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Muziek op de deel
Boerenerf Hoeve op Vollenhof in Wezep (gemeente
Oldebroek) is het Boerenerf
2014. Op de tweede plaats
eindigde De Kranenburg in
Kranenburg en als derde
Den Oude Dijk in Herwijnen.
Op 8 februari klinkt muziek
op de deel van de winnaar.
Gedeputeerde mevrouw Josan Meijers maakte op 22 november in Leur de
winnaar bekend. De jury was onder de indruk van de combinatie van oude
en nieuwe elementen zodat het erfgoed verbonden wordt met hedendaags
gebruik. Hoeve op Vollenhof is een zorgboerderij met dagactiviteiten voor
mensen met een psychische aandoening of een vorm van autisme.
Speciaal voor onze relaties organiseren we Melodisch
Landschap: bijzondere arrangementen waarbij we muziek
en erfgoed of landschap combineren. Op zondag 8 februari treedt singer-songwriter Johan Borger op in de deel
van het Boerenerf 2014. Borger (1984) bracht in 2011 zijn
goed ontvangen debuutalbum Sometimes uit en in november 2012 volgde
de release van zijn tweede album, Wild Geese Calling. Zijn ambachtelijke,
autobiografische songs, gedrenkt in de americana en folk met een vleugje
pop passen goed in de sfeer van Op Vollenhof. Het programma begint om
14.00 uur met een excursie over boerenerf en door het omringende landschap. Om 15.30 uur is er koffie/thee met koek. Om 16.00 uur treedt Johan
Borger op (2 sets met pauze). Afsluiting met een drankje om 18.00 uur. Er
zijn maximaal 40 kaartjes á € 15,- p.p. (incl. excursie en consumpties) verkrijgbaar. Aanmelden kan via info@landschapsbeheergelderland.nl onder
vermelding van Melodisch Landschap en aantal kaartjes (maximaal 2 p.p.).

Bongerd bloeit
Door onze actie Houd de Bongerd Hoog krijgt Gelderland
er deze winter 130 nieuwe boomgaarden bij. Ons oorspronkelijke doel van 100 is hiermee ruim overtroffen! We boden
bewoners van het buitengebied de mogelijkheid om met een
klein beetje hulp zelf een boomgaard samen te stellen. Op 13
december delen we ruim 1000 bomen uit tijdens een feestelijke uitdeeldag.

Ambacht
Het aantal mensen dat actief is als
vrijwilliger in het landschap groeit
nog steeds. Velen voelen zich
verbonden met landschap. Evelien
Tonkens, hoogleraar burgerschap,
geeft echter aan dat actief burgerschap niet vanzelfsprekend is. Uit
haar onderzoek blijkt dat als de
overheid zich terugtrekt, mensen juist
minder participeren. Het gaat dus om
het samenspel tussen burgers en
overheid. Dat vraagt om een andere
rol dan terugtrekken.
Evelien Tonkens pleit ervoor om burgerschap als ambacht te benaderen.
Ambachtelijk in de zin van geduldig,

maar volhardend bewerken van
weerbarstig materiaal; van slijpen
en scherpen en soms ook meegeven. Burgerschap als ambacht is
dus geen harde strijd of softe praat,
maar engagement met weerbarstige
materie, zoals behoud en ontwikkeling van ons landschap. Organisaties
kunnen ambachtelijk burgerschap
bevorderen. Wij willen graag zo’n
organisatie zijn die de verbondenheid van mensen met
hun landschap stut en
steunt. U treft ons aan
uw zijde!

Nieuwe heggenvlechters gezocht
In de vorige Landschapsnieuws
kondigden we het bijzondere project rondom gevlochten heggen
aan. Dit oude ambacht willen we in
ere herstellen. We bieden daarom
een cursus ‘Heggen vlechten’ aan.

