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Wielen zijn restanten van 
oude dijkdoorbraken.  
Ze dateren vanaf de late 
middeleeuwen tot in de 19e 
eeuw. Bij een dijkdoorbraak 
stroomde het water uit de 
rivier met veel geweld door 
de dijk en veroorzaakte een 
krater. Dit resulteerde in het 
ontstaan van een permanen-
te waterplas. 

De doorsnede kan variëren van zo’n 10 tot 100 meter en de diepte is 
enorm. Een ander woord voor zo’n wiel is een waai of een kolk.
De gemeente Neder-Betuwe heeft veel aandacht voor landschap en de 
beleefbaarheid ervan. In 2019 presenteerde ze de Schatkist van Neder-
Betuwe, een landschappelijk plan tot stand gekomen met bewoners.  
De wielen zijn pareltjes uit deze schatkist. 
Neder-Betuwe ligt ingeklemd tussen de Waal en de Nederrijn en telt 23 
wielen. Veel kolken hebben eeuwenlang in de luwte gelegen in de bocht 
van de rivier. Weinig mensen hebben zich er om bekommerd, waardoor er 
weinig landschappelijke ingrepen zijn gedaan. Ze bleven ongeschonden 
en zijn niet ten prooi gevallen aan de ruilverkaveling. Sommige wielen zijn 
in de loop van de jaren wel gedempt of dichtgegroeid. 
Wij gaan de staat van de wielen in Neder-Betuwe inventariseren met als 
doel de landschappelijke structuren boven het waterniveau te herstellen. 
Soms is er onderhoud aan de beplanting nodig of worden de zichtlijnen 
vrijgemaakt. De volgende stap is dat we samen met vrijwilligers een fiets-
route gaan ontwikkelen, die deze pareltjes in het landschap verbindt. De 
waaien maken de geschiedenis van het landschap weer zichtbaar voor 
bewoners en recreanten. 
Een webinar over wielen en kolken is terug te zien op onze website.

 

Op 5 en 6 november is het weer zo ver: de Landelijke  
Natuurwerkdag! Jong en oud gaan dan samen naar  
buiten om te werken aan behoud en herstel van natuur 
en landschap. Op de website van de Natuurwerkdag 
vindt u alle deelnemende locaties per provincie. Zo kunt 
u bomen planten, takkenrillen maken, heide  
opschonen of de poel in. Kortom, genoeg te doen!

Uit de schatkist van Neder-Betuwe 

Minder vlees en zuivel eten

Boeren kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren aan het tegengaan 
van de opwarming van de aarde 
en het herstellen van biodiversiteit. 
De overheid zal daartoe de natuur-
inclusieve kringlooplandbouw echt 
van de grond moeten helpen tillen. 
Als consumenten kunnen we de 
boeren er ook bij steunen, door 
minder vlees en zuivel en meer 
producten met plantaardig eiwit,  
zoals peulvruchten en noten te 
eten. Het ministerie van LNV durfde 
het om politieke redenen niet aan 
om ‘minder vlees eten’ in de  
campagne voor klimaatbewust 
leven te noemen, terwijl 100 gram 
minder vlees eten per week de 
milieu-impact met 7 tot 10 procent 

omlaag brengt. Dan doe ik het 
maar: Eet minder vlees en zuivel en 
ga meer plantaardig eten en gun de 
boeren een nieuwe afzetmarkt! 
 
Arjan Vriend, 
directeur-bestuurder

Natuurwerkdag

https://www.landschapsbeheergelderland.nl/webinars-gemist/
https://www.natuurwerkdag.nl/zoek-een-klus


Leren en elkaar inspireren is het 
doel van het Leernetwerk Biodi-
versiteit voor Buitenlui. Marjolein 
Eeuwes uit Huissen heeft zich 
aangemeld als koploper.  

