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Bewoners maken Winssen groen
Het is koud en nat op de
uitdeeldag van ‘Winssen in
het Groen’. Warme glühwein
gaat rond. Wethouder Piet
de Klein heeft een tamme
kastanje geplant op het erf
van de familie Van Beijnum.
Bewoners uit het buitengebied van Winssen laden hun
aanhangwagens met bomen,
struiken en boompalen.
Vorig jaar startte een actieve groep bewoners uit Winssen het project
Levend Landschap. Tijdens bewonersavonden verzamelden zij ideeën om
hun dorp en het omringende landschap groener en mooier te maken. Eén
van de ideeën was de aanplant van meer streekeigen beplanting in het
landschap. Afgelopen zomer is daarom het beplantingsproject ‘Winssen
in het Groen’ gestart. Op deze novemberdag ontvangen deelnemers hun
struiken, knot-, laan- en hoogstamfruitbomen.
Een graafmachine maakt plantgaten voor de fruitbomen op het weiland
van bewoners Pien en Bas. Ze wilden graag het landschap versterken
door de realisatie van een hoogstamboomgaard. Op het groenspreekuur
met de adviseur van SLG kregen ze advies over soorten, de plantafstand
en over zichtlijnen. “Ons beplantingsplan is gespiegeld met de buren,
zodat het een geheel vormt”. Pien en Bas planten op de erfscheiding met
de buren een landschappelijke haag van meidoorn en sleedoorn aan.
Buurman Harm plant een Varikse Zwarte, een kersenboom: “We hebben al
een boomgaard met peren en appels. Nu planten we kersen- en pruimenbomen. Het is leuk om het samen met de buren aan te pakken”.
Bij het project ‘Dorpen in het Groen’ gaan bewoners zelf aan de slag met
streekeigen beplanting voor een fraaier landschap. Zie onze website.

Geef de patrijs een haag!
Patrijzen hebben het zwaar. Maar we kunnen ze helpen door
nog deze winter een patrijzenhaag aan te planten. Zo’n haag
biedt voldoende schuilmogelijkheid voor de patrijs om veilig
te broeden. Zodat er volgend voorjaar weer jonge patrijzen
rondscharrelen in de Achterhoek. Help mee met de aanplant
van één kilometer patrijzenhaag in de Achterhoek! Elke 10
euro die u doneert, verdubbelen wij. En we leggen hier tien
meter patrijzenhaag mee aan.

Onsterfelijk door
statiegeld
Er komen elk jaar 98 miljoen flesjes
en 156 miljoen blikjes in het landschap en onze leefomgeving terecht.
In een rapport van CE Delft, gemaakt
in opdracht van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu, staat dat de
invoering van statiegeld het zwerfafval met 70 tot 90% kan verminderen.
Statiegeld past ook in een circulaire
economie. Het garandeert veel meer
hergebruik van grondstoffen en minder CO2 uitstoot.

In de Tweede Kamer wordt binnenkort gesproken over statiegeld op
flesjes en blikjes. De parlementariërs
kunnen zich onsterfelijk maken bij de
landschapswerkgroepen en
Zwerfafvalbrigades door het kabinet
kamerbreed op te roepen om werk te
gaan maken van statiegeld, net als
reeds het geval is in Duitsland. En
daar weten ze inmiddels dat de economie er zich sneller van herstelt
dan het milieu. Dus...kom op
Kamerleden!
Arjan Vriend,
directeur-bestuurder

Natuurwerkdag: start van het winterwerkseizoen
Op zaterdag 4 november deden
1833 vrijwilligers in Gelderland
mee aan de Natuurwerkdag. Op 64
locaties gingen jong en oud naar
buiten om te zagen, slepen en
snoeien in het landschap.

