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Het is een bijzonder jaar: een 
tijd van beperkingen, maar 
ook van dingen die nog wél 
kunnen. We kunnen naar 
buiten om te recreëren in het 
landschap. Ben jij afgelopen 
zomer de natuur in getrok-
ken met je gezin? Wandel jij 
regelmatig met een vriend of 
vriendin in de buitenlucht? 
Of heb jij het hardlopen of 

mountainbiken ontdekt? Velen van ons zijn de omgeving dichtbij huis 
met andere ogen gaan bekijken en meer gaan waarderen. 

Recreëren met een plus 
In 2020 vieren we voor de 20e keer de Natuurwerkdag, drie dagen aan de 
slag voor natuur dichtbij huis op 6, 7 en 8 november. Tijdens de Natuur-
werkdag kan je samen met anderen iets doen voor het landschap. Tijdens 
het boompjes trekken, takken zagen en slepen of snoeien doe je een 
nieuwe ervaring op in de streek waarin je woont. Je bent niet te gast, maar 
je bent onderdeel van het landschap. Een paar uurtjes samen actief zijn is 
gezond en gezellig, aan het einde kan je trots zijn op het resultaat. Dat is 
recreëren met een plus! 

Iedereen kan meedoen
De activiteiten zijn veilig in de buitenlucht, met voldoende ruimte om af-
stand van elkaar te houden. Ervaring is niet nodig, iedereen kan meedoen. 
Dus kom met je hardloop- of mountainbikemaatje, je wandelvriend(in), je 
gezin of ontmoet nieuwe mensen tijdens de Natuurwerkdag. Zo leer je 
elkaar en je omgeving op een andere manier kennen. Kijk op www.natuur-
werkdag.nl voor alle locaties in Gelderland en geef je snel op, het aantal 
plekken is beperkt.

 

Het blad aan de bomen begint te verkleuren en steeds 
meer bloemen op het erf zijn veranderd in zaden. Laat 
de uitgebloeide bloemstengels eens staan, de zaden zijn 
voer voor de vogels en holle stengels bieden schuilplek-
ken aan insecten. Het afgevallen blad onder bomen en 
struiken is goed voor bodemdieren en beschermt vaste 
planten tegen vorst. Ruim je tuin daarom niet op,  
de natuur zal je dankbaar zijn!

20 jaar Natuurwerkdag in 2020 

Balsem voor mijn ziel 
 
Onze natuurlijke omgeving was eind 
19e eeuw door de moderne mens 
geboetseerd tot nieuwe ecosyste-
men voor heel veel wilde planten en 
dieren. Planten en dieren die zich 
telkens weer wisten aan te passen 
aan ons boetseerwerk. Dat lukte 
omdat we langzaam boetseerden. 
Met de industriële revolutie en de 
komst van nieuwe technieken, zoals 
prikkeldraad en kunstmest en land-
bouwbeleid gericht op maximalisatie 
van productie, veranderde het land-
gebruik steeds sneller en dat gaat 
door tot op de dag van vandaag. In-
middels wordt er daardoor heel veel 
geld op het land verdiend met de 
export. We weten inmiddels dat de 
meeste wilde planten en dieren het 

er niet meer redden, tenzij wij de 
zorg voor hen serieus gaan nemen. 
Ik ga voor een biodivers landschap 
dat werkt als balsem voor mijn ziel. 

Arjan Vriend, 
directeur-bestuurder

Ruim niet op!

https://www.natuurwerkdag.nl/content/locaties.php?ProvincieId=5
https://www.natuurwerkdag.nl/content/locaties.php?ProvincieId=5
https://www.natuurwerkdag.nl/content/locaties.php?ProvincieId=5


Steven van de Brink is een  
bijzondere Klompenpadwandelaar. 
Terwijl hij wandelt, filmt hij met 
zijn telefoon de route én zichzelf 
als wandelaar.  

Wandelen en filmen 
Zijn eerste filmpje maakte hij op het 
Ugcheler Markepad. Hij zocht een 
niet te ingewikkelde route en kwam 
uit bij de Klompenpaden. Ze zijn 
goed gemarkeerd en de Klompen-
paden app werkt fantastisch. Sinds 
begin dit jaar wandelt en filmt hij elk 
weekend een Klompenpad. 
De filmpjes, te vinden op Stevens 
YouTubekanaal, geven een goede 
impressie van de route en een waar-

dering van het pad. De reacties van 
andere wandelaars vindt hij erg leuk 
en geven hem eer van zijn werk.