Ecologische tuinderij in ’70
“Mijn vader was in de jaren ’70 al 
bezig met een ecologische tuinderij. 
Ooit stonden hier overal kassen. 
Hij liet de tuinderij verwilderen want 
hij wilde de natuur dichtbij mensen 
brengen. Als kind kroop ik in de  
kersenboom om fruit te eten. Dat wil 
ik anderen ook meegeven.”
“Vroeger zeiden mensen: ‘Wat een 
wilde bomen’. Nu zeggen ze: ‘Wat 
is het mooi’.” Marjolein is trots op de 

bloemenweelde in de boomgaard 
en geniet van de vlinders en wilde 
bijen. “Drie soorten bijen op een 
zonnebloem, dat wil ik mensen laten 
zien”. Er zijn takkenrillen, rommel-
hoekjes, houtwallen, een poel, een 
rij oude wilgen en oude notenbo-
men. De fruitbomen zijn 70 jaar oud. 
Het grasland met klavers maait ze 
insectvriendelijk. “In de winter laat 
ik alles staan, ik hou van rommel.” 
Dat heeft effect want er zijn vleer-
muizen, egels, steenmarter en zelfs 
orchideeën. Ze is het meest trots op 
de spechten, de vleermuizen en de 
konijnen. “Als ik de steenuil hoor, 
maakt mijn hart een sprongetje. Ik wil 
dit met veel mensen delen. Daarom 

vind ik het netwerk een mooi initia-
tief.”

Wil je je ook aanmelden als koploper 
of heb je interesse in het leernet-
werk? Meld je aan via onze website.

De poel is een belangrijk landschapselement.  
Allerlei dieren en planten zijn afhankelijk van een 
goed aangelegde en beheerde poel, waar voldoen-
de water in staat. Een voorbeeld is de vrij zeldzame 
kamsalamander. De kamsalamander is de grootste 
inheemse watersalamander en kan 20 centimeter 
groot worden. 

Kamsalamanders danken hun naam aan de getande 
rugkam, die de mannetjes ontwikkelen in het voorjaar. 
Een belangrijk kenmerk is de oranje buik met daarop 
een onregelmatig patroon van zwarte vlekken, maar 
de buik kan soms ook helemaal zwart zijn.

Leven op het land en in water
Amfibieën kunnen zowel op het land als in het water 
leven. Volwassen kamsalamanders zijn vanaf half 
maart in het water te vinden. Voor hun voortplanting 
zijn ze afhankelijk van stilstaand water met goed ont-
wikkelde onderwatervegetatie. Het vrouwtje legt ruim 
200 eitjes die ze op waterplanten plakt. Na de paring 
en het afzetten van de eitjes, verlaten de meeste 
dieren eind juni het water. Ze zijn dan vooral ‘s nachts 
actief en verschuilen zich overdag in de strooisellaag 
van bos of onder houtstobben of stenen. Een klein 
percentage blijft het hele jaar in het water. De kamsa-
lamander komt vooral voor in kleinschalige landschap-
pen met bospercelen, heggen en struwelen op de 
zandgronden en in het rivierengebied in de buurt van 
rivieren, beken of poelen.

Kamsalamander

Marjolein is koploper biodiversiteit in Huissen
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https://www.landschapsbeheergelderland.nl/leernetwerk-biodiversiteit-buitenlui/


Natuurinclusieve Bedrijfsnatuurplannen 

Vrijwilligers zetten poelen op de kaart

Op zeven agrarische bedrijven in Gelderland zijn we 
gestart met het maken van bedrijfsplannen voor na-
tuurinclusieve landbouw. 

Samen met de boer bespreekt onze adviseur in het veld 
welke natuurwaarden op het bedrijf aanwezig zijn en wel-
ke ontwikkeld kunnen worden, op korte en langere termijn. 
We kijken naar het landschapstype, de bodemkaart, histo-
rische kaarten, grondwatertrappen en de hoogtekaart. Met 
dit project richten we ons op de koplopers: landbouwbe-
drijven die al veel doen voor natuur en biodiversiteit en die 
bij het onderhoud van landschap hulp kunnen gebruiken, 

Een poel aanleggen is één ding, 
een poel onderhouden is een 
tweede. Nogal wat poelen in onze 
provincie zijn aan het dichtgroeien 
en verlanden. Daarmee verdwijnt 
veel geschikt leefgebied voor am-
fibieën, reptielen, libellen en veel 
soorten waterbeestjes. Poelen.nu 
zet poelen op de kaart.  
 
