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landschapsnieuws
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Doe mee met Bomen voor Koeien
Stichting wAarde, Vroege
Vogels en LandschappenNL
starten ook dit jaar weer de
actie ‘Bomen voor Koeien’
met als doel een diervriendelijk landschap, met schaduw
voor koeien, kippen, paarden, varkens of schapen.
In het oude cultuurlandschap hebben bomen altijd een belangrijke rol
gespeeld. We komen ze tegen in houtsingels, bomengroepen, bomenrijen
maar ook solitair. De bomen leverden brand- en timmerhout, maar zorgden ook voor schaduw in de laan en voor het vee. Veel van deze bomen
zijn helaas verdwenen. Door klimaatverandering krijgen we ook nog eens
warmere en drogere zomers.
SLG organiseert de aanplant van de campagne ‘Bomen voor Koeien’
in Gelderland. Dit plantseizoen is er ruimte voor 20 deelnemers die een
schaduwbosje voor vee - koeien, paarden, schapen, varkens of kippen aanplanten. Een schaduwbosje bestaat uit 200 stuks bosplantsoen en 3
bomen. Dit bosje kan als geriefhoutbosje, als houtsingel of als struweelhaag met overstaanders worden aangeplant.
Ook vogels, wilde bijen en andere insecten profiteren ervan en vinden
voedsel of schuilgelegenheid. De grondeigenaar tekent een verklaring om
het plantgoed minstens 5 jaar te verzorgen. De aanplant levert schaduw en
is ook landschappelijk verantwoord.
Wilt u ook een gratis schaduwbos voor uw vee? U moet ruimte hebben
voor 500 m2 of 600 m2. Ga naar het aanmeldformulier op onze website.
Na aanmelding stelt onze adviseur, in samenspraak met u, het assortiment
samen.

Film: Maak kennis met SLG
Wij hebben de film ‘Maak kennis met Stichting Landschapsbeheer Gelderland’ laten maken. Op allerlei manieren zetten
wij ons in voor het cultuurlandschap. Ons werkveld is breed,
in vijf minuten krijgt u een indruk van de verschillende activiteiten. Wij ondersteunen vrijwilligerswerk, geven Natuurerfadvies, organiseren Dorpen in het Groen acties, begeleiden Levend Landschapsprocessen, ontwikkelen samen met
vrijwilligers Klompenpaden en geven cursussen. Doet u
mee?

Niet alles kan!
Veel burgers maken zich zorgen
om hun landschap. Ze willen dat de
overheid hen en het landschap, waar
ze verknocht aan zijn, serieus neemt.
Ze willen dat de overheid zich als
een hoeder van het landschap gedraagt. De komst van de Omgevingswet biedt kansen, maar kan ook een
bedreiging zijn voor de landschapskwaliteit. Het hangt er vanaf of en
hoe overheden landschapswaarden
als onderdeel van de omgevingswaarden vast hebben gelegd.
Ik bepleit concrete landschapsdoelen in Omgevingsvisies en

objectief toetsbare landschapscriteria in de Omgevingsverordening
(provincie) en de Omgevingsplannen
(gemeente). Als initiatiefnemers niet
aan deze criteria kunnen voldoen, is
er geen plek voor hun initiatief in het
landschap. Niet alles kan!
Arjan Vriend,
directeur-bestuurder

Puzzel mee en maak kans op € 2.500,-!
Wij zijn al jarenlang beneficiant van
de Nationale Postcode Loterij. Dankzij
haar steun kunnen wij mooie projecten realiseren. Los de puzzel op door
de afgebeelde woorden in de letterbrij
te zoeken en deze te weg te strepen.
Als alle woorden weggestreept zijn,
blijven er nog enkele letters over die
samen de oplossing van de woordzoeker vormen.

