
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

Uitvoeringsagenda

Winssen

Doet u met ons mee?
Helpt u mee samen met andere geïnteresseerde buurtbewoners om ook de andere projecten met ons tot een succes 
te maken? Neem contact op voor meer informatie over de projecten en voor deelname:

Contact

Bewoners van Winssen gaan aan de slag.  
Doet u mee?!

 
 
 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Stichting Landschapsbeheer Gelderland mobiliseert overal in Gelderland steeds meer inwoners om zichtbaar bij te 
dragen aan de bijzondere kwaliteiten van het streekeigen landschap. We dragen kennis aan, we leren bewoners het 
onderhoud van landschapselementen op te pakken en maatregelen voor kwetsbare diersoorten te treffen. Bovenal 
leiden we vele vrijwilligers op om in groepen samen te werken in en aan het landschap. Wij hebben geen eigen 
terreinen en dat geeft ons een unieke positie; overal in Gelderland heeft het landschap onze aandacht!

www.landschapsbeheergelderland.nl twitter: @SLGelderland

Corresondentie over Levend Landschap Winssen 
gaat via de contactpersonen:  
Joep Gerrits en Paul van Oss 
levendlandschapwinssen@gmail.com
   

Opmaak en illustraties: Studio Ilva en Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Het project wordt mogelijk gemaakt door gemeente Beuningen en Provincie Gelderland



ons dorp in
het landschap

kennis overdragen

Educatie. 

erfbeplanting aanleggenVersterken streekeigen landschap door 
aanleg van landschappelijke beplanting en 
erfbeplanting.

Aanplanten en onderhouden 
hoogstamboomgaarden

Levend Landschap > Het dorp aan zet
Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun eigen landschap en willen zich er 
graag voor inzetten. Via de aanpak Levend Landschap zetten dorpsbewoners hun 
ideeën om naar concrete uitvoering. In deze uitvoeringsagenda staan de eerste 
concrete activiteiten en projecten die verzameld zijn tijdens het dorpsproces. 
Ze vormen het begin van een continue en duurzame inzet vanuit het dorp 
voor een mooier en groener landschap. Het zijn projecten en activiteiten op 
het gebied van ecologie, erfgoed, recreatie, groene aankleding van dorpen, 
educatie en landschap. Veel bewoners hebben zich al aangemeld om de 
projecten en activiteiten tot uitvoering te brengen. De komende jaren gaan de 
dorpswerkgroepen die bestaan uit lokale trekkers aan de slag!

Eerste successen! 
 
In het najaar van 2015 zijn ongeveer vijftien vrijwilligers gestart met het 
opknappen en onderhouden van de historische boomgaard bij de St. 
Antonius van Paduakerk in Winssen. Op vaste dagen (woensdagavond en 
zaterdagochtend) is er met enthousiasme en gezelligheid al zeer veel werk 
verzet. In november 2016 is Stichting Dorpsboomgaard ‘t Groene Hart Winssen 
met bijbehorend bestuur opgericht. Nieuwe ideeën zijn bedacht en projecten 
worden opgestart (zie projectenlijst). Helpt u mee?

Winssen , een zeer bijzonder landschap
Door de ligging aan de Waal is er in Winssen een landschap ontstaan wat 
kenmerkend is voor het rivierengebied. Bij elke overstroming van de rivier wordt 
een laagje klei afgezet. Dichtbij de rivier werden de grovere deeltjes afgezet, 
hier ontstonden de oeverwallen. Dit waren de hogere delen van het land. Hier 
kwam de eerste bewoning en zijn de dorpskernen en akkers ontstaan. In de 
komgebieden, verder van de rivierloop, kwam het water tot rust en kon slib 
rustig bezinken. In de loop der eeuwen leidde dit plaatselijk tot een dikke, 
zware komkleilaag. Lange tijd was dit land te nat en werd dit niet bewoond. Het 
dorp Winssen is daardoor van oorsprong dan ook op de oeverwal gebouwd.  
Inmiddels zijn er ook in het komgebied van Winssen veel boerderijen te vinden. 

Met het project Levend Landschap Winssen willen we samen met bewoners het 
dorp nog groener en mooier maken. Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) 
biedt hiervoor de kaders. Stichting Landschapsbeheer Gelderland begeleidt het 
Levend Landschap proces. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de 
provincie Gelderland en de gemeente Beuningen.
 

