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landschapsnieuws

Leven met water en droogte 
is van alle tijden. Wat deed je 
als boer als de Slinge over-
stroomde? Hoe zorgde je als 
landgoed voor voldoende 
water in de gracht? Wat was 
de werking van een koper-
molen? Levensverhalen over 
historisch waterbeheer zijn 
nu vastgelegd. 

Agrariërs, landgoedeigenaren, (gepensioneerde) medewerkers, dijkgraven, 
heemraden van waterschap, molenaars van watermolens en beekvrijwil-
ligers vertelden hun verhaal aan de vrijwilligers van de Oral History Werk-
groep Gelderland. Zij tekenden deze levensverhalen op om het werk van 
de waterschappen (vroeger èn nu) zichtbaar te maken. 
De verhalen gaan bijvoorbeeld over het leven als jongen op het platteland 
en de overstromingen van de Slingebeek in Winterswijk: “Onze boerderij 
stond hoog genoeg en bleef droog, maar onze buren zijn met een bootje 
uit huis gehaald”.  De verhalen gaan ook over boerderijen op terpen langs 
de IJssel of over het bronnenbos in Middachten met bijzondere planten en 
over de strijd tussen de verdeling van het water tussen Hof van Dieren en 
Middachten.
Een landgoedeigenaar vertelt over beken en sprengen: “Ze hebben die 
sprengen en beken gegraven om een constante waterstroom te krijgen 
voor de molens benedenstrooms. Dit zijn allemaal opgeleide beken. De 
sprengen doen het nog steeds. Na al die jaren nog elke dag. Hoe droog 
het ook is, de beek blijft stromen.” De 21ste molenaar van de watermo-
len in Wenum vertelt: “Ik ben weleens met een emmer dode vis naar het 
Stadskantoor in Apeldoorn geweest”. Benieuwd naar het hele verhaal? 
Lees alle 34 verhalen op www.landschapsbeheergelderland.nl. 

Vrijwilligers opgelet! Zet zaterdag 2 maart 2019 alvast in je 
agenda. Dan vindt de Gelderse Werkdag plaats, de jaarlijkse 
ontmoetingsdag van bij SLG aangesloten vrijwilligersgroe-
pen. Deze keer in de fraaie bosomgeving van Ugchelen op 
de Veluwe. Unieke werklocaties en boeiende excursies en 
natuurlijk de uitreiking van de Landschapsknokker aan de 
vrijwilliger van het jaar. Begin januari ontvang je de uitnodi-
ging. Of hou onze website in de gaten.

Leven met water in Gelderland

Landschapsknokker

Tijd voor een  
landschapsfonds!  
 
Accountants van KMPM hebben zo’n 
10 jaar geleden becijferd dat het be-
heer van het Nederlandse landschap 
zo’n 220 miljoen per jaar vraagt. Het 
gaat dan om het cultuurlandschap 
buiten de grotere natuurgebieden. 
Dat komt neer op zo’n € 40 miljoen 
per jaar voor Gelderland. Op dit 
moment wordt ongeveer een kwart 
van dat landschap onderhouden door 
vrijwilligers en een kwart door profes-
sionals. Dat betekent dat de helft van 
alle landschapselementen niet wordt 

onderhouden en niet goed wordt 
beschermd. Dat vraagt dus jaarlijks  
€ 20 miljoen. Ik roep de politieke 
partijen, die in maart 2019 een nieuw 
provinciaal bestuursakkoord gaan 
smeden, op om een landschapsfonds 
te creëren. Een fonds waarin jaarlijks 
€ 20 miljoen beschikbaar komt voor 
het beheer van het cultuurlandschap.

Het landschap waaraan we alle-
maal verknocht zijn en waar de 

biodiversiteit hulp behoeft. 

Arjan Vriend, 
directeur-bestuurder

https://slgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=56dae2f628264822b9312f2d770a6d4a


De bomen zijn kaal, de winter is 
aangebroken. De sapstroom is tot 
stilstand gekomen en bomen en 
struiken zijn gestopt met groeien. 