Biologische boeren

Dit jaar deden voor het eerst biologische agrarische bedrijven in Gelderland mee aan de Natuurwerkdag.
Na een specifieke uitnodiging, in
samenwerking met Bionext, meldden
ze zich aan.
Op biologische fruittuin Très Jolie
in De Glind gingen de fruittelers
met vrijwilligers aan de slag met het

snoeien en uitdunnen van de windsingel.

Gemeente Ermelo actief

In Ermelo organiseerden twee politieke partijen uit de gemeenteraad een
werklocatie op het Leuvenumseveld.
Een groep van dertig mensen heeft
1000 jonge eiken aangeplant om een
bestaande houtwal te versterken. De
gemeente had van tevoren gezorgd
voor een afrastering om de jonge
bomen te beschermen.

Winterwerkseizoen

De Natuurwerkdag is de start van het
winterwerkseizoen. Heeft u ook zin

om buiten aan de slag te gaan, dan
is dit dé tijd om een vrijwilligersgroep
bij u in de buurt op te zoeken en mee
te werken in het landschap.
Kijk op onze website voor een vrijwilligersgroep bij u in de buurt.

Patrijs

dier in beeld

Boerenlandvogels hebben het moeilijk. De patrijs is
daar een voorbeeld van. Deze prachtige akkervogel
zien we steeds minder.
De patrijs is een middelgroot hoen met een bruine rug,
grijze onderzijde, bruine vlek op de buik en een oranje
gezicht. Patrijzen zijn gebonden aan halfopen tot open

boerenland, met een voorkeur voor akkers. Het vrouwtje broedt in allerlei ruigtes, met een voorkeur voor
perceelsranden. Mannetjes maken in de baltsperiode
een typisch mechanisch geluid dat klinkt als kierr-ik of
pierr-ik.
Belangrijk voor deze vogel is dat er in alle seizoenen
voldoende voedsel en dekking is. Dekking is noodzakelijk voor het bouwen van nesten en bescherming
tegen predatoren. Een gunstig leefgebied zijn landbouwgebieden met een verscheidenheid aan gewassen en veel lijnvormige landschapselementen zoals
kruidenrijke bermen, akkerranden, houtwallen, hagen
en overhoekjes.
Volwassen patrijzen leven hoofdzakelijk van zaden en
groene plantendelen. Daarnaast ook van vruchten, insecten, spinnen e.d. De kuikens zijn de eerste levensweken aangewezen op insecten.
’s Winters hebben patrijzen een voorkeur voor gronden
met enige vorm van begroeiing, zoals stoppels, wintergraanakkers en grasachtige overhoekjes.
We kunnen patrijzen helpen door te zorgen voor
voldoende insecten als zomervoedsel en voldoende
wintervoedsel en voor veilige nestgelegenheid. Steun
daarom onze actie voor een patrijzenhaag.

NLdoet ook voor groene klussen
Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018 is het weer
NLdoet en steekt Nederland massaal de handen uit de
mouwen.
Collega’s gaan samen aan de slag om zich maatschappelijk nuttig te maken. Particulieren benutten deze dag
alleen, met de sportclub, of met familie om eens ergens
een kijkje te nemen en te klussen bij een goed doel. Van
oudsher is het een sociaal initiatief, maar ook groene
initiatieven doen mee! Steekt u ook graag de handen uit
de mouwen in de natuur en het landschap? Lekker buiten
bezig zijn is om meerdere redenen een goed idee.

Heggen vlechten en wandelpaden opknappen

Tijdens NLdoet bouwen groene vrijwilligers aan bijenhotels, worden er vlechtheggen gemaakt en wandelpaden opgeknapt. Op Klompenpaden plaatsen vrijwilligers
nieuwe bankjes. Het Oranje Fonds steunt deze initiatieven
met een financiële bijdrage, bijvoorbeeld om plantmateriaal of hout aan te schaffen of om een machine te huren.
En u kunt meedoen.