De website Poelen.nu is door 
RAVON ontwikkeld en al sinds 2016 
in de lucht. Inmiddels staan er al 
meer dan 15.000 poelen op de kaart 

weergegeven, vooral in Brabant en 
Gelderland. 

Poelen beoordelen 
In 2021 zijn we voor de provincie 
Gelderland in drie pilot-gemeenten 
gestart met het opleiden van vrijwilli-
gers om de onderhoudstoestand van 
een poel te kunnen beoordelen. Zo 
wordt duidelijk waar beheer noodza-
kelijk is om de poel (weer) te laten 
functioneren. De vrijwilligers geven 
elke poel een beoordeling op Poelen.
nu (zie kaartbeeld Apeldoorn). Vrijwil-
liger Marko Bijsterbosch en coördi-
nator van de werkgroep Apeldoorn 
vertelt waarom hij meedoet: “De 
dieren hebben geen stem, ik wil ze in 
dit project graag een stem geven”.
RAVON en SLG adviseren de pilot-
gemeenten vervolgens op basis van 
de resultaten welke poelen als eerste 
zouden moeten worden aangepakt 

bijvoorbeeld van vrijwilligers. 
Zo bezochten we IJsboerderij de Steenoven in Hummelo. 
Ronald Pelgrom houdt daar 70 dubbeldoelkoeien, die 
naast melk ook kwaliteitsvlees opleveren. Het bedrijf ligt 
in een oud hooilandenlandschap in de Achterhoek met 
bosjes, houtsingels en meidoornhagen. Naast de boerderij 
staat een hoogstamboomgaard waarin enkele Schotse 
Hooglanders grazen. Op het erf vliegen en nestelen aller-
lei vogels zoals boerenzwaluwen en mussen. 
Ronald: “Ik wil geen boer zijn, maar voedselproducent. 
Vandaar dat we de melk in de ambachtelijke ijsmakerij 
verwerken tot ijs en het vlees verkopen op verschillende 
verkooppunten.” Bezoekers zijn welkom op het erf om een 
ijsje te komen eten, de Angus vleeskoeien staan op plek-
ken waar burgers in contact komen met de dieren en zo 
nieuwsgierig worden naar de oorsprong van hun voedsel. 
De Steenoven is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat 
cultuurhistorisch landschap en boerennatuur onderhoudt 
en via korte ketens van voedsel de burger bij dit verhaal 
betrekt!
Dit project is onderdeel van het Platform Natuurinclusieve 
Landbouw Gelderland. SLG maakt bedrijfsplannen Na-
tuurinclusieve landbouw in opdracht van de agrarische 
collectieven.

en waar mogelijk financiering is voor 
onderhoud. Het ziet ernaar uit dat 
er uit de Poelen.nu-werkgroep ook 
vrijwilligers komen, die particulieren 
straks willen gaan helpen met het 
onderhoud. SLG heeft hiervoor 
speciaal gereedschap te leen zoals 
krooshekkels, baggernetten, waad-
pakken, zeisen en rietmaaiers. 

https://poelen.nu/poelenkaart
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/poelen-op-de-kaart/
http://www.ijsvandesteenoven.nl
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/interviews/natuurinclusieve-landbouw/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/interviews/natuurinclusieve-landbouw/
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Landschapsknokker
De Werkgroep Landschapsonderhoud van IVN Afdeling Zuidwest Velu-
wezoom is actief in de omgeving van Heelsum, Wolfheze, Renkum en 
Oosterbeek. Dit jaar ontving de coördinator Albert Smit de Landschaps-
knokker prijs (zie artikel hiernaast). Mede dankzij de vrijwilligers van de 
Werkgroep Landschapsonderhoud ligt het landschap in de gemeente 
Renkum er prachtig bij. 