De complete projectenlijst van bewoners
uit Winssen

Historisch Groen
Dit project kijkt naar bestaand en verdwenen groen in en rond Winssen. Wat is er 
aan bomen en beplanting verdwenen in de loop van de tijd? Wat was het gebruik 
van percelen en had dat een samenhang met de vroegere naamgeving? Denk 
bijvoorbeeld aan de Fruithof: wat was daar vroeger? Daar waar dat gewenst, 
haalbaar en zinvol is, kan herstel van begroeiing bijdragen aan de beleving van 
ons dorp. Naast verdwenen groen, kijken we naar de bestaande begroeiing en de 
historische naamgeving van gebieden en gebouwen. Het project heeft tot doel 
voorstellen te maken, die het karakter van Winssen kunnen versterken met oog 
voor het verleden. 
Contactpersonen:  Geert Rolf 
     Riet Meeuwsen 
      Pieter van Oss 
 
Wandelroute
Wij willen de wandelmogelijkheden in en rondom Winssen vergroten en onder 
de aandacht brengen. Ons doel is om de bestaande wandelpaden in beeld te 
brengen en uit te breiden met nieuwe en ‘oude’ (vergeten) wandelpaden. Op 
deze manier willen we een netwerk van wandelroutes bieden voor de mensen 
van binnen en buiten het dorp. In het netwerk willen we de wandelaar de natuur, 
cultuur en historie van Winssen laten zien. Door het netwerk op de kaart te 
zetten willen we het onder een breed publiek bekend maken.  
Wilt u ons helpen bij het inventariseren, toegankelijk maken en/of onderhouden 
van de Winssense wandelpaden? Laat het ons weten!
Contactpersonen: Paul van Oss
   Ruud Aalbers

De visgaard weer in de uiterwaard
In de Winssense uiterwaarden zijn diverse poelen die in de loop der jaren zijn 
dichtgeslibd en dichtgegroeid. Hierdoor is het niet meer mogelijk om deze te 
kunnen bevissen. Wij willen graag kijken naar de mogelijkheden om een mooie 
vijver in de uiterwaarden te creëren waar weer volop in gevist kan worden. 
Contactpersoon:  Tom Noij
   Arjan van Deijzen
   Frank Wattenberg 

Bermverfraaiing uiterwaard
Het pad door de uiterwaard wordt veelvuldig gebruikt door fietsers, wandelaars 
en hardlopers. We willen enkele bermen voorzien van bloemen te beginnen met 
bloembollen als narcissen, blauwe druifjes en sneeuwklokjes die zich makkelijk 
vermeerderen. In de lente gaan we bloemenzaad inzaaien. De bloemen zijn 
speciaal voor bijen en vlinders bedoeld.
Contactpersoon:   Theo Hendriks

Hoogstambrigade/Dorpsboomgaard  
De volgende projecten zijn in de loop der tijd opgepakt of willen we nog op gaan 
pakken in de boomgaard (zie ook eerste projectsucces). 
 
- Versterken van landschaps- en erfbeplanting met streekeigen plantmateriaal:
   • Het jaarlijks aanplanten van nieuwe hoogstamfruitbomen.
   • Het onderhouden en ‘leggen’ van de bestaande (oude) meidoornhaag       
      rondom de boomgaard. 
   • Het aanplanten van een nieuwe meidoornhaag aan de zijde van de    
       basisschool.
- Het plaatsen van uilen- en bijenkasten.
- Het realiseren van een insectenhotel. 
- Het in overleg toegankelijk(er) maken van de boomgaard en het plaatsen van  
   een ‘fraaiere’ omheining.
- Het betrekken van de basisschool bij de boomgaard en het opstarten van een  
   natuur- en educatieproject.
- Het organiseren van festiviteiten als een dorpspicknick of ‘bloei’-festival. 
Wordt u ook enthousiast van deze projecten? Kom dan gerust een keer kijken of 
neem contact op!
Contactpersoon:  Joep Gerrits

Zwerfafvalacties
In het buitengebied van Winssen kom je steeds vaker zwerfafval tegen. Wij 
willen enkele keren per jaar met kinderen zwerfafval opruimen en onze 
omgeving hiermee schoon houden. De gemeente levert hiervoor de benodigde 
hulpmiddelen. Wilt u ook helpen om onze omgeving schoon te houden? Neem 
dan gerust contact met ons op!  
Contactpersoon:  Mieske Aalbers

Deze uitvoeringsagenda is samen met enthousiaste lokale bewoners opgesteld. 
Lokale initiatiefnemers pakken deze projecten gefaseerd op. Ook wordt gezocht 
naar (financierings-)mogelijkheden om ze uit te voeren. Om deze ideeën te 
kunnen realiseren is elke hulp welkom. Zit er een idee tussen dat u aanspreekt 
en waar u zich voor in wilt zetten, dan kunt u dit aangeven bij de betreffende 
contactpersoon!