Bijenhagen en bijenbosjes aanleggen

In 2018 is er speciale aandacht voor wilde bijen. Op 9 of
10 maart gaan we aan de slag voor de wilde bij, waarmee het net als met heel veel andere insecten niet goed
gaat. Maar met een paar simpele ingrepen en de aanplant
van de juiste planten of bloemen is de wilde bij al enorm
geholpen. Op verschillende werklocaties gaan vrijwilligers
bijenhagen en bijenbosjes aanleggen.
Zin om hierbij te helpen?

Aanmelden

Kijk op NLdoet voor een leuke klus. Zelf een klus aanmelden met uw groep kan ook. Kijk op www.nldoet.nl.

Eerbeekse beken stromen weer dankzij vrijwilligers
De Veluwe staat bekend om zijn
vele beken en sprengen. Het is
waardevol erfgoed dat behouden
en beheerd moet blijven. Sinds
twee jaar helpen vrijwilligers uit
Eerbeek het Waterschap Vallei en
Veluwe bij het onderhoud.

Met de schop

De werkgroep Eerbeekse beek en
Gravinnebeek en IVN Eerbeek werkgroep Venel onderhouden een deel
van twee beken: de Eerbeekse beek

en de Gravinnebeek. Met de hand!

Twintig jaar droog

Voor de Eerbeekse beken geldt dat
het waterschap de plicht heeft om de
beken te onderhouden. De Gravinnebeek staat daarentegen niet meer
onder de hoede van het waterschap.
Deels is het traject in eigendom van
een particuliere eigenaar. Al meer
dan twintig jaar stond de beek droog
en was niet eens meer herkenbaar
als beek. IVN Eerbeek werkgroep
Venel heeft het project gestart om
de Gravinnebeek weer watervoerend
te krijgen. Het waterschap dacht
mee over een oplossing. Vrijwilligers
staan letterlijk in de beek en graven
met de schop om de Gravinnebeek
te ontdoen van takken en bladpakketten. En maken zo meter voor meter de beek weer stromend zichtbaar
en stromend.

In een langjarig samenwerkingsproject met Waterschap Vallei en
Veluwe ondersteunt SLG de vrijwilligersgroepen die de beken onderhouden met materialen en gereedschap.

Trots op fietsroute

Archeologiewacht Epe

Tussen de Veluwe en de IJssel ligt
één van de mooiste landschappen
van Nederland. Dat vond ook een
groep enthousiaste bewoners uit
Terwolde en Nijbroek.

Sinds twee jaar is de Archeologiewacht Epe actief met het behoud van
cultureel erfgoed in en om Epe. De werkgroep onderhoudt 25 grafheuvels
in deze gemeente door ze vrij te maken van begroeiing. Door deze bijzondere plekken in het landschap weer zichtbaar te maken, kan ook het
verhaal van de grafheuvels verteld worden. Zo gaat de geschiedenis weer
leven. Niet alleen bij wandelaars, maar ook bij de vrijwilligers zelf.

Overgroeid met bramen

Coördinator Ad Smulders vertelt: “Vaak zijn de grafheuvels overgroeid met
bramen of opslag van bomen en struiken. Afhankelijk van de omstandigheden
en de kwetsbaarheid van de grafheuvel wordt de begroeiing afgeknipt boven de
grond, of met wortel en al verwijderd.”

Passie voor het landschap en het verleden
Werkgroep

Trots zijn ze op hun fietsroute, die
door het fraaie landschap van Terwolde en Nijbroek in de gemeente
Voorst gaat. Een werkgroep met
afgevaardigden van het Plaatselijk
Belang Nijbroek, Dorpsbelangen Terwolde, Oudheidkundige Kring Voorst,
Stichting IJsselhoeven en de gemeente heeft het afgelopen jaar de
fietsroute met bijbehorende brochure
en informatiepanelen ontwikkeld.

Spiekers

De werkgroep heeft veel lokale kennis van het gebied en droeg interessante onderwerpen over cultuurhistorie en landschap aan. Resultaat is
een fraaie fietsroute van 32 kilometer
door het oeverwallen- en uiterwaardenlandschap van Terwolde
en de polder van Nijbroek, één van
de oudste broekontginningen van
Nederland. Langs monumentale
IJsselhoeven, spiekers en andere
cultuurhistorische elementen.

