Doet u met ons mee?

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

Contact
Rose Stevens
Doet
u met ons mee?
Tel: 024-6423395
rose.stevens@upcmail.nl

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

uitvoeringsagenda
Balgoij

Het project wordt mogelijk gemaakt door gemeente Wijchen en Provincie Gelderland

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap
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Bewoners van Balgoij gaan aan de slag.
Doet u mee?!

Levend Landschap > Het dorp aan zet
Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun eigen landschap en willen zich
er graag voor inzetten. Via Levend Landschap bieden we bewoners begeleiding
en ondersteuning bij het omzetten van ideeën 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 deze lokale vrijwilligers aan de slag!

De complete projectenlijst van bewoners van
Balgoij

ons dorp in
het landschap

Werkgroep Jeugd en Educatie
De werkgroep is aan de slag gegaan met natuureducatie op school. Naast het
aanplanten van bloembollen en deelname aan de Boomfeestdag 2017 heeft de
werkgroep nog meer plannen. Zo wil zij een zwerfafvalactie en een IVN excursie
over de Ommetjes van Balgoij organiseren en leskisten in de klas inzetten.

kennis overdragen

Leskisten in de klas.

Eerste projectsuccessenen!
Balgoij in het Groen
Naar aanleiding van het Levend Landschap proces is de werkgroep Landschap
en Ecologie afgelopen jaar gestart met het project Balgoij in het Groen, waarmee
inwoners van het buitengebied van Balgoij bomen en struiken op hun perceel of
erf konden aanplanten. Zo hebben meer dan 15 inwoners van Balgoij gekozen
voor de aanplant van heggen, hagen, hoogstamfruitbomen en vogelbosjes.

start

Welkom

Werkgroep Landschap en Ecologie
De werkgroep Landschap en Ecologie heeft als doel meer streekeigen beplanting
aan te planten om de eigenheid van Balgoij te behouden. De werkgroep wil
graag meer diversiteit in de beplanting en ook meer natuurlijke nestgelegenheid
voor vogels creëren. Daarnaast wil de werkgroep graag waar mogelijk nestkasten
ophangen voor bijvoorbeeld de steenuil of bosuil. Afgelopen winterseizoen was
deze groep betrokken bij het succesvolle project Balgoij in het Groen.
Heeft u niet meegedaan aan dit project, maar wilt u dat wel graag? Dan kunt u
alsnog meedoen als u minimaal 15 fruitbomen, een vrij uitgroeiende haag van
minimaal 50 meter of een bosje/singel van meer dan 1000 m2 wilt aanplanten.
De beplanting ontvangt u dan, tegen een kleine eigen financiële bijdrage, in het
najaar. U kunt zich in dat geval aanmelden bij de contactpersoon, Rose Stevens.

nieuwe wandelpaden
Ommetjes van Balgoij.

Deze uitvoeringsagenda is samen met enthousiaste lokale bewoners opgesteld.
Lokale initiatiefnemers pakken deze projecten gefaseerd op.
Wilt u graag deelnemen aan één van beide werkgroepen of heeft u vragen voor
een werkgroep, dan kunt u contact opnemen met Rose Stevens. Zij brengt u
vervolgens met de juiste persoon in contact.

Boomfeestdag
Samen met de werkgroep Jeugd en Educatie werd op 22 maart een feestelijke
Boomfeestdag georganiseerd, waarop de kinderen van Basisschool Roncalli
op diverse erven in Balgoij hebben geholpen met de aanplant van de
hoogstamfruitbomen. Een mooi voorbeeld van het betrekken van jeugd bij
natuur en landschap!

Balgoij, een zeer bijzonder landschap
Versterken streekeigen
landschap
door aanleg van
erfbeplanting
aanleggen
landschappelijke beplanting en erfbeplanting.

Door de ligging aan de Maas is er in Balgoij een landschap ontstaan wat
kenmerkend is voor het rivierengebied. Bij elke overstroming van de rivier werd
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. Ook het dorp
Balgoij ligt op zo’n oeverwal. In de komgebieden, ver 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 Balgoij ligt volledig op de oeverwal.
Met het project Levend Landschap Balgoij wil de Levend Landschap
werkgroep 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 in
opdracht van de gemeente Wijchen. Het proces wordt gefinancierd door
gemeente en provincie.

nestkasten ophangen

Verbeteren van leefgebied voor plant en dier.