Albert is coördinator sinds 2012, hij was echter al jaren lid van de groep. De 
groep bestaat uit een kerngroep van zo’n 40 vrijwilligers die regelmatig mee-
werken. Ze werken van september tot en met maart elke 1 á 2 weken op 
zaterdagochtend. De hoofdactiviteit is wilgen knotten, dat is de populairste 
activiteit. Verder schonen ze heideterreintjes op en sinds enkele jaren zijn ze 
weer actief met het opruimen van zwerfafval. Dat was ook hun eerste activiteit 
na de oprichting in 1985. De groep doet mee aan verschillende evenementen 
zoals World Cleanup Day, Natuurwerkdag en de Landelijke Opschoondag. Ze 
werken dan samen met de Zwerfafvalbrigades in de gemeente Renkum. 

Wilgentenen voor giraffes en olifanten 
Dit seizoen is de werkgroep vroeg van start gegaan. Het Heelsums Beekdal is 
vaak zo nat, dat de wilgen daar het beste vroeg of juist laat in het knotseizoen 
aangepakt kunnen worden. De wilgentenen gaan naar Burgers’ Zoo: de olifan-
ten, giraffes en zebra’s vinden de takken heerlijk en ze vormen een vitamine-
rijke aanvulling op het menu. 
Omroep Gelderland filmde de eerste werkdag van de Werkgroep Landschaps-
onderhoud IVN Afdeling Zuidwest Veluwezoom en interviewde Landschaps-
knokker Albert Smit.

Doe mee met de Natuurwerkdag 
Tijdens de Natuurwerkdag op 6 november gaat de Werkgroep Landschaps-
onderhoud wilgen knotten in de Rosandepolder. Wil je meedoen, kijk dan op 
www.natuurwerkdag.nl en meld je aan. 
 

Albert Smit, coördinator van 
Werkgroep Landschapsonderhoud 
van IVN Afdeling Zuidwest Velu-
wezoom is uitgeroepen tot Land-
schapsknokker 2021. De Land-
schapsknokker is een vrijwilliger 
die zich al langere tijd bijzonder 
inzet voor het landschap en het 
verdient om in het zonnetje gezet 
te worden. 

Albert ontving de Landschapsknok-
ker uit handen van directeur-bestuur-
der Arjan Vriend. De prijs bestaat uit 
een bronzen beeldje en een geld-
bedrag van € 500 te besteden aan 
het landschap. Lees meer over de 
Werkgroep Landschapsbeheer in het 
artikel hiernaast: ‘Groep in beeld’. 

Aanmoedigingsprijs 
De Aanmoedigingsprijs 2021 ging dit 
jaar naar Louis van der Ploeg van 
Weidevogelwerkgroep Overbetuwe 
en Patrijzentelgroep Overbetuwe. 
Hij is sinds 2018 actief in de weide-
vogelwerkgroep en nam in 2019 de 
coördinatie van de Patrijzentelgroep 
voortvarend op zich. Mede door het 
enthousiasme en de inzet van Louis 
wordt er in de gemeente Overbetuwe 
hard gewerkt aan een betere leefom-
geving voor de patrijs, bijvoorbeeld 
door de aanleg van patrijzenranden.
Lees het nieuwsbericht.

Werkgroep Landschapsonderhoud

https://www.landschapsbeheergelderland.nl/alle-vrijwilligersgroepen-per-regio/ivn-zuid-west-veluwezoom-werkgroep-knotgroep/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/alle-vrijwilligersgroepen-per-regio/ivn-zuid-west-veluwezoom-werkgroep-knotgroep/
https://www.gld.nl/nieuws/7374318/albert-smit-knokt-vrijwillig-voor-het-gelders-cultuurlandschap
https://www.gld.nl/nieuws/7374318/albert-smit-knokt-vrijwillig-voor-het-gelders-cultuurlandschap
https://www.natuurwerkdag.nl/zoek-een-klus
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/landschapsknokker-2021-naar-albert-smit/
http://slgelderland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6e2baf09f9944adcb2a509764015bf02


625 “Appeltjes van Oranje” voor Buren
 
In 2020 vierde Buren dat zij 625 jaar eerder stadsrechten kreeg 
van ridder Allard, heer van Buren en Beusichem. Om het jubileum 
‘Buren 625 jaar stad’ te vieren plant de gemeente samen met haar 
inwoners 625 hoogstamfruitbomen van Betuwse rassen. 