Winterrust
Als er geen blad aan de struik zit, 
verdampt deze geen vocht. De struik 
is in winterrust. Dit is de goede tijd 
om nieuwe bomen of struiken aan 
te planten, of een bestaande heg of 
boom te verplanten. Het plantseizoen 
duurt van november tot maart, als er 
tenminste geen vorst in de grond zit. 

Instructiefilms  
In de filmpjes van Jaap en Lex op 

onze website staan allerlei handige 
en praktische tips voor het aanplan-
ten van een nieuwe knip- en scheer-
heg, struweelhaag of houtsingel. Hoe 
ver zet u de struiken uit elkaar en 
hoe plaatst u de boompaal bij een 
solitaire boom? 

Passend in omgeving  
Zorg dat de aanplant past in de 
omgeving. Een hulpje hierbij is de 
kaartviewer op onze website. Zoek 
uw woonplaats op en klik op de 
kaart. U ziet dan in welk landschaps-
type u woont en krijgt informatie over 
passende beplanting en landschaps-
elementen.       

 

Verspreid over heel Nederland leven ruim 100.000 
reeën. Toch laten ze zich zelden overdag zien. Ze 
zijn schuw. Overdag houden ze zich meestal schuil. 
Ze houden zich dan op in bossen, greppels en 
groenstroken waar ze rusten en herkauwen. 

Vooral in de schemering langs bosranden heb je kans 

een ree aan te treffen. Ze gaan dan op zoek naar bes-
sen, uitlopers van struiken, eikels en paddenstoelen en 
sommige landbouwgewassen. Reeën eten de meest 
voedzame delen van een plant.
Het dier leeft in bosachtige streken met open plekken 
en aangrenzende velden, maar ook in heidevelden, 
rietvelden, duinen en akkerbouwgebieden. Het ree 
past zich gemakkelijk aan cultuurlandschap aan. Ze 
lopen over vaste routes of ‘wissels’. 
Reeën leven in het voorjaar en in de zomer min of 
meer solitair. Behalve als de geit jongen heeft. De rest 
van het jaar leven ze in groepjes of sprongen. Zowel 
mannetjes als vrouwtjes hebben het grootste deel van 
het jaar een eigen territorium. In de winter leven ze in 
gemengde groepjes bijeen, tot wel dertig dieren. 
Gevaren zijn het verkeer of verdrinking. Ook worden 
reeën vaak opgejaagd en zelfs gedood door niet 
aangelijnde honden. In de winter kunnen dieren ook 
sterven door voedselgebrek. Een ree is gebaat bij 
gevarieerde structuurrijke overgangen tussen bossen 
en open gebied met weilanden of kruidenzomen. Door 
aanplant met struiken zorg je voor dekking waar reeën 
herkauwen, rusten en kalveren groot brengen.

Ree 

Seizoenstip: aanplant van bomen en struiken
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https://landschapsbeheergelderland.nl/uwerf/landschapsbeheer-met-jaap-en-lex/
http://slgelderland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6e2baf09f9944adcb2a509764015bf02


Sportieve Natuurwerkdag

Eerste Klompenpad Kids in Wageningen!

Maar liefst 1912 vrijwilligers in Gelderland deden mee 
aan de Natuurwerkdag! Op tachtig locaties gingen 
jong en oud naar buiten om wilgen te knotten, heide 
op te schonen en zelfs te bootcampen in het land-
schap.  
 
In de meest uiteenlopende gebieden in Gelderland, van 
stadspark tot uiterwaard en heideterrein gingen mensen 
aan de slag. In heel Nederland hebben 15.801 mensen op 
ruim 600 locaties gewerkt aan het behoud van natuur en 
het landschap: een landelijk record! De Natuurwerkdag is 
een initiatief van LandschappenNL, in Gelderland coördi-
neert Stichting Landschapsbeheer Gelderland de dag.

Wandelen op een Klompenpad 
betekent lekker struinen door het 
weiland en kleine doorsteekjes 
ontdekken. Op het Klompenpad 
Kids gaan kinderen met hun 
(groot)ouders er op uit.   
 