Brochure

Over de fietsroute is een fraaie brochure gemaakt met een beschrijving
van de bezienswaardigheden onderweg. Bekijk hier de kaart of download
de brochure (4 mb).

Tijdens de Natuurwerkdag hebben de vrijwilligers gewerkt op een groep van
acht grafheuvels op Renderklippen. Na de toelichting van twee archeologen
over bijzettingen en begraafresten, staan de vrijwilligers net iets anders op de
grafheuvels. Tussen het harde werken door is er tijd voor koffie en appeltaart
en duiken de vrijwilligers met de neuzen in de plaatjesmappen over de grafheuvels. Bij de Archeologiewacht Epe combineren vrijwilligers passie voor het
landschap met passie voor het verleden.

Onderzoek naar urnenveldjes

Om iets meer inhoud aan het werk te geven, naast het bosbeheer, heeft de
Archeologiewacht Epe de samenwerking gezocht met de historische vereniging
Ambt-Empe. Ze gaan data verzamelen en onderzoek doen naar urnenveldjes,
landweren, Celtic fields en ijzerertsmijnen. “Historie vind je in de bodem. Het
is leuk om daar een wandeling of een Klompenpad langs te laten lopen en
informatie te geven over deze tekenen van bewoning in het verleden”, aldus Ad
Smulders.
Kijk voor meer informatie op onze website.

Landschapskalender
Levend Landschap Hoevelaken
Zwerfafval opruimen, bloemrijke bermen voor bijen, nestkasten
voor steenuilen, de geschiedenis van Hoevelaken beleefbaar maken
en natuurspeelplekken maken. Dat zijn enkele van de bijna dertig
bewonersideeën voor een mooier landschap rondom Hoevelaken.
Op de ideeënavond Levend Landschap Hoevelaken hebben bewoners
hun wensen en ideeën voor het nog mooier en aantrekkelijker maken
van Hoevelaken op papier gezet. Inmiddels werken bewoners aan de
uitvoering en worden de eerste resultaten geboekt. Op initiatief van Han
en Els Delen wordt het Horstpad, een straat met een historisch tracé, na
veertig jaar opgeknapt. Het verwaarloosde groen in hun buurt wordt verwijderd en vervangen door een
strook met bloembollen en een
mengsel met wilde planten, om
meer vlinders, bijen, insecten
en vogels aan te trekken. Gemeente Nijkerk en buurtbewoners stonden achter hun ideeën.
Het project is een samenwerking tussen een groep actieve
bewoners uit Hoevelaken, de
gemeente en SLG.

5 januari 2018
Start Zwerfafvalbrigades Renkum
en Oosterbeek
9 januari 2018
Infoavond Lingewaard in ‘t groen
16 januari 2018
Cursus Alles van het landschap
De Glind
27 januari 2018
Uitdeeldag Landschapsimpuls Ede
27 en 28 januari 2018
Nationale Tuinvogeltelling
9 februari 2018
Plantdag Landschapsimpuls
Heumen
1 maart 2018
Beleef de lente
3 maart 2018
Gelderse Werkdag

Code rood voor natuur
Duits onderzoek liet zien dat de insectenpopulatie de laatste decennia met maar liefst 75% is afgenomen. Dit bericht leidde tot veel
bezorgdheid en een petitie.
Met de actie ‘Code rood voor natuur’ zijn Kabinet en Kamer opgeroepen
de handen ineen te slaan en een einde te maken aan de dramatische
daling van de biodiversiteit. Bijna 28.000 mensen en circa 40 ondersteunende organisaties hebben deze oproep kracht bijgezet. Op 31 oktober
jl. heeft een vertegenwoordiging van negen Kamerleden de petitie op
het Plein in ontvangst genomen, uit handen van Lodewijk Hoekstra (NL
Greenlabel) en Hank Bartelink (LandschappenNL). De Kamerleden gaven daarbij hun eerste reactie op de bijensterfte, de teruglopende biodiversiteit en de rol van de politiek
daarbij.
Hoorzitting
Snel daarna was er een hoorzitting in de Tweede Kamer waarin
deskundigen de parlementariërs
bijpraatten. Zo werd gemeld dat
de Nederlandse vlinderpopulaties de afgelopen 25 jaar met 35
procent zijn afgenomen.

