderse Klompenpad Kids 
geopend in Wageningen. 

Zwerfafval in de berm
Het voorjaar is de tijd om zwerfafval aan te pakken. We gaan weer 
meer naar buiten, alles gaat groeien en bloeien, vogels maken nes-
ten. De bermen en grasvelden worden weer gemaaid. 

Veel beheerders passen verschralingsbeleid toe, dat betekent dat na het 
maaien het maaisel wordt afgevoerd. Zo vermindert het aantal voedings-
stoffen waardoor bloemen en planten die van schrale grond houden, 
meer kans krijgen. Vaak ligt er veel zwerfafval langs de kant van de weg, 
de maaimachine slaat het plastic flesje of blikje kapot en het verpulvert 
in talloze kleine stukjes. Het maaisel is door deze vervuiling niet meer 
geschikt als veevoer of compost. Een waardevol product wordt geredu-
ceerd tot afval, met de nodige afvoerkosten als bijkomend nadeel.

Het opruimen van zwerfafval kan 
dit probleem verminderen. In 
heel Gelderland zijn zo’n vijftig 
zwerfafvalbrigades actief. Zij 
ruimen afval op en voorkomen zo 
dat kleine stukjes plastic verdwij-
nen in maaimachines of in het 
riool. 
Om het coronavirus zo weinig 
mogelijk te verspreiden advise-
ren we vrijwilligers voorlopig niet 
in groepen te werken. 

18 en 19 april 2020
Nationale Bijentelling

Wij volgen de richtlijnen van de 
Rijksoverheid m.b.t. het coro-
navirus. Alle SLG groepsactivi-
teiten met bewoners en vrijwil-
ligers zijn in ieder geval afgelast 
tot 1 juni. 

Kijk op onze website voor  
actuele informatie.

Landschapskalender

https://klompenpaden.nl/klompenpad/nederrijnsepad/
https://klompenpaden.nl/klompenpad/nederrijnsepad/
http://www.nationalebijentelling.nl
https://landschapsbeheergelderland.nl/


Het Nederrijnsepad kende een lang voorbereidingstra-
ject en veel samenwerkende partijen. André Menting 
(links op de foto) is als beleidsmedewerker groen en 
landschap bij de gemeente Renkum betrokken bij 
Klompenpaden. Hij blikt tevreden terug:
 
“Het was een lang en pittig traject om met al die partijen de 
route vorm te geven. Heel veel hulde aan de inzet en het 
geduld van al die vrijwilligers. Maar ook fijn dat grondeige-
naren hun medewerking hebben gegeven.
Ik vind het Nederrijnsepad heel bijzonder. Het zuidelijke 
deel is nieuw en het noordelijke deel loopt grotendeels over 
bestaande Klompenpaden. Daar tussendoor kun je via de 
brug of de diverse pontjes de route afkorten. De verbinden-
de factor is de Nederrijn. Heel bijzonder hoe de rivier er op 
iedere plek weer anders uitziet. En waar je vanaf de noord-
zijde vaak op de rivier neerkijkt als slingerend onderdeel 

Elk landschapstype heeft een 
eigen karakter, met herkenbare 
patronen en kenmerkende land-
schapselementen. Landschappen 
worden ingedeeld naar grondsoort 
en naar cultuurhistorisch gebruik.  

Bewoners van het buitengebied van 
Voorst kwamen er door de web-app 
‘landschap op de kaart’ achter, dat 
hun boerderij in het kampenland-
schap ligt, omgeven door bosland-
schap. Verder klikkend op de app, 
lazen ze dat het kampenlandschap 
bestaat uit arme grond, die met mest 
en heideplaggen gedurende honder-
den jaren is bemest en opgehoogd. 
De bijbehorende landschapselemen-
ten, zoals een meidoornhaag rondom 
de hoogstamboomgaard en houtsin-
gels rondom de akkers, bieden de 
bewoners houvast om nieuwe plan-
nen te smeden om hun omgeving 

te verbeteren. Ben je benieuwd in 
wat voor landschap jij woont? Zoek 
het op via de app ‘landschap op de 
kaart’ op onze website en ga naar de 
Basiskaart Landschap.

Meer informatie:
https://landschapsbeheergelderland.
nl/landschap-op-kaart/

Colofon

André Menting, beleidsmedewerker gemeente Renkum

Klompenpaden zijn het ideale middel om  
 
het landschap te ervaren 

van het weidse landschap, daar voel je bij hoogwater echt 
de spanning en de kracht die de rivier uitstraalt.
Ik hou zelf erg van wandelen en heb de Renkumse 
Klompenpaden allemaal gelopen. De Klompenpaden pak 
ik in Renkum op vanuit de discipline ‘landschap’, omdat 
Klompenpaden het ideale middel zijn om het landschap te 
ervaren. Dat doe je door er te wandelen, maar ook door 
de informatie in de folder en de app. Het ontwikkelen van 
een nieuw Klompenpad is altijd weer spannend en geeft 
me veel energie. Als het even kan, ben ik aanwezig bij 
de bijeenkomsten en help ik mee bij het 
uitzetten van het pad. In mijn vrije tijd 
ben ik als vrijwilliger in mijn eigen ge-
meente (Montferland) ook bezig met het 
ontwikkelen van een Klompenpad. Een 
leuke ervaring om het vanuit een andere 
rol in te vullen.” 

Web-app: Landschap op de kaart 
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 

Beeldmateriaal: Peter Eekelder en  
SLG.

https://landschapsbeheergelderland.nl/landschap-op-kaart/
https://landschapsbeheergelderland.nl/landschap-op-kaart/
https://landschapsbeheergelderland.nl/anbi-gegevens/
https://landschapsbeheergelderland.nl/onze-partners/
mailto:mailto:info%40landschapsbeheergelderland.nl?subject=
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https://twitter.com/
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https://landschapsbeheergelderland.nl/doe-een-gift/
https://landschapsbeheergelderland.nl/doe-een-gift/
https://landschapsbeheergelderland.nl/onze-partners/