Bel de oplossing gratis door via
0800-1123

Op werkdagen van 09.00-21.00 uur
en op zaterdag van 10.00-16.00 uur.
U kunt leuke prijzen winnen:
• 50x HEMA cadeaukaart t.w.v. €15,• 2x Philips Smart Full HD LED TV
• 1x Geldprijs t.w.v. € 2.500,-
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BOSAARDBEI
ECODUCT
EKSTER
FIETSPADEN
GALAPPEL
GEBIED
GEBLADERTE
HUMUSLAAG
KAPJAAR
KOEKOEK
KOSTEN
LOOFBOS
NAALDBOMEN
SCHADUW
STAARTMEES
WANDELEN
ZAND
ZURE REGEN

Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vanaf 18 jaar. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Als u belt naar 0800 - 1123 zult u de vraag krijgen of er een aanbod tot
deelname aan de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij of de BankGiro Loterij mag worden gedaan. De looptijd van de actie is van 28 november 2019 tot en met 28 februari 2020. Alle winnaars ontvan-

landschap in beeld

gen persoonlijk bericht en worden vanaf 26 maart 2020 gepubliceerd op postcodeloterij.nl/winactie. De volledige actievoorwaarden vindt u op postcodeloterij.nl/puzzel

Pingoruïne
De pingoruïne is een bijzonder aardkundig element.
De naam ruïne geeft aan dat het een overblijfsel is
uit lang vervlogen tijden.
Tijdens de laatste ijstijd ontstonden pingo’s. Een pingo
is een heuvel in het landschap waaronder zich een
groeiende ijslens bevindt. De naam pingo komt van

het Inuktitut, de taal van de Inuit en betekent ‘kleine
heuvel’.
Gedurende het Weichselien, 115.000 tot 10.000 jaar
geleden, was de ondergrond permanent bevroren,
er was nauwelijks begroeiing. De wind woei over de
vlakte, waardoor er gaten in de ondergrond ontstonden. Een ijslens vulde het gat, de ijslens groeide en de
grond werd opgeperst. Dit resulteerde in een ijsheuvel
of pingo.
Door het smelten of openbarsten van de ijslens, gleed
de opgestuwde grond naar beneden en vormde een
omwalling rondom de laagte. Wat overbleef noemen
we een pingoruïne, een krater met daar omheen een
ringvormige wal. De krater vulde zich met regenwater,
soms ontstond er plantengroei en vulde het pingomeer
zich met veen.
Het Uddelermeer op de Veluwe is een mooi voorbeeld
van een pingoruïne (foto). Het is de diepste pingoruïne van Nederland, met een diepte van 17 meter. In
de buurt van het Uddelermeer liggen meerdere kleine
pingoruïnes. Het Uddelermeerpad is een bijzonder
Klompenpad dat langs deze historische plekken voert.

Klompenpaden maken erfgoed Neder-Betuwe beleefbaar
In de gemeente Neder-Betuwe is veel erfgoed te vinden. Om dit erfgoed zichtbaar en beleefbaar te maken
ontwikkelt deze gemeente in elk dorp een Klompenpad. Belangrijk voor toerisme en recreatie maar ook
om het dorpsgevoel te versterken want samen een
Klompenpad rond je dorp maken vergroot de samenhang tussen bewoners.
In Opheusden is het Heuzesepad op 30 november
geopend (foto). Dit Klompenpad gaat langs oude vestingwerken en maakt het Romeinse verleden zichtbaar.
Wandelaars maken kennis met het Heuzese veer en de
al eeuwenoude bomenteelt in dit gebied. In Ochten en

Dodewaard zijn Klompenpaden in ontwikkeling, die samen
met het Heuzesepad en het Marspad een gemeentelijk
wandelnetwerk gaan vormen. De gemeente vindt het
versterken van het vrijwilligersnetwerk ook belangrijk en
waardeert de inzet van de tientallen Kompenpadenvrijwilligers. Zij biedt hen daarom een gezellige bijeenkomst aan
om kennis en ervaringen uit te wisselen onder het genot
van een hapje en een drankje.