9 en 10 maart 2018
NLdoet/Bijenwerkdag
21 en 22 april 2018
Bijenteldag
Volg ons nieuws ook via Twitter:
@SLGelderland

Het is belangrijk om vertrouwen van de
gemeente te krijgen
Dolf Logemann, vrijwilliger Stichting Emerpark
Stichting Emerpark is een landschapsbeheergroep in het
Emerpark, een ecologisch stadspark in Zutphen. Maandelijks gaat de werkgroep hier aan de slag met planten en
snoeien. Maar Stichting Emerpark doet veel meer. Zij hebben een groenzone van 72 hectare getransformeerd naar
een ecologisch stadspark.
Dolf Logemann, bestuurslid en coördinator vertelt:
“Zes jaar geleden hebben wij als bewonersinitiatief een
visie voor het Emerpark gepresenteerd in de gemeenteraad van Zutphen. De wethouder omarmde onze visie, de
gemeente wilde een ecologisch stadspark, maar wist zelf
niet hoe ze het aan moest pakken. We kregen het vertrouwen en budget van de gemeente om ons plan tot uitvoer te
brengen. We zijn begonnen met de aanleg van een fietspad, één van de tien bouwstenen van onze visie. Andere
bouwstenen zijn onder andere natuurvriendelijke oevers,

wandelpaden, ecologisch beheer, natuurspeelplekken
en ruimte voor stadslandbouw. Deze bouwstenen zijn
gegroepeerd uit ideeën van omwonenden en betrokken
organisaties.
Alle leden van de initiatiefgroep hebben een goed netwerk in Zutphen. We werken allemaal vanuit onze eigen
professionele ervaring, de kennis die we zelf niet hebben, zoeken we erbij. Het is mensenwerk, we hebben
veel te maken met andere organisaties. Het verschil met
mijn werk als ecoloog bij Arcadis is, dat we hier de lead
moeten nemen. Wij nemen het initiatief en we proberen
anderen mee te nemen. Ik heb niet alleen profijt van mijn
achtergrondkennis, ik vind het ook belangrijk in mijn eigen
omgeving iets met mijn kennis te doen. En ik leer er zelf
ook veel van!”

Boek: Parels van de Edese landschappen

Uitgave van:

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Tel. 026 3537444

Het landschap van de gemeente
Ede is uniek met vijf typen landschap: heide- en broekontginningslandschap, engenlandschap,
kampenlandschap, veenontginningslandschap en bos- en heidelandschap.
Het is verrassend dat we wandelend
en fietsend op 32.000 hectare van zo
veel afwisseling kunnen genieten.
In het boek Parels van de Edese
landschappen, dat is gemaakt op
initiatief van SLG en gemeente Ede,
worden de vijf landschapstypen in de
gemeente Ede beschreven en zichtbaar gemaakt. Ruim tachtig bijzondere locaties, aangedragen door de
Edese bevolking, zijn uitgelicht.
Het boek bevat prachtige foto’s, informatieve teksten en interviews met
Edese burgers die zich verbonden
voelen met het landschap. Plus ver-
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helderende tekeningen, dichtstbijzijnde fietsknooppunten en routekaarten
van de elf Edese Klompenpaden.

Meer informatie:

Uitgave: Uitgeverij Blauwdruk
ISBN 978 949247 423 0
Prijs € 16,50 (144 pagina’s)

