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Actie 100.000 bomen en struiken
Onze actie om deze winter
100.000 bomen en struiken
in Gelderland aan te planten
is nu al gelukt! Honderdzeventig grondeigenaren doen
mee; zij planten komende
winter meer dan 100.000
bomen en struiken op hun
grond. Ook enthousiaste
vrijwilligersgroepen doen
mee.
Dankzij deze actie planten bewoners schaduwbomen voor vee, struweelhagen voor patrijzen en bijen, houtsingels en bomenrijen. Bomen en struiken verminderen CO2, dragen bij aan landschapskwaliteit, biodiversiteit en
zorgen voor schone lucht en verkoeling. Met de huidige warme zomers is
dit een coole actie!
SLG gaat samen met bewoners het landschap herstellen. Projectleider
Saskia Bemer van SLG: “Veel beplanting in het Achterhoekse coulissenlandschap is verdwenen of aan het verdwijnen. Bewoners in het buitengebied dragen met deze actie bij aan het herstel. Ze planten een houtsingel,
struweelhaag, patrijzenhaag of bijenhaag. In het rivierengebied herstellen
we juist heggen en hagen. Heggen hebben hun functie als perceelsscheiding weliswaar verloren, maar zijn des te belangrijker voor landschap en
natuur. Door grote variatie in begroeiing en microklimaat bieden ze planten
en dieren veel schuil- en nestgelegenheden. Op de Veluwe zie je op sommige plaatsen nog historische houtsingels. Veel, zo niet de meeste, zijn
verdwenen. We gaan met deze actie nieuwe houtsingels aanplanten, in de
hoop dat ze over meer dan honderd jaar nog steeds op de Veluwe te vinden zijn.” Aanmelden voor deze actie is nu niet meer mogelijk. SLG hoopt
op een vervolg van deze succesvolle actie in het volgende jaar. Dit initiatief
wordt financieel mogelijk gemaakt door provincie Gelderland.

Oogsttijd in de boomgaard
Het is oogsttijd in de hoogstamboomgaard. Veel appels en peren zijn al rijp. Van Conference en Legipont
tot Dijkmanszoet en Goudreinet. Op verschillende plekken kunt u zelf fruit plukken in de boomgaard. Met een
plukschort of plukmand de ladder op en uw eigen appels
plukken voor een appeltaart, sap of heerlijke appelmoes.
Ook leuk voor kinderen. Kijk bij u in de buurt voor een
pluklocatie.

Basiskwaliteit landschap
Ik vind het de hoogste tijd dat
we overal in Gelderland aan een
basiskwaliteit landschap gaan
werken, waarbij de verschillende
landschapstypen, zoals het kampenlandschap en het kommenlandschap, weer herkenbaar en
natuurrijk worden. Veel vrijwilligers
merken bij ons op dat de
biodiversiteit erg in de verdrukking
is gekomen en dat karakteristieke
landschappelijke kenmerken steeds
schaarser worden. De basiskwaliteit moet een toetsingskader
voor nieuwe plannen en ontwikkelingen vormen. Investeringen in de
basiskwaliteit landschap bevorderen natuurinclusieve landbouw en
vormen ongetwijfeld een aanmoedi-

ging voor nog meer vrijwilligersinzet
van Gelderse inwoners. Het nieuwe
bestuursakkoord van de provincie
Gelderland biedt volop kansen om
ermee aan de slag te gaan.
Arjan Vriend, directeur-bestuurder

Uniek erfgoed verscholen in Nunspeetse bossen
Bij erfgoed denken we al gauw aan
gebouwen. Minder bekend is dat
bossen veel erfgoed herbergen
zoals grafheuvels, monumentale
bomen, lanen, wildwallen en ijzerkuilen.

Bosbrigade Nunspeet

landschap in beeld

In de bossen rond Nunspeet ligt
uniek erfgoed verscholen met oude
walpatronen, grafheuvels en hakhoutstoven. Sommige van deze elementen zijn zeldzaam, streekeigen
en komen alleen voor in bossen. De
gemeente Nunspeet vindt het belangrijk dit erfgoed te behouden. De
wens is om met betrokken bewoners
een zogenaamde Bosbrigade Nun-

speet op te richten om dit verborgen
erfgoed op te sporen en te gaan
beheren.