Favoriete Klompenpad 
Het Dorenweertsepad is Stevens 
favoriete Klompenpad. Hij houdt van 
de afwisseling tussen de stuwwal 
en de uiterwaarden en het uitzicht 
is prachtig. Verder waardeert hij de 
smalle spannende paadjes over 
boerenland en het wandelen over 
boerenerven. Dat geeft echt een 
meerwaarde aan de Klompenpaden! 

Stevens YouTube kanaal
Steven liep inmiddels zo’n zeventig 
Klompenpaden, in het filmpje ‘Ol-

denallerpad Behind the scenes’ laat 
hij zien hoe hij die mooie filmpjes 
maakt. Kijk voor je gaat wandelen op 
Steven B3.0.

Een poel is een ondiepe kleine waterplas met stil-
staand grondwater, waar de omstandigheden zoda-
nig zijn, dat ze kan dienen als voortplantingsgebied 
voor kikkers, padden en salamanders. Vroeger 
diende de poel als drinkplaats voor vee, nu is ze 
belangrijk voor allerlei planten, insecten, slakken, 
reptielen, vogels en zoogdieren zoals vleermuizen.

Leg de poel aan op een plaats waar genoeg zonlicht 
aanwezig is. Het is belangrijk dat de noordoever zo 
flauw mogelijk is, omdat de zon voornamelijk op deze 
zijde schijnt. Hierdoor ontstaat het beste microklimaat 
voor amfibieën en libellen. Hoe warmer het is, des 
te sneller en beter kunnen de eitjes en larven zich 
ontwikkelen. Struweelbeplanting zoals een haag, een 
hakhoutbosje of vogelbosje aan de noordzijde van een 
poel is zeer waardevol als landbiotoop voor amfibieën. 
Amfibieën en andere dieren en planten vestigen zich 
snel op een natuurlijke wijze in de poel. 

Onderhoud
Verwijder jaarlijks opslag van elzen en wilgen en maai 
de kanten. De frequentie voor het opschonen van de 
poel is afhankelijk van de grootte, gemiddeld één keer 
per zes jaar. Het opschonen kan het beste in fasen ge-
beuren. Bijvoorbeeld het ene jaar de oostzijde van de 
poel en het jaar erop de westzijde. Zo blijft altijd een 
deel van de belangrijke noordoever intact. Voer het on-
derhoud het liefst uit in de periode van begin septem-
ber tot half oktober. In deze periode zijn er nauwelijks 
amfibieën in het water aanwezig.  
Kijk voor meer tips op onze website.

Poel

Bijzondere Klompenpadwandelaar
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https://www.youtube.com/channel/UCy6YKtq0tQ80OPb72doSIpw
https://landschapsbeheergelderland.nl/landschapsbrochures/


De geheimen van kasteel Engelenburg ontrafeld 

Natuurwerkdag activiteiten

Archeologen hebben onderzoek verricht naar de fun-
damenten van kasteel Engelenburg en de historische 
boomgaard in Herwijnen. Door het nieuwe onderzoek 
is er meer duidelijk over de geschiedenis van het kas-
teel en de omgeving. Dankzij een samenwerking van 
vrijwilligers, gemeente, provincie, SLG, grondeigenaar 
en archeologen! 

Het begon met het project Levend Landschap Herwijnen 
waarin bewoners met SLG het Klompenpad Engelenbur-
gerpad ontwikkelden. Daaruit is de werkgroep Engelen-
burg ontstaan, die het kasteel weer ‘zichtbaar’ en beleef-
baar wil maken in het landschap. De terreineigenaar gaf 

In 2020 vieren we voor de 20e keer 
de Natuurwerkdag: drie dagen aan 
de slag voor natuur dichtbij huis 
op 6, 7 en 8 november. Wat kun je 
zoal doen?  
 
Ieder jaar werkt Milieu- en Natuur-
vereniging Groentje op de Wezepse 
heide. De heide is een belangrijk 
leefgebied voor reptielen, zoals de 
hazelworm, zandhagedis en de  
adder. Ze warmen zich graag op in 
de zon. Een grote club mensen gaat 
de heide op om boompjes te   

 
verwijderen. Zo blijft het heidegebied 
mooi open, daar genieten we met 
zijn allen het hele jaar van.

