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Landschapsnieuws
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Boomgaarden en wilde bijen
Hoogstamboomgaarden
zijn karakteristiek voor het
rivierenlandschap. Voordat
er dijken waren, hadden de
rivieren vrij spel en konden
zij regelmatig buiten hun
oevers treden. Dichtbij de
rivierloop daalden de grotere
zand- en kleideeltjes neer.
Hier ontstonden de hoge droge delen, dit waren geschikte plekken voor
bewoning. Het was niet alleen dichtbij huis, deze oeverwallen waren ook
zeer vruchtbaar en makkelijk te bewerken. Dit is de reden dat we hoogstamboomgaarden op de oude oeverwallen tegenkomen.
Hoogstambomen zijn spectaculair in het voorjaar, op het moment dat ze
bloeien. Slingerend langs de dijken van de rivieren zien ze er prachtig
uit. Het begint in april met de bloei van de kersen en de pruimen, daarna
de witte bloei van de perenbomen, en de roze appelbloesem is op zijn
hoogtepunt in mei. De wilde bijen, vlinders en andere bestuivers zijn in het
voorjaar druk met het ophalen van nectar en stuifmeel, er is dan voldoende
voedsel voor ze beschikbaar.
Na de bloesemtijd is er weinig bloei in de boomgaard te vinden. Vooral de
zomermaanden juni, juli en augustus zijn moeilijke maanden voor insecten. Wij stimuleren eigenaren van boomgaarden om niet alles (tegelijk) te
maaien in de boomgaard of om een bloemrijke rand aan te leggen. Ook
een speciaal bijenbosje met allerlei bloeiende struiken helpt de zogenaamde bloeiboog te vergroten. Zo zorgen we dat insecten gedurende de hele
vliegperiode voldoende voedsel kunnen vinden. We willen niet alleen het
karakteristieke landschap behouden maar ook iets doen voor de biodiversiteit. Landschap en biodiversiteit, ze kunnen niet zonder elkaar.
In een filmpje vertelt onze adviseur meer over het ontstaan van het landschap van het rivierengebied.

Webinar met Hennie Rossel
Pomoloog Hennie Rossel doet al jaren onderzoek naar zeldzame en historische fruitrassen. Hij heeft een unieke fruitcollectie verzameld en uitgeplant in Rossel Boomgaarden.
Samen met Kenniscentrum Nelles organiseren we hierover
een webinar op 24 juni. Hennie neemt ons mee in zijn ontdekkingstocht. Nelles en SLG vertellen over toepassingen
met het bijzondere fruit en over speciale Hoogstambrigades.
Aanmelden via onze website.

Stikstofproblemen
niet verplaatsen!
De commissie Remkes heeft het
kabinet vorig jaar geadviseerd maatregelen te treffen om de stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden met
50% terug te brengen. Eén van de
maatregelen is om piekbelasters te
verplaatsen naar een locatie verder
weg van Natura 2000 gebieden. Ik
vrees dat dit voor de biodiversiteit in
de rest van het landschap ongunstig
uitpakt. Zo’n verplaatsing heeft meteen gevolgen voor de stikstofdepositie in dat nieuwe gebied. We kunnen
het ons niet veroorloven om in die
gebieden te marchanderen met de
biodiversiteit. De afgelopen jaren is
immers geconstateerd dat de biodi-

versiteit in het agrarisch landschap
dramatisch achteruit is gegaan, zo
ongeveer door z’n hoeven gezakt.
Ik vind dat piekbelasters uitgekocht
moeten worden en niet verplaatst.
Laten we voorkomen dat we met
heel veel belastinggeld problemen
verplaatsen!
Arjan Vriend,
directeur-bestuurder

Rossel Collectiesoorten: uniek Achterhoeks erfgoed
Hennie Rossel uit Vorden is één
van Nederlands beste pomologen ook wel een fruitdeskundige
genoemd. Hennie heeft samen met
anderen de afgelopen decennia
een unieke collectie hoogstamfruit aangelegd, verzameld en
uitgeplant in honderd particuliere
boomgaarden ofwel Rossel Collectie Boomgaarden.

dier in beeld

Vrijwilligers hebben deze boomgaarden bezocht en digitaal geregistreerd. Zij hebben een training
gekregen om eigenaren te helpen
met het beheer en onderhoud. In het
najaar start SLG een aanplantactie

voor meer Rossel Collectie Boomgaarden in de Achterhoek.