Biodiversiteit versterken

De gemeente Neder-Betuwe heeft in samenwerking met
SLG daarnaast een ambitieus uitvoeringsprogramma
opgesteld om de biodiversiteit te versterken met bedrijven,
particulieren en vrijwilligers. Zo worden met de belangrijke
grondeigenaren - laanboomtelers - gesprekken gevoerd
hoe zij kunnen bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit op de kwekerijen. Zij kunnen bij SLG een maatwerkadvies krijgen in de vorm van een bedrijfsbiodiversiteitsplan. Ook particuliere grondeigenaren kunnen zich
aanmelden voor zo’n biodiversiteitsplan. Bij voldoende
animo wordt er ook een Biodiversiteitswerkgroep opgericht: vrijwilligers die actief aan de slag gaan met uitvoeringsprojecten ter verbetering van de biodiversiteit in de
eigen omgeving. Meer informatie zie onze website.

Dorpen aan de slag met hun dromen!
In de gemeente Oude IJsselstreek
organiseren we Levend Landschapsprocessen in de dorpen
Breedenbroek-Voorst en in Megchelen. In januari starten we in
Varsselder-Veldhunten.
Samen met Belangenvereniging
Breedenbroek-Voorst en Comité
Leefbaarheid Megchelen hebben we
inwoners uitgenodigd om ideeën en
wensen voor een mooier landschap
te vertellen. Op een druk bezochte

ideeënavond hebben enthousiaste
bewoners hun dromen naar voren
gebracht. In groepjes aan tafels hebben zij hun wensen op papier gezet.
Een mooie opkomst en mix van burgers en boeren, die samen een mooi
buitengebied willen.
Enkele van de uit te voeren ideeën
in Megchelen zijn de aanplant van
bloemen en struiken door geïnteresseerde grondeigenaren, het op video
vastleggen van verhalen over het
Megchelen van vroeger, het ontwikkelen van een toeristische wandelroute en het promoten van bloemrijke
stroken, bermen en overhoekjes.
Aan elk idee wordt een bewonerswerkgroep gekoppeld. Op de uitwerkavond wordt besproken welke acties
nodig zijn om tot uitvoering hiervan te
komen. Wat moet er allemaal gebeuren om daadwerkelijk de schop in de
grond te kunnen zetten? Wat kunnen

inwoners zelf en waarbij is ondersteuning nodig? De gemeente is erg
enthousiast over deze aanpak. Als
participatiegemeente vindt ze dit een
mooie invulling voor de toekomst.

Natuurwerkdag

Het Steenders Landschap

Tijdens de Natuurwerkdag op 2
november hebben 1.343 vrijwilligers in Gelderland gewerkt aan
het beschermen en behouden van
natuur en landschap.

Het Steenders Landschap is een landschapsbeheergroep die actief is in
de gemeente Bronckhorst. In het buitengebied zorgen ze voor onderhoud
aan bijvoorbeeld knotwilgen en singels. De groep heeft goede contacten
met de gemeente en zorgt ook voor nieuwe aanplant van landschapselementen.
In de loop der jaren hebben ze hun expertise en werkgebied uitgebreid. Zo is
vorig jaar de Patrijzenwerkgroep Steenderen gestart. De Hoogstambrigade
Steenderen bestaat al meer dan 15 jaar. Ook de Steenuilenwerkgroep OostNederland is werkzaam in Steenderen.

Biodiversiteit leeft

Op 54 locaties gingen deelnemers
aan de slag voor vogels, vlinders,
kleine zoogdieren en nog veel meer
soorten. In heel Nederland hebben
13.915 mensen op 563 locaties gewerkt aan het behoud van natuur en
het landschap.

Poelen schoongemaakt

Poelen zijn een belangrijk leefgebied
voor kikkers, padden en salamanders. Ook leggen ze hun eitjes in
de poelen. Het is daarom nodig om
deze goed te onderhouden. Op 40
plekken zijn poelen schoongemaakt,
waaronder in de Landschapstuin in
Duiven. Zo’n 25 enthousiaste deelnemers gingen daar aan de slag met
Knotgroep Duiven.

Wilgen geknot

Net als op 141 andere locaties heeft
ook Het Steenders Landschap wilgen
geknot. Knotwilgen bieden voedsel
aan een groot aantal insecten en een
schuilgelegenheid aan veel soorten,
zoals zangvogels, marters en uilen.
De steenuil voelt zich erg thuis in de
holle holtes van de knotwilgen. Hier
vindt hij een nestplek en een plek
om te schuilen. Bekijk de infographic voor alle resultaten of bekijk het
filmpje voor een indruk.