Beeldbepalend

landschap in beeld

Heggen zijn waardevol en beeldbepalend in het landschap. Heggenvlechter Lex Roeleveld uit Randwijk:
“De gevlochten heg zorgt voor een
dichte, ondoordringbare structuur van
dikke en dunnere doorntakken. Dat
geeft kleine zangvogels een veilige
plek om te broeden. Een gevlochten
heg is een schuil- en woonplaats

voor veel dieren”.

Hiep

De cursus vindt plaats in januari in
drie regio’s en bestaat uit een theorieavond, een praktijk- en terugkijkdag. Wij zorgen voor gereedschap
zoals een ‘hiep’, oogbescherming
en speciale lange handschoenen.
Wanneer de heggen in het voorjaar
uitlopen, bekijken alle deelnemers
gezamenlijk de resultaten. De kosten
zijn € 40,- per persoon.

Samen met dorpen

De cursus organiseren we samen
met de Vereniging Kleine Kernen-

Federatie Dorpshuizen Gelderland
en wordt mogelijk gemaakt door een
financiële bijdrage van het Fonds
voor Cultuurparticipatie, de Nationale Postcode Loterij en stichting
Heg&Landschap. Lees meer.

Vogelbosje
Vogels horen bij het erf. Om vogels op uw erf te
lokken, plant u bomen en struiken waar vogels
voedsel vinden en een nest bouwen.
Deze vogelbosjes, die voornamelijk uit struiken bestaan, zijn vaak te vinden achter op het erf als groene
omlijsting van de schuur. Ze bestaan uit besdragende

struiken om vogels aan te trekken: meidoorn, sleedoorn, vogelkers, lijsterbes, kardinaalsmuts, vuilboom,
kornoelje en Gelderse roos. Het bosje is maximaal
500m2 groot.

Wintergasten

In de herfst en winter dragen deze struiken lekkere
bessen. Merels, lijsters, kramsvogels en koperwieken
zijn hier dol op. Vooral de rode bessen van de meidoorn en de oranjegele bessen van de lijsterbes zijn
favoriet. In de winter overwinteren grote groepen koperwieken, kramsvogels, spreeuwen, maar ook vinken,
mezen en andere vogels zoals pestvogels in ons land.
U kunt ze dus ook op uw erf aantreffen. Koperwieken
herkent u onder meer aan het fraaie bruinrood aan de
flanken. De kramsvogel heeft een overwegend grijze
kop. Mezen, roodborstjes en lijsters houden van de
pitjes van de kardinaalsmuts (zie foto).
U kunt een vogelbosje aanplanten tussen half november en half maart, mits het niet vriest. Gebruik inheemse beplanting die passend is in de streek. Kijk op onze
website hoe u het beste het bosplantsoen aanplant en
beheert.

Evaluatie Energieke Wilgen
Zes vrijwilligersgroepen in de regio Doornenburg
participeerden afgelopen winter in de pilot Energieke
Wilgen. In de voorjaarseditie van Landschapsnieuws
hebben we hier aandacht aan besteed. Het project is
nu geëvalueerd. Na een winterwerkseizoen vermelden
we nu de tussenstand.

Lokale biomassa

De zes beheergroepen knotten elk werkseizoen wilgen.
Normaal verwerken vrijwilligers het afgezaagde hout in
rillen, verbranden het thuis in de kachel of de gemeente
voert het hout als afval af. In deze pilot wordt het hout
lokaal gebruikt als biomassa.

Horzelenberg Boomverzorging versnipperde ter plekke, op
de werkplek van de vrijwilligersgroep, het hout van de geknotte wilgen. Dit bedrijf vervoerde de snippers vervolgens
naar een lokale kweker die het als biomassa verbrandde
voor de verwarming van zijn kassen. Een mooi idee dat de
wilgen net als vroeger weer een functie hebben gekregen.
Na een half jaar hebben we ook de financiële balans en
de energieopbrengst berekend.