Rossel Collectiesoorten te koop
Veel appel- en perenrassen waarvan
men tot voor kort dacht dat ze niet
meer bestonden, zijn door Hennie
Rossel teruggevonden. Samen met
enkele boomkwekers zijn deze zeldzame en historische soorten weer
beschikbaar voor geïnteresseerde
en gemotiveerde grondeigenaren en
hobbyfruittelers. Deze Rossel Collectiesoorten zijn dus nu te koop!
Kijk voor meer informatie op
onze website of volg de webinar op
24 juni.

Dit project is onderdeel van
‘Achterhoek: Ark voor Hoogstamfruit’,
mogelijk gemaakt door LEADER Achterhoek, Europa en diverse gemeenten.

Hommels
Hommels behoren tot de wilde bijen. Er zijn 29
soorten hommels bij ons bekend. Hommels zijn
herkenbaar aan hun dichte beharing en mooie
kleurenpatronen. Sommige soorten zijn makkelijk
herkenbaar zoals de boomhommel (foto), anderen
lijken veel op elkaar zoals de aardhommel en de
veldhommel.

De aardhommel en veldhommel zijn algemeen.
Zij waren dan ook de meest getelde hommels tijdens de Nationale Bijenteling afgelopen voorjaar. Ze stonden op nummer
3 achter de honingbij en de rosse metselbij. Ondanks het koude weer vlogen er
meer hommels dan vorig jaar. Ze hebben
minder last van de kou dankzij hun warme vacht.
Hommels leven sociaal, vrouwtjes (werksters) helpen
bij het bouwen van het nest en het verzorgen van het
broed. In het begin van een hommelnest, in het voorjaar, is er alleen een hommelkoningin. Zij is aan het
einde van de vorige zomer bevrucht en heeft daarna
een schuilplaats gezocht om te overwinteren. In de
vroege lente komt ze tevoorschijn om zich te voeden
op de voorjaarsbloemen. Vervolgens gaat ze aan de
slag met het bouwen van een nest. Afhankelijk van de
hommelsoort doet ze dit ondergronds, bijvoorbeeld in
een verlaten muizenhol, of bovengronds, bijvoorbeeld
tussen graspollen of in een holle boom. Uit de eerste
eieren komen de werksters, die de bouw van het nest
en het verzamelen van voedsel van de koningin overnemen.
Meer info: zie ons infoblad over wilde bijen.

Burgers dragen bij aan natuurinclusieve landbouw
In de vorige editie van Landschapsnieuws riepen we
u op om deel te nemen aan de webinar ‘Hoe kunt u
bijdragen aan natuurinclusieve landbouw?’. Het grote
aantal aanmeldingen laat zien dat het onderwerp leeft
bij onze lezers. De hoofdvraag was hoe u als burger
de overgang naar natuur- en milieuvriendelijke landbouw kunt ondersteunen.
Als hulpmiddel presenteerde stagiair Gelieke Steeghs
daarvoor de beslisboom. Deze biedt een overzicht van de
verschillende mogelijkheden en helpt u een keuze te maken hoe u boeren kunt steunen. Wilt u bijdragen in natura,
dan is vrijwilligerswerk misschien iets voor u. Wilt u een

kleine financiële bijdrage doen, dan helpt het als u lokale
producten koopt. Een éénmalige bijdrage in de vorm van
crowdfunding kan voor een kleiner of een groter bedrag,
zoals bij Burgerboerderij de Patrijs. Heeft u meer te besteden en wilt u meer inspraak, dan zijn er verschillende
vormen om u te verbinden aan lokale initiatieven, zoals in
het voorbeeld van Biologische boerderij De Hooilanden.
Wilt u de landelijke transitie naar een andere manier van
landbouw ondersteunen, dan zijn er initiatieven zoals
Coöperatie Land van Ons en Aardpeer die obligaties uitgeven. En tot slot: heeft u eigen gronden, dan is het een
goed idee om de grond te verpachten aan een agrariër die
natuurinclusiever wil gaan werken.

Webinar voor boeren
Voor boeren organiseerden we een eigen webinar met als
vraag: welke alternatieve financieringsvormen zijn er die
meer natuur en biodiversiteit op het bedrijf mogelijk maken?
Beide webinars zijn terug te zien
via onze website.