Erfgoed opsporen
Projectleider Martijn Grievink van
SLG licht toe: “Bewoners van de
Veluwe zijn doorgaans erg trots op
hun eigen leefomgeving, daarom
betrekken we hen dan ook graag
hierbij. We gaan samen met vrijwilligers op zoek naar bekende én onbekende elementen. Van de gebaande
paden en dwars door de bossen:
een ontdekkingstocht naar erfgoed!
De elementen gaan we vastleggen,
beschrijven en we maken een plan
om ze te beheren.”

Cursus
We starten met een informatiebijeenkomst op 21 september, daarna
geven SLG en Probos een korte
cursus voor belangstellenden. Voor
meer informatie en aanmelden: zie
onze website.

Houtwal
In de Achterhoek en op de Veluwe zie je een karakteristiek en waardevol landschapselement: de
houtwal. Een houtwal is een aarden wal begroeid
met bomen en struiken, die een lijnvormig element
in een landschap vormt.
Door het toenemen van de bevolking die leefde van ak-

kerbouw en veeteelt, nam de ontbossing toe. Rond de
eerste ontginningen legde men houtwallen met elzen,
eiken en beuken aan. Er werd ter ontwatering aan beide kanten een greppel gegraven en het vrijgekomen
zand werd op een wal gegooid. Zo zijn de houtwallen
ontstaan. Ze zijn aangelegd om bezit - akker, perceel,
weiland - af te bakenen. Tegelijkertijd dienden ze om
het wild zoals reeën, herten en wilde zwijnen buiten
de landbouwpercelen te houden (wildwal) en om het
vee binnen te houden. Daarom werden vaak struiken
met doornen aangeplant, zoals meidoorn. Houtwallen
leverden nuttige producten zoals vruchten en hout. Ze
boden ook bescherming tegen wind en om zandverstuivingen tegen te gaan.
Houtwallen herbergen een grote verscheidenheid aan
planten- en diersoorten. Ze bieden schuil- en nestgelegenheid voor bijvoorbeeld de ree of de das. De helling
biedt variatie in nat/droog en warm/koud. De zonkant
is vooral interessant voor insecten, amfibieën en reptielen, de schaduwkant voor varens en mossen. Onder
de bomen groeien planten als kamperfoelie en maagdenpalm. Door periodiek en gefaseerd beheer blijft de
wal vitaal. De omgezaagde bomen en struiken groeien
vanzelf weer uit. Kijk op de website voor een infoblad.

Natuurwerkdag, aan de slag voor zandhagedis en wilde bij
Samen aan het werk voor leefruimte voor de zandhagedis of de wilde bij? Dat kan tijdens de Natuurwerkdag op zaterdag 2 november bij jou in de buurt.
Alweer voor de 19e keer organiseren vrijwilligersgroepen en natuurorganisaties in heel Nederland een
werklocatie waar iedereen mee kan helpen.
Gelderland is rijk aan grotere en kleinere heidegebieden.
Deze heidegebieden zijn het leefgebied van de zandhagedis. Om deze gebieden geschikt te houden voor reptielen,
zijn veel handen nodig. Het is een leuke klus om de heide
open te houden en de jonge boompjes die ieder jaar weer
opkomen, met de hand te verwijderen.

Insectenhotel maken
Ook voor insecten kan je tijdens de Natuurwerkdag iets
doen. Een insectenhotel is een ideale schuil- en nestgelegenheid voor veel soorten insecten. In de holle stengels,
bamboe, hout en riet leggen ze hun eitjes. Het maken van
een insectenhotel is een leuke klus om met kinderen te
doen.