Dit najaar gaf de gemeente Wage-
ningen groen licht voor de ontwikke-
ling van het eerste Klompenpad Kids 
in Gelderland. In Utrecht is al een 
Klompenpad Kids, het Slagmaatpad 
in Bunnik. 

Een Kidsroute is een avontuurlijke 
route van 3 tot 5 km over onverharde 
paden, liefst over boerenland. De 
route wordt aangekleed met een 
aantal natuurlijke uitdagingen voor 
kinderen en opdrachten over land-
schap en haar geschiedenis. De 
route wordt gelopen aan de hand van 
een spannend verhaal. Terwijl ze lek-
ker buiten zijn, leren de kinderen op 
speelse wijze wat bijvoorbeeld een 
wildwal is, welke dieren er voorko-
men of hoe de hoogteverschillen in 
het landschap zijn ontstaan. 

Kinderadviesraad  
De doelgroep, kinderen van 6 tot 
12 jaar, wordt actief betrokken. Een 
kinderadviesraad gaat meedenken 
over de opdrachten en het verhaal 
en krijgt ook een eigen perswoord-
voerder bij de opening in het voorjaar 
van 2020.

“Vrijwilligers nodig voor mooi landschap” 
Zonder al die vrijwilligers zou het landschap er niet zo 
mooi uit zien, vertelde Peter Drenth, gedeputeerde van de 
Provincie Gelderland. Hij deed de aftrap voor een groep 
enthousiaste vrijwilligers de Natuurwerkdag in Oud-Zeve-
naar. Daar werden in natuurgebied De Wejenwaard met 
de lokale vrijwilligersgroep Stichting Werkgroep Leefkli-
maat Zevenaar en de werkgroep OKE de wilgen geknot.

Groene work-out 
Park Sonsbeek in Arnhem was op zaterdag 3 november 
de locatie voor een groene work-out onder leiding van 
boswachter Jeroen Glissenaar en de Vrienden van Sons-
beek. Maar liefst 210 deelnemers, jong en oud, maakten 
een bijenhotel, hingen vogelnestkasten op, snoeiden 
struiken en plantten stinsenbollen. Tijdens de bootcamp 
was het extra zweten: al joggend zwerfafval opruimen in 
het park en zelfs de beek werd opgeschoond, natuurlijk 
met de laarzen aan! Een gezonde en gezellige werkdag 
en nog zinvol ook!

Bekijk hier het compilatiefilmpje van de Natuurwerkdag. Er 
is gefilmd op de werklocaties in Sonsbeekpark, Planken 
Wambuis en Rosandepolder.

Samen met vrijwilligers van IVN het 
Groene Wiel is het gebied verkend 
en een eerste conceptroute bedacht. 
De volgende stap is het benaderen 
van grondeigenaren.  

https://landschapsbeheergelderland.nl/sportieve-natuurwerkdag-wilgen-knotten-en-bootcamp-in-het-landschap/
https://www.youtube.com/watch?v=VSt1pCoJ5EM#action=share


Vleermuisnetwerk
Op 19 oktober werd het Rijnstrangenpad (voormalige route Gangen door 
de Rijnstrangen) geopend. Coördinator van de werkgroep Theo te Wilt 
vertelt over de totstandkoming van het nieuwe Klompenpad:

“Al op de eerste informatiebijeenkomst is een leuke groep vrijwilligers gevormd 
die onder leiding van SLG aan de slag is gegaan. Een aantal vrijwilligers verza-
melden interessante verhalen en wetenswaardigheden met bijbehorende foto’s 
en filmpjes. Anderen bezochten grondeigenaren en pachters met de vraag of 
ze ook voor dit nieuwe pad hun grond open wilden stellen voor wandelaars. 
Toen dat allemaal in orde was, hebben we de paden flink onder handen geno-
men en weer opgeknapt. We hebben struiken gesnoeid en het soms metersho-
ge gras gemaaid. Op taluds waar de ondergrond bij nat weer te glibberig wordt 
om omhoog te kunnen lopen, hebben we van omgewaaide bomen trapjes ge-
maakt. Na enkele bijeenkomsten kon de route daadwerkelijk worden uitgezet. 
Ook nog een flink karwei! De oude bordjes hebben we vervangen en daar waar 
de route verbeterd was zijn nieuwe klompenpadbordjes geplaatst. 
 
