
zorg voor ons landschap

Startbijeenkomst Liniewacht
s.agterbosch@landschapsbeheergelderland.nl



Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG)
• kantoor op landgoed Rosendael, bij Arnhem
• 20 medewerkers
• Missie: “Samen werken aan de zorg voor een vitaal landschap met respect voor 

identiteit”
-Vergroten van de belevingswaarde van het (cultuur)landschap
-Bevorderen kwaliteit van het landschap (behoud, beheer en ontwikkeling)
-Vergroten cultuurhistorische en ecologische waarde van het landschap

• Ideële doelstelling, geen economische of grondbelangen

Onderscheidend
• Afspraken met Provincie Gelderland over begeleiding landschapsvrijwilligers
• Projectenorganisatie; zakelijk, niet commercieel
• Landschapsbeheer Gelderland is beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij
• Landschapsbeheer Gelderland is in het bezit van het CBF-keurmerk voor goede doelen 

(transparant, doelmatig, goed bestuur)



Liniewacht: beheerpilot NHW

De laatste jaren is veel geïnvesteerd in het restaureren en 
toegankelijk maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Forten zijn opgeknapt, bunkers hersteld en nieuwe paden 
aangelegd.

Beheeropgave voor het cultuurhistorisch erfgoed van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie.

Monitoring en het beheer van de groepsschuilplaatsen.

Samenwerking tussen Zoogdiervereniging en Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland.



De Liniewacht

Werkgebied
Diefdijk, Meerdijk en Zuiderlingedijk



Monitoring en beheer van groepsschuilplaatsen

Landschap: bewaking landschappelijk beeld / beheer van 
landschapselementen 

Ecologie: behoud van soorten / monitoring en beheer

Cultuurhistorie: behoud cultureel erfgoed / verhalen / beleving



Werkprogramma / activiteiten 2013 / 2014

Landschap: werkdagen – Karen Hinkamp SLG
Ecologie: instructie! – Eric Jansen (Zoogdiervereniging)

Cultuurhistorie: behoud cultureel erfgoed / verhalen / beleving



15 GSP geselecteerd:
- 5 SBB
- 5 waterschap
- 5 particulier

Beheerformat ingevuld

Overleg met 
eigenaren/beheerders



Vleermuisfunctie en beeldbepalend
Openheid bewaren, zicht vanaf A2
Ingericht in 2009
Niet toegankelijk



Beheerformat nog niet ingevuld
Wel ingericht voor vleermuizen
Daarom wens aanbrengen beplanting





Vleermuisfunctie: aanwezig?
Ecologische kwaliteit
Niet ingericht
Niet toegankelijk
Beleefbaar vanaf wandelpad













Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Werkprogramma

Nog ideeën vanuit de liniewacht? 



Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Werkprogramma 2013 / 2014

Begeleiding door Stichting Landschapsbeheer en de 
Zoogdiervereniging

•Startbijeenkomst Liniewacht 15 oktober 2013

•Landschap: 4 instructie en/of werkdagen 30 november 2013
8 februari 2014
15 maart 2014?

•Ecologie / vleermuizen: cursus / instructiedag en 4 teldagen

•Continue activiteiten / afstemmingsoverleggen



Liniewacht - werkgroep

Leden – deelnemen aan de activiteiten

Voorzitter/ coördinator (schatting circa 30 uur per jaar)

Secretariaat / penningsmeester (schatting circa 20 uur per jaar)

Materiaalbeheerder (schatting circa 20 uur per jaar)

Gegevensbeheerder / website (schatting circa 30 uur per jaar)



Communicatie / aanmelding

http://www.liniewacht.nl/ (vanaf eind oktober)

Of via www.landschapsbeheergelderland.nl



Samenwerking VleGel

• 28 november: workshop Herkenning winter slapende vleermuizen

• april 2014: Batdetector workshop voor beginners 2014

Aanmelden:
http://www.vlegel.org