Het Steenders Landschap is een stichting met maar liefst 200 leden, waarvan zo’n 50 leden daadwerkelijk actief zijn in het landschap. Ze organiseren 5
werkdagen per winterseizoen, daar komen dan zo’n 30 deelnemers per keer op
af. Biodiversiteit is een thema dat leeft bij het Steenders Landschap. De lezing
over biodiversiteit door collega Ruud Borkes van SLG is meteen in de praktijk
toegepast tijdens de Natuurwerkdag (foto).

”We laten de knotelzen dit jaar staan voor vogels en insecten”

Lucas Kalkers van Het Steenders Landschap legt uit: “We knotten de wilgen,
maar de knotelzen laten we dit jaar staan, zodat vogels en insecten voldoende
nestgelegenheid en dekking houden.” Het resultaat is een mooie gemengde rij
knotbomen met veel waarde voor het landschap en de dieren die er leven.”
De Patrijzenwerkgroep zet zich in voor de terugkeer van de patrijs in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst. Eén van de maatregelen die ze treffen,
is het inzaaien van akkerranden. Tijdens de jaarlijkse barbecue voor leden
afgelopen zomer, bezochten ze één van de ingezaaide akkerranden, waar de
bloemen volop stonden te bloeien. Leuk om in de zomer te genieten van de
werkzaamheden die gedaan zijn in andere jaargetijden.
Meer informatie over Het Steenders Landschap.

Landschapskalender
Ik zeg ja tegen 1 km bijenhaag!
Wilde bijen hebben het moeilijk. Zij zijn afhankelijk van de bloei van
planten, bomen en struiken voor hun dagelijkse kostje. Veel hagen
en andere landschapselementen zijn echter verdwenen in de afgelopen decennia en ook het aandeel bloeiende kruiden is sterk afgenomen.
De aanplant van hagen met de juiste soorten, helpt om te voorzien in
het voedselaanbod voor wilde bijen. Een haag met bloeiende rozen,
meidoorn, mispel, krentenboompje of kamperfoelie levert niet alleen een
pallet aan geuren en kleuren, maar laat het ook nog eens gonzen van de
wilde bijen. Deze bijen zorgen voor de bestuiving van onze voedselgewassen. We kunnen niet zonder! Door de aanplant van bijenhagen helpen we niet alleen de
wilde bij, maar zorgen we ook
voor herstel van het landschap.
Zo brengen we verdwenen landschapsstructuren weer terug en
helpen we de biodiversiteit een
handje. Wij willen minstens 1 km
bijenhaag aanleggen in 2020.
Helpt u mee?

Op de bres voor natuurinclusieve landbouw
SLG heeft het afgelopen jaar met een aantal enthousiaste boeren
samengewerkt om meer te doen voor de biodiversiteit. Na een biodiversiteitsadvies zijn ze aan de slag gegaan met het herstellen van
landschapselementen, het bieden van voedsel en het scheppen van
schuil- en nestgelegenheid voor allerlei dieren, zoals wilde bijen,
vlinders en steenuilen.
Bij drie producenten van streekproducten organiseerden we een groep
vrijwilligers om nieuwe landschapselementen aan te planten en landschapsbeheer uit te voeren. Streekproducten dragen zo meer bij aan
landschap, biodiversiteit en de relatie tussen boer en burger.
Op twee andere bedrijven hebben we de buren uitgenodigd ook een
bijdrage aan biodiversiteit te
leveren. Op hun beurt hebben
zij weer andere buren betrokken. Zo werken we in een groter
gebied aan herstel van biodiversiteit volgens het principe
zwaan-kleef-aan. De tijd is rijp
voor een voortvarende aanpak.
SLG wil deze werkwijze uitrollen
naar tweehonderd boeren in de
komende vier jaren.