Verknocht geraakt  
Tijdens de werkzaamheden aan dit pad ben ik echt verknocht geraakt aan dit 
gebied. Ik zie telkens andere mooie dingen en door het praten met de mensen 
uit de werkgroepen of die langs lopen, leer je steeds meer van de omgeving 
kennen. De reacties van wandelaars zijn ook heel positief: in het gastenboek 
lees je opmerkingen over het mooie rivierlandschap, de afwisseling in de route 
met smalle paadjes langs het riet, bospaden, door weilanden en met vergezich-
ten op het Montferlandse bos, Hoog Elten en kerktorens. En dat wandelaars 
liefst twee trekpontjes tegenkomen op de route. 
Wat mij zelf aanspreekt: de afwisseling van de paden langs het water, waar 
door het jaar heen vogels te zien zijn tijdens de vogeltrek of om te overwin-
teren. In de zomer broeden hier ijsvogel en karekiet. Verder is het mooi om 
beversporen te zien en de plaatsen waar hij aan bomen vreet. Ook zie je waar 
hij watergangen openhoudt waar het momenteel bijna drooggevallen is.”  
Meer informatie op onze website en www.klompenpaden.nl.

Het kan gebeuren: een vleermuis 
in je slaapkamer of op zolder. Wat 
doe je? Gelukkig is in Gelderland 
een netwerk van ruim honderd 
vrijwilligers actief om bij bewoners 
langs te gaan en advies te geven. 
Dit Gelders vrijwilligersnetwerk 
voor vleermuismeldingen bestaat 
alweer 15 jaar!

  

Onbekende nachtdieren
Voor sommige mensen zijn vleermui-
zen fascinerend, bij anderen roepen 
ze juist angst op. Dat vleermuizen 
een belangrijke plaats in de natuur 
innemen, beseffen maar weinig men-
sen. Hoe deze nachtdieren leven en 
welk gedrag zij vertonen, is vaak niet 
bekend bij bewoners. De vrijwilligers 
van het vleermuisnetwerk vertellen 
bewoners hierover. Ook helpen de 
vrijwilligers mee om een eventuele 
klacht op te lossen. Op deze manier 
krijgen bewoners begrip voor vleer-
muizen en gaan zij de vleermuis niet 
zelf te lijf.

Duizenden gered 
Afgelopen 15 jaar zijn duizenden 
vleermuizen ‘gered’ en vele honder-
den bewoners gerustgesteld. Meest-
al gaat het om één vleermuis, een 
enkele keer gaat het om meerdere 
dieren of zelfs een kolonie. Gelukki-
ge bewoners en gelukkige vleermui-
zen, daar draait het om! Het netwerk 
is een samenwerking tussen SLG, 
de Vleermuiswerkgroep Gelderland 
(VleGel), de deelnemende Gelderse 
gemeenten en vele enthousiaste 
vrijwilligers. 

Klompenpadwerkgroep Rijnstrangenpad

https://landschapsbeheergelderland.nl/klompenpadwerkgroep-rijnstrangenpad/
https://klompenpaden.nl/klompenpad/rijnstrangenpad/
http://slgelderland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6e2baf09f9944adcb2a509764015bf02


Biodiversiteit leeft!
 
Biodiversiteit leeft in de gemeente Neerijnen in de Betuwe. Bewo-
ners, vrijwilligers en scholen willen bijdragen aan meer vogels, 
vlinders en wilde bijen in de dorpen en in het landschap.