Vlakbij het kerkje in Oud Zevenaar 
kan je aan de slag in een natuur-
gebiedje met veel knotbomen. Trek 
kleding aan die vies mag worden en 
geniet tijdens het wilgen knotten van 
de idyllische omgeving. Verschillen-
de soorten vogels profiteren van het 
onderhoud aan de knotwilgen, zoals 
steenuilen. Ze gebruiken knotwilgen 
als schuilplek en om in te nestelen. 

Op Landgoed Oranje Nassau’s Oord 
proef je de historische sfeer. Het 
snoeien van de Amerikaanse eiken-
stobben zorgt voor meer variatie in 
het bos op het landgoed. Je gaat tak-
ken snoeien of slepen en takkenrillen 
maken. Dit zijn favoriete plekjes voor 
vogels, muizen en insecten. Kinde-

toestemming. Vrijwilligers maakten het kasteelterrein, dat 
door bramenstruiken overwoekerd was, weer begaanbaar. 
Maar wat laat je nog meer zien van het kasteel? Om die 
vraag te beantwoorden gaf SLG opdracht voor archeolo-
gisch onderzoek. Archeoloog Gerben Zielman van RAAP 
over de uitkomsten: “De gracht rondom het in de 19e 
eeuw gesloopte kasteel is nog aanwezig, maar de fysieke 
restanten van het kasteel en bijgebouwen zelf liggen 
verborgen onder de grond. Als archeoloog krijg je maar 
zelden de kans om onderzoek te doen op zo’n bijzon-
dere plek. We vonden puin-, zand- en kleilagen met veel 
brokken en mortel. Ook kwamen we de verdwenen gracht 
tegen. De combinatie van gegevens uit het grondradar- en 
booronderzoek, historische prenten en eerder uitgevoerde 
archeologische onderzoeken maakte het mogelijk om 
twee stenen brugpijlers, een bruggenhoofd, restanten 
van twee poortgebouwen en twee andere gebouwen te 
lokaliseren.”

Ook kwam er nieuwe kennis over de vervallen historische 
boomgaard rond de gracht. Vrijwilligers gaan deze boom-
gaard herstellen en onderhouden. Zij worden door SLG 
opgeleid tot Hoogstambrigadiers.
Lees het artikel in het magazine van RAAP. 

ren kunnen een handje meehelpen.
Op tientallen locaties in Gelderland 
kan je de heide op, wilgen knotten of 
snoeien op een landgoed. 

Kijk voor alle activiteiten op www.
natuurwerkdag.nl geef je snel op, het 
aantal plekken is beperkt.

https://klompenpaden.nl/klompenpad/engelenburgerpad/
https://klompenpaden.nl/klompenpad/engelenburgerpad/
https://www.raap.nl/RAAPMAGAZINE202001/index.html
https://www.natuurwerkdag.nl/content/locaties.php?ProvincieId=5
https://www.natuurwerkdag.nl/content/locaties.php?ProvincieId=5


vr
ijw

ill
ig

er
s

Bodemleven
In de gemeente Ede pakken ze het probleem van zwerfafval goed aan. In 
vijf dorpen zijn Zwerfafvalbrigades actief: Bennekom, Ederveen, Lunteren, 
Otterlo en Wekerom. Sjako Dekker is coördinator van Zwerfafvalbrigade 
Ederveen en vertelt hoe vrijwilligers in hun dorp het zwerfvuil aanpakken.
 
“Eens in de maand komen we met zo’n 15 vrijwilligers bij elkaar in het dorps-
huis. We drinken koffie en gaan in kleine groepjes op pad. Dat is gezelliger. 
Sommige vrijwilligers ruimen ook extra op. We beginnen vanaf het marktplein, 
daar komen veel mensen en daar ligt veel troep. Vandaar lopen we het dorp 
uit, langs de wegen en bij het station Ederveen-De Klomp. Je moet als vrijwilli-
ger wel goed opletten waar je loopt. Elke keer verzamelen we 12 tot 15 vuilnis-
zakken vol. We zijn nu twee jaar bezig. De hoeveelheid zwerfafval wordt helaas 
niet minder.” 
 