Meerwaarde

In totaal zijn 437 m3 snippers opgehaald. Het lokaal
organiseren en het korte transport is dé meerwaarde van
dit project. De energetische opbrengst blijkt verbazingwekkend hoog te zijn. Vrijwilliger Ernest Vrins berekende
dat het snipperen en het transport maar 2% van de uiteindelijke energie-opbrengst kost. Er is veel enthousiasme bij
alle deelnemers. De groepen willen graag door met het op
deze manier bestemmen van hun snoeihout. Bio-energie
dus.

Ongekend warme Natuurwerkdag
Het leek wel een warme lentedag!
Op 1 november bereikte het kwik
ongekend hoge temperaturen. Het
was dus heerlijk werken op de
Natuurwerkdag.

Record

Andere jaren moest men letten op
warme kleding, nu was het opletten
om niet te verbranden! Ook extra
drinken was geen overbodige luxe.
Gelukkig hadden we dit jaar in Gelderland een passend bedankje voor

alle deelnemers; een biologisch afbreekbare bidon. Die werd op enkele
locaties direct gevuld met water.
Ook dit jaar deed een record aantal
mensen mee aan de Natuurwerkdag,
landelijk waren dat er ruim 14.000.
In Gelderland hielpen op 52 plaatsen
ruim 1.900 mensen mee, onder wie
een aantal burgemeesters, wethouders, raadsleden, statenleden en
minister Jeroen Dijsselbloem (rechts
op de foto). Jeroen Dijsselbloem
benadrukt dat iedereen wat kan doen
voor zijn eigen leefomgeving. “Ik vind
het sowieso leuk om buiten bezig te
zijn en de handen uit de mouwen te
steken. Het is goed om ons landschap en onze natuur ook op een
fysieke manier steun te geven.”
Vrijwilligerswerk in natuur en landschap is onmisbaar. Veel vrijwilligersgroepen hielden op de Natuurwerkdag ‘open huis’ en nodigden

iedereen uit een keertje mee te
helpen om te ervaren hoe leuk het
is om samen buiten actief bezig te
zijn. Sommige deelnemers waren
naderhand zo enthousiast dat ze zich
hebben aangesloten bij de groep.

Gelderse Werkdag

Lachen en ploeteren in de modder

De Gelderse Werkdag is een dag
waarop vrijwilligers in het landschap samenkomen: kennismaken
met elkaar en samen werken in het
landschap. De Gelderse Werkdag
vindt plaats op zaterdag 7 maart
2015 in de Bommelerwaard.

Hoogstambrigade West-Betuwe is actief in het gebied van Kesteren tot
aan Leerdam, tussen Lek en Waal. Aan het woord is Jacqueline van Rooij,
coördinator Hoogstambrigade West-Betuwe:
“Alweer negen jaar geleden is onze brigade ontstaan bij de actie ‘Wij planten
een boom, u ook?’. Onze gezamenlijke interesse is het in stand houden van
de prachtige boomgaarden: het kenmerk van het typische Betuwse landschap.
Ook al komen we niet allemaal van oorsprong uit de Betuwe, het landschap
gaat ons aan het hart!

Bijscholen

We werken bij elkaar in de bongerd en helpen particulieren tegen geringe
vergoeding bij het onderhoud van hun boomgaard. We laten ons regelmatig bijscholen door een deskundige. Door regelmatig op dezelfde plek aan het werk
te zijn, zien we ook de resultaten van ons werk. Ook werken we graag samen
met de Hoogstambrigades in de buurt, zoals Bommelerwaard en Maas en
Waal. Dit jaar hebben we met zijn drieën in een grote boomgaard in Tiel volop
pruimen gesnoeid en ter plekke een cursus zomersnoei gevolgd.

Fraai buitengebied

De Natuurwacht Bommelerwaard
organiseert de Gelderse Werkdag
samen met lokale partners en SLG.
De circa 250 deelnemers kiezen uit
bijzondere werklocaties zoals werken
op een hoogwatervluchtheuvel en bij
een fort. Natuurlijk zijn er ook excursies door het fraaie buitengebied van
Zaltbommel en Maasdriel.