De nieuwe fruitbomen krijgen een plekje in boomgaarden, tuinen of op 
erven van inwoners van de gemeente. SLG organiseert deze mooie actie.
Aan de jubileumactiviteit kunnen alle inwoners van Buren meedoen. 
Inwoners kunnen per huishouden één gratis hoogstamboom ontvangen 
voor in hun tuin of op hun erf. In het buitengebied kunnen inwoners ook 
gratis hoogstambomen krijgen voor de aanleg van een nieuwe boom-

gaard. Gekozen kan worden uit 
twaalf typische Betuwse rassen, 
zoals Avezaath Kapel (peer), 
Gravesteiner (appel), Betuwse 
Kwets (pruim) en Bigarreau 
Napoleon (kers). Inwoners uit 
Buren melden zich aan via de 
website www.burenstad.nl/site/
buren625. Dit project is mogelijk 
dankzij de gemeente Buren en 
provincie Gelderland. 

Op de bres voor bescherming van landschap
Komend najaar gaat de provincie Gelderland haar landschapsbeleid 
actualiseren. Wij zetten in op een provinciale basisbescherming van 
het landschap in heel Gelderland. 

Op dit moment zijn er nog zogenaamde ‘witte gebieden’, gebieden waar 
de provincie geen bescherming biedt aan het landschap. Zo’n 8 jaar 
geleden heeft het rijk de verantwoordelijkheid voor het landschap bij 
de provincies neergelegd, maar het landschap ligt te vondeling in grote 
delen van Gelderland. Wat ons betreft kan dat niet langer.

Wij maken ons sterk voor een basiskwaliteit van het landschap in heel 
Gelderland. Dat is een kwaliteitsniveau waarbij algemeen voorkomende 
wilde planten- en diersoorten zich goed kunnen handhaven in het land-

schap. Een landschap dat 
voldoet aan de basiskwaliteit 
maakt de rijke cultuurhistorie 
van onze streken zichtbaar én 
draagt bij aan economie en 
ecologie. 
We houden u op de hoogte!

Landschapskalender

oktober 2021 (elke woe./zat.)
Fruitplukdagen in Terwolde

7 oktober 2021
Infoavond Akkervogelwerkgroep 
Bommelerwaard
 
8 oktober 2021 (vol)
Cursus Gereedschapsonderhoud

14 oktober 2021
Veilig en gezond werken
 
16 oktober 2021
Cursus We gaan de bodem in
 
29 oktober 2021 (vol)
Cursus Veldhulpverlening
 
5 en 6 november 2021 
Natuurwerkdag

16 en 24 november 2021
Opfriscursus hoogstamfruit

25, 26 november en 2 december 
2021
Cursus Motorkettingzagen 

1 en 3 december 2021
Verantwoord werken op hoogte

Kijk voor het complete cursus-
aanbod op onze website 
Volg ons via Twitter:  
@SLGelderland
  

www.burenstad.nl/site/buren625
www.burenstad.nl/site/buren625
http://www.natuurwerkdag.nl
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/fruitpluk-terwolde/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/akkervogels-bommelerwaard/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/akkervogels-bommelerwaard/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/alle-ins-en-outs-over-gereedschapsonderhoud/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/hoe-werk-je-veilig-en-gezond-het-hele-jaar-rond/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/we-gaan-de-diepte-in/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/cursus-veldhulpverlening-basisaanvullend/
http://www.natuurwerkdag.nl
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/niet-zeker-of-je-alles-nog-weet-doe-de-opfriscursus-en-je-bent-weer-up-to-date/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/cursus-2-motorkettingzagen/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/verantwoord-werken-op-hoogte-1-middag/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/cursussen-voor-vrijwilligers-2021/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/cursussen-voor-vrijwilligers-2021/
https://twitter.com/SLGelderland