Schone Helden 
“Het is begonnen met Levend Landschap Ederveen. Toen ontstonden er ini-
tiatieven om het buitengebied te verfraaien. Zo kwam er een bijeenkomst om 
zwerfafval aan te pakken. De gemeente is enthousiast en ondersteunt ons met 
handschoenen, veiligheidshesjes, knijpers, vuilniszakken en een ring. Op de 
website Schone Helden van de gemeente Ede kun je attributen bestellen en 
het afval laten ophalen. In maart, april en mei zijn we niet op pad geweest van-
wege corona. Daarna zijn we weer gestart. Bij het afval verzamelen is afstand 
houden geen probleem. We vinden nu wel nieuw afval: het mondkapje.”

Ik doe het met plezier
“Het publiek is vooral positief, duim omhoog, even toeteren. We ontvingen 
zelfs 20 euro fooi van een voorbijganger”. Sjako vertelt waarom hij dit doet: “Ik 
erger me al zolang ik besta aan rotzooi op straat. Dan raap je het op. Toen dit 
initiatief ontstond, deed ik meteen mee om zo je eigen leefomgeving schoon 
te houden. Ik hoop dat het niet meer nodig is, maar dat valt tegen. Eens in de 
maand een paar uur, dat doe ik met plezier.” Sjako heeft nog een tip: “Spreek 
anderen erop aan, als je ziet dat ze hun rotzooi achterlaten.”
Het tv-programma Zomer in Gelderland heeft een leuke reportage gemaakt.  

De herfst dient zich aan, de uit-
bundige groei van de zomer laten 
we achter ons. Sommige dieren 
trekken zich terug voor een win-
terslaap, andere vertrekken naar 
warmere oorden. Het leven boven 
de grond is minder actief. Onder 
de grond is het juist een leven van 
jewelste. 

Het bodemleven bestaat uit allerlei 
kleine organismen zoals schimmels 
en bacteriën, naast nog een heleboel 
bodemdieren zoals wormen, slakken, 
duizendpoten en mollen.  

Van blad naar humus 
Het bodemleven zorgt voor verte-
ringsprocessen en de omzetting van 
organisch materiaal. Het blad dat in 
de herfst van de bomen valt, is daar 
een voorbeeld van. Eenmaal omge-
zet in organische stof of humus is het 
de buffer van de bodem. Het vormt 
een voedingslaag en zorgt ervoor 
dat vocht vastgehouden kan worden. 
Onmisbaar voor de groei van plan-
ten, struiken en bomen. 

Cursus Bodem en landschaps-
beheer 
Voor vrijwilligers organiseren we de 
cursus bodem en landschapsbe-
heer. We besteden aandacht aan 
verschillende bodemtypes en maken 
grondboringen. Landschapselemen-
ten zoals hagen, singels en houtwal-
len, hebben belang bij een levende 
bodem. Het beheer kan hier een 
bijdrage aan leveren. Kijk op onze 
website voor meer informatie en 
aanmelden voor de cursus bodem en 
landschapsbeheer. 

Zwerfafvalbrigade Ederveen

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2459299/Deze-groep-vrijwilligers-houdt-met-de-grijpstok-Ederveen-schoon
https://landschapsbeheergelderland.nl/bodem-en-landschapsbeheer/
https://landschapsbeheergelderland.nl/bodem-en-landschapsbeheer/
http://slgelderland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6e2baf09f9944adcb2a509764015bf02


Succesvolle webinars over biodiversiteit
Het onderwerp biodiversiteit leeft, dat bleek uit de grote opkomst bij 
twee webinars die we organiseerden. 

De webinar ‘Wilde planten en insecten, ze horen bij elkaar’ is zowel voor 
de beginnende als de gevorderde plantenkenner interessant. Onze des-
kundige ecoloog vertelt hoe de plantenwereld is ontstaan en hoe planten 
afhankelijk werden van bestuiving door insecten. Een aantal concrete 
voorbeelden bieden inspiratie om in het veld op zoek te gaan naar speci-
fieke insecten en hun waardplant. 
Speciaal voor Klompenpadvrijwilligers en vrijwilligers van Zwerfafval-
brigades organiseerden wij de webinar ‘Wat groeit en bloeit daar in de 

berm?’. Een wereld gaat voor je 
open als je de soortenrijkdom 
van de bermen gaat herkennen. 
Voorwaarde is natuurlijk wel dat 
de beheerder niet te vaak maait. 
Eyeopener is dat af en toe maai-
en juist soortenrijkdom vergroot. 
Kwetsbare soorten hebben baat 
bij een maaibeurt, dat voorkomt 
verruiging. Kijk beide webinars 
terug op onze website.