Wie wordt Landschapsknokker?

Dit jaar ontving Ton van Balken van
Natuurwacht Bommelerwaard de
‘Landschapsknokker’. In 2015 reiken
we de ’Landschapsknokker’ weer uit.
Dit bronzen beeldje en een geldbedrag van € 500,- gaat naar een
vrijwilliger die opvalt door zijn of haar
bijzondere inzet voor het landschap,
de eigen vrijwilligersgroep, een diersoort of educatie. Daarnaast zoeken
we ook een vrijwilliger die de aanmoedigingsprijs verdient. Stuur de
naam van uw kandidaat met motivatie (zie criteria) voor eind januari naar
info@landschapsbeheergelderland.
nl. De aangesloten vrijwilligersgroepen ontvangen begin volgend jaar
een uitnodiging voor de Gelderse
Werkdag. Zien we u dan?

Passie en gezelligheid

Hoe houd je de groep in stand? Naast passie voor het landschap is het ook
gezellig om elkaar te leren kennen en met elkaar te werken. Er wordt gewerkt,
gelachen en geploeterd in de modder. Op zijn tijd een lekkere kop koffie en een
stuk taart helpen ons daarbij. Door de jaren heen was het aantal actievelingen
gedaald: verbouwing thuis, hernia, fietsongeval en dergelijke. De recente cursus in de Bommelerwaard heeft ons weer nieuwe actieve leden opgeleverd en
nu kunnen we er weer volop tegen aan! Zo hebben we dit jaar meegedaan met
de Natuurwerkdag in samenwerking met de gemeente Geldermalsen.
De gemeente wil graag in gesprek over het onderhoud van de overige fruitbomen in de gemeente!”
Kijk voor meer informatie op de pagina van de Hoogstambrigade West-Betuwe.

Landschapskalender
Winterwandelen op Klompenpad
Genieten van het winterse landschap? Wandel dan een van de
nieuwe Klompenpaden: Kopermolenpad of Terbroeksepad.
Het Kopermolenpad is een Klompenpad bij Wenum Wiesel boven Apeldoorn. U start bij de Wenumse Watermolen, die al werd vermeld in 1313.
Deze molen was een kopermolen waar koperen platen werden geslagen
en waarnaar dit pad is vernoemd. De route gaat verder langs beken,
over historische paden en enken, door weilanden en beekdalen. Het
Terbroeksepad loopt door het slagenlandschap van Zwartebroek en Terschuur: een gebied met veel sloten en hagen die dienden als veekering.
Zwartebroek wordt al in 1132 genoemd en is ontstaan als gevolg van de
veenontginning. ‘Broek’ verwijst
naar het laaggelegen moerasbos in deze omgeving. Een nat
gebied dus.
Voor ons wordt 2015 het Jaar
van de Klompenpaden. In diverse gemeenten ontwikkelen we
met bewoners paden die we dan
openen. Ook komt er een klompenpadenboek met expositie.

17 en 18 januari 2015
Nationale Tuinvogeltelling
20 januari 2015
Informatieavond buitenplaatswerkgroep Voorstonden
26 en 31 januari 2015
Cursus heggen vlechten
Achterhoek
5 en 7 februari
Cursus heggen vlechten
Rivierengebied
8 februari 2014
Melodisch Landschap
10 en 14 februari
Cursus heggen vlechten
Veluwe Vallei
7 maart 2015
Gelderse Werkdag
8 maart 2015
NK Maasheggen vlechten

Een groen en gezond 2015

18 maart 2015
Boomfeestdag

Een deel van het team van SLG heeft tijdens een teamwerkmiddag
een grafheuvel opgeknapt en een heideveldje geplagd in Wageningen. Een inspannende klus maar met zichtbaar resultaat.