Houtwal onderhouden
Of ga je liever aan de slag voor vogels, bijvoorbeeld door
het onderhouden van een houtwal? Houtwallen zijn goede
voedselbronnen voor vogels, omdat er veel kleine insecten huizen. Vooral de zangvogels zoeken graag bessen
en insecten in een houtwal op om te eten.
Op www.natuurwerkdag.nl vind je locaties en activiteiten
bij jou in de buurt. Kies of je iets wilt doen voor insecten,
reptielen en amfibieën, vogels of uilen en kijk waar je aan
de slag kan. Meld je aan en lever samen met buren, vrienden een bijdrage aan jouw groene omgeving!
Stichting Landschapsbeheer Gelderland coördineert deze
dag in de provincie Gelderland.

Landschap vol met historie
Het cultuurlandschap is gelaagd
en zit vol met historie. Hoe meer je
je verdiept in het landschap, hoe
meer je ontdekt over het erfgoed
in het landschap.
Erfgoed Gelderland reikt iedere
twee jaar de Gelderse Roosprijs uit
aan projecten die zich inzetten voor
erfgoed. Meerdere vrijwilligersgroepen, die ook actief zijn in het landschap en daarbij onze ondersteuning
ontvangen, zijn genomineerd voor de
publieksprijs.

Heide, kasteel en landgoed
‘Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen’ wil betrokkenen laten participeren door de oude vorm van democratisch bestuur, de buurtspraak,
op eigentijdse wijze in te zetten.
Samen met ons organiseerden zij
een cursus ‘Alles van het landschap’,
om inwoners te laten meedoen in de
heidewerkgroep Eder Heide.
Op ‘Kasteelterrein Engelenburg’ loopt
een archeologisch onderzoek. Het
historisch binnenterrein, de boomgaarden en het nieuwe Klompenpad
Engelenburgerpad zijn een schoolvoorbeeld van het samengaan van
landschap en cultuurhistorie. Zie ook
de volgende pagina bij ‘Vrijwilligers’.
‘Op Sevenaer inspireert de historie’
is de titel van een lezingenreeks,
georganiseerd door Landgoed Huis
Sevenaer. Onderwerp van de lezin-

gen zijn het verleden, de ecologische
visie en het evenwicht tussen natuur en landbouw. Landgoed Huis
Sevenaer heeft al jarenlang een
vrijwilligersgroep die zorgt voor het
beheer van het bospark. Bekijk alle
genomineerden op www.erfgoedgelderland.nl en breng uw stem uit vóór
4 oktober.

Groene initiatieven

Klompenpadwerkgroep Engelenburgerpad

Vrijwilligers willen zich graag
inzetten voor natuur, groen en
landschap. Veel groepen doen
onderhoud aan landschapselementen, hoogstamboomgaarden
of Klompenpaden. Veel groepen
willen méér doen, maar hebben
daar vaak de middelen niet voor.

De aanleg van een Klompenpad en het beleefbaar maken van de geschiedenis van Herwijnen waren enkele ideeën die bewoners uit dit dorp
aandroegen tijdens het dorpsproces Levend Landschap Herwijnen. Van
het één kwam het ander. Enthousiaste vrijwilligers gingen aan de slag
met een Klompenpad. Tijdens het verkennen van de route ontdekten ze
een vergeten, overwoekerd kasteelterrein. Het kasteel Engelenburg is nu
onderdeel van de route.
Vrijwilliger Willy Raaijmakers vertelt hoe het enthousiasme van de groep
groeide, door net even om het hoekje te kijken andere paadjes te ontdekken.
“Het is verrassend om je naaste omgeving op een andere manier te beleven”,
aldus Willy.

Rijke historie van Herwijnen

Een financiële ondersteuning helpt
dan om de ideeën die leven, tot uitvoering te brengen. Dat bleek uit het
aantal aanmeldingen na onze oproep
‘geld beschikbaar voor groene vrijwilligersinitiatieven’. We kregen meer
dan twintig aanvragen binnen.