Op de bres voor natuurinclusieve landbouw
Komende jaren gaan wij ons samen met andere Gelderse organi-
saties inzetten voor het herstel van landschap en biodiversiteit op 
landbouwbedrijven. 

We zien vooral kansen om agro-ecologische bedrijven te ondersteunen, 
deze bedrijven gebruiken geen chemisch-synthetische bestrijdingsmid-
delen en geen kunstmest om hun land mee te bemesten. Ze werken 
vaak kleinschalig en in korte ketens, dat wil zeggen dat de meeste 
producten direct van land naar klant gaan. We bieden de agrarische 
ondernemers extra hulp bij het nemen van maatregelen om biodiversiteit 
te herstellen en bij de aanleg en het beheer van landschapselementen.
Samen met de boeren en tuinders gaan we op zoek naar geïnteres-

seerde vrijwilligers die zich voor 
een aantal jaren aan het bedrijf 
willen verbinden. Zo werken we 
toe naar een toekomstbesten-
dige en natuurinclusieve manier 
van landbouw, waarin kruiden-
rijke graslanden, struweelhagen 
en houtwallen onderdeel van de 
bedrijfsvoering zijn. 
SLG is partner in het Platform 
Natuurinclusieve landbouw   
Gelderland. 

Landschapskalender

25 september t/m 7 oktober
Bodemdierendagen 

29 september
Startavond Klompenpad Eerbeek

2 oktober 
Training Bosmaaier (vol) 

3 oktober 
Werkdag Landgoed Soelen 

3 oktober 
Cursus Bodem en landschapsbe-
heer 

9 oktober 
Aanhangercursus

17 oktober 
Klompenpad Babberich open 

6 november
Cursus Gereedschapsonderhoud (vol) 

6, 7 en 8 november 
20e Natuurwerkdag 

14 november
Kennismakingsdag Heggenvlechten 

13 november, 11 en 12 december 
Uitdeeldagen actie 100.000  
bomen en struiken

Volg ons nieuws ook via Twitter:  
@SLGelderland
  

https://landschapsbeheergelderland.nl/succesvolle-webinars-over-biodiversiteit/
https://landschapsbeheergelderland.nl/succesvolle-webinars-over-biodiversiteit/
https://landschapsbeheergelderland.nl/sterke-impuls-natuurinclusieve-landbouw-in-gelderland/
https://landschapsbeheergelderland.nl/sterke-impuls-natuurinclusieve-landbouw-in-gelderland/
https://landschapsbeheergelderland.nl/sterke-impuls-natuurinclusieve-landbouw-in-gelderland/
http://www.natuurwerkdag.nl
https://bodemdierendagen.nl/
https://landschapsbeheergelderland.nl/klompenpad-eerbeek/
https://landschapsbeheergelderland.nl/training-werken-met-de-bosmaaier/
https://landschapsbeheergelderland.nl/landgoed-soelen/
https://landschapsbeheergelderland.nl/bodem-en-landschapsbeheer/
https://landschapsbeheergelderland.nl/bodem-en-landschapsbeheer/
https://landschapsbeheergelderland.nl/aanhangercursus/
http://www.klompenpaden.nl
https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-gereedschapsonderhoud/
http://www.natuurwerkdag.nl
https://landschapsbeheergelderland.nl/kennismakingswerkdag-heggenvlechten/
https://landschapsbeheergelderland.nl/agenda/uitdeeldag-veluwe-plantactie-100-000-bomen-en-struiken-2/
https://landschapsbeheergelderland.nl/agenda/uitdeeldag-veluwe-plantactie-100-000-bomen-en-struiken-2/
https://twitter.com/SLGelderland