20 en 21 maart 2015
NLdoet

De grafheuvel en het heideveldje liggen op de Wageningse Berg. Via het
Klompenpad Wageningse Engpad liepen we daar naar toe. We hebben
eerst de grafheuvel beter zichtbaar gemaakt door braam weg te halen
met steekschoppen. Afgelopen Natuurwerkdag was ook minister Jeroen
Dijsselbloem hier aan de slag, samen met 71 vrijwilligers. Op het heideterreintje hebben we opslag van grove den verwijderd zodat er meer
open, zonnige plekken ontstaan voor de zonminnende zandhagedis.

Het team van SLG
wenst iedereen fijne
feestdagen en een
groen, gezond en
gelukkig 2015!

Klompenpaden zijn een welkome aanvulling
omdat je meer mensen over erf en terras krijgt
Jan van Maanen, ondernemer langs Appelpad
De Klompenpaden zijn een succes. Wandelaars zijn enthousiast. Uit onderzoek blijkt dat de drukst bewandelde paden jaarlijks 9000 wandelaars trekken. Ze geven gemiddeld
€ 6,95 per persoon uit aan horeca onderweg. Wat vinden
ondernemers langs de route er eigenlijk van?
Jan van Maanen is eigenaar van De Maaneschijn in
Nijkerk: een boerderijcamping en landwinkel met terras aan
de rand van de Veluwe. Op zijn terrein staat het startpaneel
van het Appelpad, een route door weilanden, over landgoederen en boerenerven in het buitengebied van Nijkerk. Van
Maanen verkoopt in zijn winkel allerlei boerderijproducten
uit de streek: zuivel uit Renswoude, kaas uit Barneveld, ijs,
edelhertvlees maar ook van verder. Zijn assortiment breidt
steeds verder uit, zijn omzet vergroot. Jan heeft goede
ervaringen met Klompenpaden:
“Wij zijn in 2000 overgestapt van agrarisch bedrijf naar

detailhandel en horeca. Het Klompenpad is een welkome
aanvulling omdat je meer mensen over het erf en het
terras krijgt. We zijn start- en eindpunt. De meeste wandelaars nemen op het eind ook nog wat mee uit de winkel.
Als je halverwege de route zit, sjouwen wandelaars niet
met spullen.”
“Ik zou het aanbevelen aan ondernemers om startpunt
te zijn. Je loopt door het platteland, hier was niks om te
drinken. Klompenpadwandelaars zijn rustzoekers, net als
onze kampeerders. Ze maken geen rommel. Alleen verwachten sommigen niet dat we op zondag gesloten zijn.
We gaan dan naar de kerk. Dan hoor je ze wel eens mopperen. We lopen zelf ook Klompenpaden. Nieuwe paden
zoals het Terbroeksepad, juich ik toe.”

Colofon

Boek: Natuur aan huis

Uitgave van:

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Tel. 026 3537444

Een prachtig ideeën- en kijkboek
over vogel- en natuurvriendelijke
tuinen en erven. Een aanrader.
Hans Peeters, natuur- en vogelliefhebber, heeft 35 fraaie erven in
Nederland en Vlaanderen bezocht,
waarvan 8 in Gelderland. Variërend
van in bedrijf zijnde boerderijen, minicampings, woonboerderijen, kloostertuinen, pastorietuin, kasteelhoeve,
theetuinen, eendenkooi en stadserf.
“Parels in het landschap, oases voor
vogels”, aldus de auteur.
Het boek staat boordevol tips om
vogels maar ook meer vlinders, bijen,
egels en nog veel meer dieren op bezoek te krijgen. Met praktijkvoorbeelden om je erf of tuin aantrekkelijk te
maken voor dieren. Informatief, inspirerend en vol mooie foto’s. “Je krijgt
er zin van om in het buitengebied te
wonen”, aldus een SLG-collega.

info@landschapsbeheergeldeland.nl
www.landschapsbeheergelderland.nl
Twitter: @SLGelderland
Beeldmateriaal: Lex Roeleveld, Han
Bouwmeester, Hans Dijkstra,
Hoogstambrigade West-Betuwe, familie
van Maanen en SLG
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