16 en 18 januari 2020
Cursus hoogstamfruit Ederveen
24, 25 en 26 januari 2020
Tuinvogeltelling
15 februari 2020
Startdag Gelderse
Boerenlandvogelvrijwilligers
29 februari 2020
Uitdeeldag Houd de Bongerd
Hoog Neerijnen
6 maart 2020
Uitdeeldag Bomen voor Koeien
13 en 14 maart 2020
NLdoet
14 maart 2020
Uitdeeldag Lingewaard in ‘t groen
Volg ons nieuws ook via Twitter:
@SLGelderland of via Facebook:
@landschapsbeheergelderland

Ik vind het belangrijk hoe het landschap eruit
ziet, dat past bij onze bedrijfsvoering
Ronald Pelgrom, melkveehouder en deelnemer
De actie ‘100.000 bomen en struiken in Gelderland’ is meer
dan geslaagd. Maar liefst 263 enthousiaste deelnemers
planten samen 122.733 struiken en 1200 bomen op hun
eigen grond. Al deze bomen en struiken dragen bij aan
landschapskwaliteit, biodiversiteit, leggen CO2 vast en zorgen voor schone lucht en verkoeling. Gedeputeerde Peter
Drenth van de provincie Gelderland deelde 29 november de
eerste boom uit aan deelnemer Ronald Pelgrom uit Hummelo (foto).
Melkveehouder en ambachtelijk ijsmaker Ronald Pelgrom
plant maar liefst twee kilometer meidoornhaag rond zijn
boerderij en om zijn weiland. “Ik vind belangrijk hoe het
landschap eruit ziet. Dat combineren met hoe we produceren. We stappen af van gangbare landbouw, richting
een Beter Leven Keurmerk. Het past bij onze duurzame
bedrijfsvoering. Proactief zijn, vernieuwend. Leuker werk en

natuur een handje helpen. Biodiversiteit is op zijn hoogst
aan de randen van je perceel, bij de hagen. Aan de buitenkant van je percelen heeft je productiviteit niet veel te
lijden. Zakelijk kan het ook voor agrariërs.” Ook plant hij
naast zijn stallen bomen voor zijn koeien: “Bomen geven
schaduwplekken als onze koeien grazen en ze zijn een
mooie afwisseling in het landschap.”
Ronald heeft acht jaar geleden ook hagen aangelegd.
“We hadden een afscheiding van weilanden met palen en
draad. Dat is jammer. Een haag als erfafscheiding is beter
voor de biodiversiteit. Toen een medewerker een haag
aan het knippen was, vond hij een vogelnestje in de haag.
Het nestje was gemaakt met haar van onze Schotse
Hooglanders, zo mooi. Boven het nestje een stekel van de
meidoorn als bescherming. Dat is dus het effect. Daar doe
je het voor”.

Colofon

Boek: De tuinjungle

Uitgave van:

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Tel. 026 3537444
info@landschapsbeheergelderland.nl
www.landschapsbeheergelderland.nl
Twitter: @SLGelderland
Facebook:@landschapsbeheergelderland
Wij zijn een erkend goed doel, steun
ons

Verbeter de wereld, begin in je
tuin. Dave Goulson is bijenprofessor en hommeldeskundige uit
Engeland. Hij heeft boeken
geschreven over bijen. In dit boek
geeft de bioloog veel inspiratie
voor een natuurlijke tuin.
Hij geeft een goede uitleg waarom
dat nodig is, dit alles met Engelse
humor gebracht. Een aanrader dus!
Zo heeft hij veel oog voor het insectenleven in onze tuin, van oorwormen
in de boomgaard, regenwormen tot
fraaie nachtvlinders. Hij neemt ons
mee in de composthoop en duikt in
de tuinvijver. Naast zijn grappige pen
is hij ook bloedserieus. Dat we beter
geen met insecticide behandelde
planten bij tuincentra moeten kopen.
Met een paar kleine aanpassingen
maken we van onze tuinen kleine
natuurreservaatjes. En dan genieten

Beeldmateriaal: Bartus Vos, Waterschap Rivierenland, Peter Eekelder en
en SLG

van het gezoem in de tuin!

Meer informatie

Auteur: Dave Goulson
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