Het Waterschap Vallei en Veluw is al lange tijd betrokken 
bij Klompenpaden. Heemraad Frans ter Maten vertelt hoe 
en waarom het waterschap bijdraagt aan Klompenpaden:
“Sinds de start van het aller-allereerste Klompenpad in 
2002 is het waterschap betrokken. Zowel financieel als ook 
door het openstellen van gronden waarover de Klompen-
paden lopen. Dankzij nauwe samenwerking tussen grond-
eigenaren, bewoners, gemeenten en Waterschap Vallei 
en Veluwe kunnen wandelaars door de weilanden, langs 
boerenerven en over onderhoudspaden van het waterschap 
lopen. Door het deels openstellen van onze onderhoudspa-
den, lopen wandelaars ook stukken langs het water. Dat 
is aantrekkelijk, mooi en het maakt mensen bekend met 
de watergangen in het gebied waar zij recreëren. In de 
folders en in de Klompenpaden app geven we uitleg over 
het waterbeheer en de projecten van het waterschap. De 
Klompenpaden dragen zo bij aan het vergroten van het 

Bij de Veluwe denk je aan bos, 
heide en zand. Minder bekend is 
dat er op de Veluwe ook 150 beken 
zijn. Het water dreef watermolens 
aan die graan verwerkten of olie 
of papier maakten. Tegenwoordig 
zijn beken belangrijk voor hun bio-
diversiteit. Door het schone water 
groeien er bijzondere planten en 
leven in de beken veel vissen. 
Dankzij dit mooie filmpje over vis-
senwerkgroep De Prik krijg je een 
beeld van het leven in de beek: 
over bermpjes, riviergrondels en 
...watertrappelen!

De groep is genoemd naar de 
beekprik, een vis met een primitieve 
leefwijze. Deze vrijwilligers doen al 
25 jaar onderzoek in beken op de 
Veluwe. Ze inventariseren de vis-
sen, meten het zuurstofgehalte van 
het water en geven het waterschap 

advies voor onderhoud en inrichting. 
Hierdoor dragen ze bij aan de kennis 
en bescherming van zeldzame beek-
vissen en hun leefgebied. 

Bekijk de korte film van Blikonderwa-
ter en RAVON op www.blikonderwa-
ter.nl.

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: Willem van Leuveren, 
gemeente Neder-Betuwe, Shutterstock, 
Blikonderwater en SLG 

Frans ter Maten, Heemraad Waterschap Vallei en Veluwe

Klompenpaden vergroten het waterbewustzijn 
van wandelaars 

waterbewustzijn van de duizenden wandelaars.
Bijna iedereen die ik spreek, kent de Klompenpaden. Er 
werd al veel gewandeld en dat is tijdens de coronaperiode 
alleen maar toegenomen. We hebben ze regelmatig onder 
de aandacht gebracht bij onze inwoners en medewerkers.
Ik loop graag Klompenpaden. Elk pad heeft zo zijn eigen 
charme. Dat maakt elk pad tot een favoriet. Hoewel als ik 
toch moet kiezen dan het Schutpad in Leusden. Dit pad 
loopt over het wonderschone landgoed De Boom in Leus-
den. Dit landgoed heeft zowel in de jeugd van mijn groot-
ouders en ouders als in mijn jeugd een grote rol gespeeld.
Het landschap, hoewel het de afgelopen jaren ernstig 
is veranderd, draagt de sporen van ons verleden. Dat 
verleden is het waard om te koesteren. Niet om het in een 
‘vitrine te exposeren’. Maar om te weten waar je vandaan 
komt zodat je met die bagage op weg kunt naar 
jouw toekomst.”

Film: Onder water met de beekgroep

https://landschapsbeheergelderland.nl/onze-partners/
https://blikonderwater.nl/nieuws/op-pad-met-vissenwerkgroep-de-prik
https://blikonderwater.nl/nieuws/op-pad-met-vissenwerkgroep-de-prik
http://www.blikonderwater.nl
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/