Romke van de Kaa is een bekende tuinier en voormalig 
kweker, die veel over tuinieren schrijft. In zijn nieuwste 
boek De onderwereld van de tuin (zie onder) heeft hij zich 
verdiept in de bodem en de bodemdieren.
Romke vertelt waarom: “Het wordt steeds duidelijker hoe 
belangrijk het bodemleven is. Het deel boven en het deel 
onder het maaiveld hangen met elkaar samen. Dat boeit 
me enorm en interesseert me. Nu lees je in de krant dat 
twee-derde van de dieren is afgenomen. Daar horen die 
bomendieren bij. Ze zijn nuttig.” 
“Welke consequenties zijn er wat je doet in de tuin? Ik ben 
opgegroeid met de mest twee spaden diep in de grond 
werken. Maar je gaat nadenken, waarom eigenlijk? Kunst-
mest op het gazon, wat is het nut ervan? Ik ben me meer 
bewust van waar ik mee bezig ben. Ik hoop dat anderen 
dat ook doen. De grootste tuincentra verdienen net zoveel 
aan planten als aan mierenlokdoosjes en jacht op mollen 

De helft van de tuin is plant maar 
de helft bestaat ook uit dieren en 
ze hangen met elkaar samen. Die 
boodschap draagt Romke van de 
Kaa uit in zijn artikelen in de krant 
en in zijn nieuwe boek. 

Romke krijgt altijd veel lezersreac-
ties over korstmos op tegels, mie-
renhoopjes, een slak die een blad 
opeet. De tijd is voorbij om alles te 
bestrijden. Tuinieren doe je voor 
de lol. Maak je er geen zorgen over 
vindt Romke. Verdiep je eens in het 
bodemleven van je tuin of moestuin 
want in één emmer tuingrond zit 
meer biodiversiteit dan in de hele 
Amazone. Romke maakt dat bo-
demleven zichtbaar. Dat doet hij met 
veel feitenkennis maar ook op een 
luchtige, humorvolle wijze. Hij begint 
bij het allerkleinste, de microbe en 
eindigt bij de mol. Schimmels en 

bacteriën hangen met elkaar samen, 
soms bestrijden ze elkaar en ze com-
municeren zelfs met elkaar! 

Meer informatie:  
Uitgever: Atlas Contact
€ 21,99
ISBN: 978 90 450 4208 4 

Colofon
Uitgave van:

Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
Tel. 026-3537444 
info@landschapsbeheergelderland.nl
www.landschapsbeheergelderland.nl
Twitter: @SLGelderland 
Facebook:@landschapsbeheergelderland 
Wij zijn een erkend goed doel, steun 
ons. 

Beeldmateriaal: Hans Dijkstra, Steven 
van de Brink, Ravon, Zwerfafvalbrigade 
Ederveen, Peter Eekelder, Tessa Post-
huma de Boer en SLG 

Romke van de Kaa, tuinier en schrijver

Het wordt steeds duidelijker hoe belangrijk het 
bodemleven is 

en slakken. Een slak die zaailingen eet in je moestuin is 
natuurlijk niet leuk. De mol heeft zijn nut, eet nuttige en 
schadelijke dieren. Maar het is geen reden om het beest 
te vervolgen. Die enorme oorlog tegen sommige dieren 
stuit me tegen de borst. Waarom moet een dier dood? Dat 
heb ik mijn leven lang al gedacht.”
Romke woont aan de rand van de Veluwe in Dieren. Hij 
heeft naast een moestuin en een keurige tuin ook al 25 
jaar een bloemenweide. “Het mooiste vind ik die bloemen-
weide, zo’n hooiland. Het is een succes, de orchideeën 
zaaien zich verder uit, er groeien ratelaars, er zijn insec-
ten, een ringslang, hermelijnen, woelmuizen, vlinders. Ik 
tel de hommels en ook de vlinders voor de Vlinderstich-
ting.” “Begin bij jezelf”, aldus Romke, “ook al heb je een 
kleine tuin. Als je alle particulieren tuinen bij elkaar optelt 
kunnen we een vuist(je) maken.”

Boek: De onderwereld van de tuin

https://landschapsbeheergelderland.nl/onze-partners/
https://www.atlascontact.nl/boek/de-onderwereld-van-de-tuin/
mailto:mailto:info%40landschapsbeheergeldeland.nl?subject=
http://www.landschapsbeheergelderland.nl
https://twitter.com/SLGelderland
https://www.facebook.com/landschapsbeheergelderland/
https://landschapsbeheergelderland.nl/doe-een-gift/
https://landschapsbeheergelderland.nl/doe-een-gift/
https://landschapsbeheergelderland.nl/onze-partners/
https://landschapsbeheergelderland.nl/anbi-gegevens/

