VERKNOCHT AAN ONS LANDSCHAP!
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Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

LANDSCHAPSBEHEER IN 2016

Lekker wandelen
Via de Klompenpaden beleeft
men het landschap. Sinds 2016
kan men ook de smaak van het
landschap via een Klompenpad
Food ontdekken. Met lekkere
recepten en een simpele
routebeschrijving kan iedereen
zelf ingrediënten voor een
maaltijd bij elkaar plukken.

Samen zorgen we voor het landschap. Betrokkenheid van mensen bij
hun groene omgeving wordt steeds belangrijker. Niet alleen door bewust
te leven maar ook door te helpen bij het instandhouden en ontwikkelen
van groen. We voelen ons erg rijk door de inzet van zoveel vrijwilligers en
betrokken burgers bij het landschap in Gelderland. Hieronder 4 resultaten
die deze betrokkenheid in 2016 goed illustreren.
Dorpen in het Groen /
beplantingsacties
Samen met bewoners maken
we het buitengebied groener.
Via Dorpen in het Groen en
meerdere beplantinsgacties zijn
er in 2016 duizenden bomen en
struiken aangeplant.

len
Lekker wan de
penpad
over een Klom

t
Bewoners maken he
r
buitengebied groene
Biodiversiteit
De projecten rondom
biodiversiteit op het erf waren
een succes. Nijbroek omarmt
de steenuil, in de gemeente
Over-Betuwe zijn erven vogelen vlindervriendelijk ingericht
en in heel Gelderland zijn 56
bijenbiotopen gerealiseerd.

Zelf een maaltijd
bij elkaar plukken

Realisatie bijenbioto
pen

Natuurwerkdag
Een dagje meehelpen in de buitenlucht,
op mooie locaties en samen met
enthousiaste andere vrijwilligers, dat is de
jaarlijkse Natuurwerkdag. In 2016 deden
in Gelderland bijna 1800 mensen mee.

180 0 mensen hielpen in
Gelderlan d mee

LANDSCHAPSHERSTEL VOOR MEER BIODIVERSITEIT!
Wij merken dagelijks dat mensen verknocht zijn aan hun landschap. Bewoners van het
buitengebied die met veel enthousiasme meedoen aan beplantingsprojecten, vrijwilligers
die regelmatig in touw zijn om wilgen te knotten, poelen op te schonen, weidevogelnesten
te beschermen, landschapselementen in kaart te brengen of steenuilenkasten te plaatsen.
Bestuurders die landschapsbeleid maken en projecten uitvoeren om de kwaliteit van
het landschap te beschermen en te versterken en boeren die aan agrarisch natuur- en
landschapsbeheer doen en omschakelen naar natuur-inclusieve bedrijfssystemen.
De komende jaren zal er veel meer gedaan moeten worden om de biodiversiteit in
het agrarisch landschap echt vooruit te helpen. We werken met meerdere partijen
aan een provinciale natuurvisie en een landschapsagenda. Wij zetten daarbij in op
landschapsherstel, want het landschap is immers de plek waar vele planten- en diersoorten
hun thuis hebben. Denk aan de dotterbloem, de patrijs, de kievit, de wilde bij en de das.
We willen landschapsstructuren en –patronen herstellen zodat er een mooi groenblauw
dooraderd landschap ontstaat. Ook de milieu- en wateromstandigheden dienen te
worden verbeterd.
Doet u ook mee?

Arjan Vriend
directeur-bestuurder
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RESULTATEN 2016
LANDSCHAPSPROJECTEN EN KLOMPENPADEN

VRIJWILLIGERSINZET
# actieve vrijwilligers

# vrijwilligersgroepen

2016

242

7.500
5.600

2012

280.000
241.250

185
161

4.250

2010

285.000

282

8.200

2014

landschapseducatie

# uren vrijwilligerswerk per jaar

194.750
= 178 FTE

= € 8,1 miljoen
en
vermeden kost

1.883 basisschool kinderen met vrijwilligersprojecten
769 jongeren, van wie 607 via maatschappelijke stage

vormen van vrijwilligerswerk
bijenbiotopen

8

vroeger...

nieuwe
groepen

56

biotopen op overhoekjes en
randen gecreëerd door grondeigenaren in het buitengebied,
met onze zadenmengsels

6

archeologiewachten/
cultuurhistorie/ oral history

8

soortenbehoud-groepen
(steenuilen, bijen, poelen, vleermuizen)

bzzzz

29 weide- en boerenlandvogel
werkgroepen

282
groepen

124

landschapsbeheergroepen

67 klompenpadenwerkgroepen
22

hoogstambrigades

1

werkgroep
landschapsmonitoring

101 x
282 x
63 x

25 landgoed- en

buitenplaatswerkgroepen

landschapsproject
vrijwilligersgroep

67 x
17 x

Klompenpad
Klompenpad in ontwikkeling

natuurwerkdaglocaties

RESULTATEN IN HET LANDSCHAP
met vrijwilligers

3.547

aangeplante en
onderhouden
fruitbomen

5.912

aangeplante en
onderhouden
knotbomen

RESULTATEN IN HET LANDSCHAP
met bewoners/grondeigenaren

443

erfadviezen
gegeven

1.618

aangeplante fruitbomen

34

809 ha

onderhouden
bosgebiedjes

km
aangeplante en
onderhouden rijen
bomen, struiken
en hagen

724
aangeplante
laan- en
knotbomen

97

148 poelen
onderhouden

nieuwe

1.784 deelnemers
op 63 locaties

9

1.578

onderhouden
solitaire bomen

308
km
zwerfafval
opgeruimd

207

+
onderhouden
steenuilenkasten

nieuwe

49.932
stuks aangeplant
bosplantsoen

ontwerp
Studio Ilva