Bloemen en een bankje
Vrijwilligersinitiatieven vroegen geld
aan, om weilanden om te vormen tot
bloem- en kruidenrijke graslanden,
hagen en hoogstamfruitbomen aan
te planten of een voedselbos aan
te leggen. Andere groepen willen
maatregelen nemen voor diersoorten
zoals de patrijs, insecten waaronder
de wilde bij of reptielen en amfibieën.
Vrijwilligers willen ook graag iets
doorgeven aan de volgende generatie en hebben daarbij behoefte aan
educatiemateriaal. Er zijn verschillende initiatieven om een bankje te
plaatsen: op een wandelpad langs
een beek, bij een kasteel en op
verschillende Klompenpaden. Zo
kunnen wandelaars even rusten en
genieten van het uitzicht en van de
natuur.
Alle aanvragen worden op volgorde
van binnenkomst behandeld.

Dorpswerkdag
Een nieuw initiatief was geboren: de werkgroep Engelenburg organiseert
dorpswerkdagen om het terrein van Engelenburg op te schonen. Een volgende
stap is om de oude boomgaard, die buiten de gracht ligt, op te knappen en te
onderhouden. Het kasteelterrein is nu vrij toegankelijk, het Engelenburgerpad
loopt langs het oude hek van kasteel Engelenburg over het binnenterrein heen.
Aan de andere kant van het terrein vervolgt het Klompenpad zijn weg over een
oud wandelpad richting de uiterwaarden.
Het Engelenburgerpad wordt tijdens Open Monumentendag op zaterdag 14
september geopend. Kijk op www.klompenpaden.nl.

vrijwilligers

Financiële ondersteuning

Het Klompenpad bleek een kapstok voor de ontwikkeling van verschillende
projecten. Tijdens het verkennen van de route, ontdekte de werkgroep de rijke
historie van het dorp, gelegen langs de Waal. Het dorp kent vier voormalige
kastelen, waarvan er één gelegen in de uiterwaarden. Het meest idyllische
plekje is het kasteelterrein van kasteel Engelenburg. Het oude pad naar Engelenburg was volledig overwoekerd, door de gracht om het terrein heen was het
ontoegankelijk geworden.

Landschapskalender
Krachten bundelen in Ede

14 september 2019
Opening Klompenpad Herwijnen

Bloemrijk Bennekom zet zich in voor biodiversiteit. De vrijwilligersgroep heeft contact gezocht met de tuingroep van de Rooms Katholieke kerk in Bennekom. De traditionele tuin van de kerk gaan zij
samen omvormen naar een bij- en vogelvriendelijke tuin.

20 september 2019
Cursus Onderhoud waterelementen

Ook de Levend Landschapwerkgroep Lunteren heeft de krachten gebundeld. Samen met de Zwerfafvalbrigades en Klompenpadwerkgroepen
gaan zij bewoners informeren. Zij schrijven een maandelijkse column in
de lokale krant over onderwerpen zoals zwerfafval, de bestrijding van
Japanse duizendknoop en het belang van landschapselementen. Deze
bundeling van krachten vloeit voort uit de versterking van het groen
vrijwilligersnetwerk in de gemeente Ede. Dit is een meerjarig
programma dat SLG uitvoert in
opdracht van de gemeente. In
het voorjaar konden alle vrijwilligersgroepen uit de gemeente
tijdens een bijeenkomst met
elkaar kennis maken. Door elkaar te informeren en ideeën uit
te wisselen, kan je samen meer
bereiken voor het landschap.

21 september 2019
Infobijeenkomst Bosbrigade
Nunspeet
28 september 2019
Coördinatorenbijeenkomst
3 oktober 2019
Groenspreekuur Duiven
4 oktober 2019
Opening Klompenpad Beekbergen
Cursus Gereedschapsonderhoud
5 oktober 2019
Publiekswerkdag Vosbergen
11 oktober 2019
Natuuropschoondag Ede
2 november 2019
Natuurwerkdag