Samen met de gemeente hebben we een meerjarig programma opgezet 
met een mix van maatregelen en projecten ter versterking en verbete-
ring van de biodiversiteit. We geven een impuls aan bestaande groene 
oases. Particulieren in het buitengebied krijgen een advies om hun erf 
geschikter te maken voor planten en dieren. In een inspiratiecursus voor 
erfeigenaren besteden we aandacht aan maatregelen voor (wilde) bijen 
en aan hakhoutbeheer, gericht op meer vogels op het erf.

Vanuit de Levend Landschap-
processen met de dorpen en 
dorpsbelangenorganisaties in 
Neerijnen leeft ook de wens om 
meer kennis op te doen rondom 
biodiversiteit. We leiden daarom 
vrijwilligers op om een biotoop 
te gaan beheren of voorlichting 
te gaan geven. Ook aan de slag 
als groep of dorp? Meld ons dat 
dan via de website. 

Bomen voor Koeien 
De eerste ‘Bomen voor Koeien’ zijn aangeplant in Overasselt, ge-
meente Heumen. Hobbyboer Titus van Haren plantte 25 meidoorn-
struiken aan in zijn weiland. De meidoorns gaan zorgen voor scha-
duw voor zijn MRIJ-runderen. 

In de warme zomer van 2018 was er een herstart van de actie ‘Bomen 
voor Koeien’: een diervriendelijk landschap, met schaduw voor koeien. 
Door de klimaatverandering zullen er vaker droge periodes komen. De 
koeien op de warme, kale weilanden afgelopen zomer waren aanleiding 
voor stichting wAarde om de campagne uit 2000 weer te openen. Naast 
de 25 meidoornstruiken gaat Titus van Haren ook nog een hoogstam-
boomgaard, houtsingel, bomenrij en struweelhaag aanplanten. 

Belangstelling?  
SLG zorgt voor de aanplant van 
‘Bomen voor Koeien’ in Gelder-
land. De bomen en struiken zijn 
van inheemse herkomst en pas-
sen in het landschap. Wilt u net 
als Titus ook schaduw voor uw 
vee? Meldt uw locatie dan aan 
op onze website. Of steun Bo-
men voor Koeien door aankoop 
van een certificaat. 

Landschapskalender

15 december 2018 
Plantdag Lunteren in het Groen 

18 januari 2019
Uitdeeldag plantmateriaal  
vrijwilligers bij kantoor SLG 

21 januari 2019 
Startavond Klompenpad Speuld

8 februari 2019 
Plantdag Aalten in het Groen 

23 februari 2019 
Plantdag Stokkum in het Groen 
 
2 maart 2019
Gelderse Werkdag 

2 maart 2019
Plantdag Kwaliteitsimpuls Epe

9 maart 2019
Plantdag Duiven, Groessen en 
Loo in het Groen 

9 maart 2019  
Plantdag Neder-Betuwe

9 maart 2019 
Plantdag Oldebroek in het Groen

15 en 16 maart 2019
NLdoet 
Volg ons nieuws ook via Twitter:            
      @SLGelderland

https://landschapsbeheergelderland.nl/biodiversiteitsproject-in-de-gemeente-neerijnen/
https://landschapsbeheergelderland.nl/contact/
https://landschapsbeheergelderland.nl/bomen-voor-koeien/
https://waarde.nl/2018/08/08/bomen-voor-koeien-2018/
https://landschapsbeheergelderland.nl/plant-een-haag/
https://landschapsbeheergelderland.nl/plant-een-haag/
https://www.nldoet.nl/
https://twitter.com/SLGelderland


Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun landschap 
en willen zich er graag voor inzetten. Via het dorpsproces 
Levend Landschap bieden we ze begeleiding en ondersteu-
ning bij het omzetten van ideeën naar concrete uitvoering. 
Zo startte initiatiefgroep Vierakker in samenwerking met 
SLG in september een Levend Landschapproces in hun 
dorp. Bart Hiddinga, eigenaar van Theetuin Vierakker, is de 
lokale contactpersoon van Levend Landschap Vierakker: 

“Afgelopen voorjaar is het met enkele buurtbewoners be-
gonnen. We wilden meer bloemrijke bermen voor insecten 
voor Vierakker. Uiteindelijk kwamen we bij SLG terecht en 
de gemeente Bronckhorst zag het proces Levend Land-
schap wel zitten. We hebben twee bewonersavonden 
gehad. Ik vond het onwijs stimulerend. De eerste avond 
waren er 35 mensen, dat is 10% van Vierakker! Hartstikke 
mooie opkomst, goede productieve avond, enthousiaste 

Hoe maken we onze leefomgeving 
duurzamer en bloemrijker? Maar 
liefst 40% van onze wilde planten 
wordt bedreigd en van alle gras-
landen is nu nog maar zo’n 2-3 % 
bloemrijk.

Planten van hier toont de voordelen 
van een gevarieerd en natuurrijk 
groen landschap: voor onszelf, de 
biodiversiteit en onze economie. Dit 
rijk geïllustreerde boek biedt inspi-
ratie en voorbeelden om je eigen 
omgeving bloemrijk te maken.  
Vijftig soorten wilde planten worden 
omschreven met mooie foto’s. De sa-
menhang met hun omgeving en hun 
relatie tot insecten komt aan bod. 
Voorbeelden van kruidenrijke bermen 
en dijken en fleurige binnensteden 
laten zien hoe we door kruidenrijke 
vegetaties de inheemse flora voor de 
toekomst kunnen bewaren.

Meer informatie 
Planten van hier - Praktijkboek voor 
een duurzame leefomgeving met 
inheemse flora
Auteur: Henny Ketelaar
Prijs: € 27,95 
Uitgever: KNNV 
ISBN: 9789050116695

Colofon

Bart Hiddinga, coördinator Levend Landschap Vierakker

Makkelijke manier om je eigen leefomgeving 
vorm te geven

mensen. Tweede avond was spannender want dan 
gaan mensen zich aan een idee verbinden. Ook weer 32 
mensen, genoeg mensen die trekker wilden zijn van een 
idee. Daar werd ik heel blij van. Ik dacht altijd dat je geen 
invloed kon hebben op de openbare leefomgeving, dat het 
een moeilijk traject is met gemeente en politiek. Maar ik 
vind Levend Landschap een mooi format. De gemeente 
zegt ook: als het maar past binnen het beleid van de ge-
meente. Dus eigenlijk een makkelijke manier om je eigen 
leefomgeving vorm te geven. Ik ben zelf trekker van het 
idee om streekeigen houten landhekken te plaatsen in het 
landschap. Nu staan er metalen hekken, niet zo mooi. Het 
is makkelijk te realiseren en zorgt voor  een mooiere bele-
ving van het landschap. Ik verheug me het meest op het 
herstellen van de lanen. In februari hopen we de eerste 
bomen te planten.” Kijk voor meer info op onze website.

Boek: Planten van hier Uitgave van:

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Tel. 026 3537444 
info@landschapsbeheergelderland.nl
www.landschapsbeheergelderland.nl
Twitter: @SLGelderland 
Facebook:@landschapsbeheergelder-
land
Wij zijn een erkend goed doel, steun 
ons 
 
Beeldmateriaal: Jan van de Lagemaat, 
Wim Weenink, Landschap Erfgoed 
Utrecht, Shutterstock/Rudmer Zwerver, 
Peter Eekelder, Hinke Fiona Cnossen 
en SLG

https://landschapsbeheergelderland.nl/bewoners-vierakker-bedenken-ideeen-voor-een-aantrekkelijker-landschap/
mailto:mailto:info%40landschapsbeheergelderland.nl?subject=
http://landschapsbeheergelderland.nl/
https://twitter.com/SLGelderland
https://www.facebook.com/landschapsbeheergelderland/
https://www.facebook.com/landschapsbeheergelderland/
https://landschapsbeheergelderland.nl/doe-een-gift/
https://landschapsbeheergelderland.nl/doe-een-gift/
https://landschapsbeheergelderland.nl/onze-partners/
https://landschapsbeheergelderland.nl/anbi-gegevens/
https://landschapsbeheergelderland.nl/onze-partners/