Op de bres voor het klimaat
Na een zomer met extreem warme periodes en lokaal flinke hoosbuien, hebben we de gevolgen van klimaatverandering ook in
Gelderland zelf kunnen ervaren.
We kunnen zelf kleine stapjes zetten voor een prettigere leefomgeving.
Maak van het gazon een bloemenweide, gewoon door minder te maaien,
daar hebben ook vlinders profijt van. Doe mee met één van onze beplantingsacties, bijvoorbeeld het pilotproject Klimaatslim landschapsbeheer
van SLG en Probos en plant bomen en struiken.
Bomen geven schaduw en dat werkt verkoelend. Ook verdamping door
de boom zorgt ervoor dat de temperatuur iets zakt. In een bodem met
veel organische stof, afkomstig
van plantenresten, kan water
vastgehouden worden. Het
werkt als een soort spons, het
water komt later weer beschikbaar. En bomen en struiken
nemen CO2 op, dat hebben ze
nodig voor hun groei, ze geven
er zuurstof voor terug. Kortom,
groen maakt koeler, houdt water
vast, neemt CO2 op en het is
nog ontspannend ook!

30 november, 7 en 14 december
2019
Uitdeeldagen 100.000 bomen en
struikenactie
Volg ons nieuws ook via Twitter:
@SLGelderland

Op een kleine ruimte kun je ook veel doen voor
meer biodiversiteit
Femke Wolthaus, adviseur SLG
SLG werkt met diverse gemeenten samen om de biodiversiteit te versterken. Zo maken onze adviseurs biodiversiteitsplannen voor eigenaren in het buitengebied. Adviseur
Femke Wolthaus vertelt hoe een bezoek gaat:
“Eerst vertel ik over de cultuurhistorie, de ecologie en het
landschap van dat gebied. Ik kijk rond met bewoners, wijs
aan en leg uit. Ik let op overgangen en lagen in het landschap, die zijn belangrijk voor biodiversiteit. Het hoeft niet
wild of heel groot. Op een kleine ruimte kun je ook veel
doen.
Vaak hebben mensen al veel gedaan voor planten, vogels,
insecten en zoogdieren, maar ik zet de puntjes op de i. Ik
vertel over de bloeiboog en adviseer dan vroegbloeiende
fruitbomen of voorjaarsbollen. Ik adviseer over maaibeheer,
maai sommige stukken minder vaak, ga kijken wat en wanneer je iets maait. Probeer uit. Vaak adviseer ik iets met
water, bijvoorbeeld om een schaal met water neer te zetten,

zeker met die droge zomer. Laat uitgebloeide kaardebol
en teunisbloem staan want putters eten in de winter de
zaden.
Ik maak een plan met alle landschapselementen, die
aangeplant of aangevuld worden. Ecologisch beheer staat
erin en wat je extra kunt doen zoals een takkenril maken
of een nestkast ophangen. Ik geef ideeën voor een ideale
situatie, mensen moeten zelf bepalen wat hen past. De
reacties van mensen zijn positief, ze hebben zin om iets te
doen en vinden het fijn dat je meedenkt. Het is heel leuk
en ik zie zelf ook ideeën, die ik weer kan doorvertellen.”
Ook aan de slag? Kijk op onze website voor een biodiversiteitsproject in uw gemeente, een Natuurerf advies of
voor kennis en informatie.

Infobladen: Maak zelf een natuurerf!
Wilt u op uw erf een oase creëren
voor allerlei vlinders, wilde bijen,
erfvogels en andere dieren? Wat
kunt u als landschapsbeheerder
doen voor insecten? Wat is een
bloeiboog? U leest het in vier
verschillende informatiebladen:
Biodiversiteit, Vlinders, Erfvogels
en Wilde bijen.
We hebben informatiebladen gemaakt met praktische tips om bij te
dragen aan voedsel, nestgelegenheid en schuilplekken voor allerlei
dieren: van kerkuil tot koninginnenpage! U leest hoe u van uw tuin of erf
een natuurerf kunt maken. Hoe pas
ik op mijn grasland sinusbeheer toe
voor meer vlinders? Hoe maak ik een
insectenhotel? Drie vuistregels voor
meer biodiversiteit zijn in ieder geval:
niet overal hetzelfde beheer, niet alles tegelijk onder handen nemen en
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niet te netjes!

Meer informatie en downloaden:
Download gratis de informatiebladen
hier:
https://landschapsbeheergelderland.
nl/uwerf/ecologie/
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