Vier soorten spechten op Landgoed Vosbergen
Het historische Landgoed Vosbergen in de gemeente Heerde is een
trekpleister voor dieren en planten. Dat ontdekte een achttal vrijwilligers bij hun onderzoek naar
de biodiversiteit van dit gebied.
“Er zijn maar liefst tachtig vogelsoorten waargenomen”, meldt Adrie
Hottinga, één van de vrijwilligers van
Landgoed Vosbergen. Zij werken aan
kleinschalig landschapsonderhoud
en helpen zo mede het landgoed in

stand te houden. Naast vogels is
er een inventarisatie gemaakt van
diverse planten, vleermuizen, insecten, vissen, zoogdieren, amfibieën
en reptielen. Er was nog nooit eerder
onderzoek gedaan naar de soortenrijkdom in deze regio, dat maakt de
gevonden informatie zo waardevol.
Met deze zogenaamde nulmeting
kan de landgoedeigenaar bijhouden
welke maatregelen de biodiversiteit
positief beïnvloeden.
Opvallend was dat deze 45 hectare
thuis is voor maar liefst vier soorten spechten: de groene specht, de
kleine bonte specht, de grote bonte
specht en de middelste bonte specht.
Die laatste is de zeldzaamste van
de spechtensoorten en houdt vooral
van oude eiken. De openstelling van
Landgoed Vosbergen maakt het
voor bezoekers mogelijk kennis te
maken met de bijzondere natuur. Het

Vosbergenpad loopt over het landgoed,
vrijwilligers van Klompenpadwerkgroep
Vosbergenpad zorgen voor het onderhoud van de route.
Lees op onze website het uitgebreide
onderzoeksrapport van de KNNV.

Inspiratie opdoen
Deze zomer nodigen we u uit
inspiratie op te komen doen op
drie bijzondere locaties. Wij organiseren drie inspiratieochtenden
verspreid over Gelderland, voor
of na uw vakantie of als uitstapje
voor thuisblijvers.

Levend Landschap Winssen
In veel dorpen is een Levend Landschapsproces gestart. Inmiddels zijn
er ruim 60 processen. In het dorp Winssen zijn sinds de start in 2016 veel
ideeën van bewoners gerealiseerd: een beplantingsproject, het Klompenpad Ambts- en Rijkspad, een cursus hoogstamfruit. Vrijwilligers Joep
Gerrits en Paul van Oss zijn in Winssen de kartrekkers en nog steeds
enthousiast. Joep werkt bij een architectenbureau en Paul is zelfstandig
adviseur. Waar zijn ze nu mee bezig en wat is hun motivatie?

Historisch groen, boomgaard en overpoot

Ouderwets boerenland
In Heemtuin Presikhaaf loopt u terug
in de tijd: het ouderwetse boerenland
van ruim een eeuw geleden is hier
terug te vinden. De combinatie van
oude cultuur en rijke natuur zorgt
voor een verrassende diversiteit midden in de stad Arnhem.

Aanmelden
Kom inspiratie opdoen en meld u
aan, het aantal plekken is beperkt.

Motivatie
Joep: “Een aantal jaren geleden was er subsidie om kleine kernen te verbeteren. Daar is veel energie uit voortgekomen. Zelf zaken aanpakken, zoals het
opknappen van de dorpsboomgaard, daar krijg ik energie van. Het is leuk om
iets te doen voor de omgeving én men maakt elkaar enthousiast.
Paul beaamt dit: “Geldt voor mij ook en een beetje eigen belang. Ik vind wandelen leuk, dus ik ben blij met het Klompenpad, met extra doorsteekjes naar de
Waal. We begonnen met zijn tweeën met het Klompenpad, nu zijn er 20 vrijwilligers die nalopen.” Paul vertelt over nieuwe ideeën: “Een deel van het Klompenpad willen we voor kinderen inrichten. Ook wil iemand iets met Geocaches
doen.” Lees meer over de dorpsboomgaard en Levend landschap Winssen

vrijwilligers

Heemtuinen
Een lokale gids vertelt in één ochtend alles over het beheer en de
biodiversiteit in een natuurtuin.
In Heemtuin Malden hebben veel
bedreigde soorten een thuis gevonden, dankzij de inzet van honderden
vrijwilligers. De gids is een vrijwilliger
die zelf werkzaam is in de heemtuin
en u alle details kan vertellen.
Natuurtuin Harmanahof in Loenen
herbergt verschillende biotopen
die zijn ingericht voor allerlei kleine
dieren. Poelen en moerasjes trekken
bijzondere amfibieën en insecten aan
en ook vogels en kleine zoogdieren
zijn hier te vinden.

Joep: “In de oude dorpsboomgaard snoeien we meer dan 400 fruitbomen en
onderhouden de ondergroei en de omliggende haag. De boomgaard wordt
steeds mooier. De aangeplantte meidoornhaag uit het beplantingsproject is nu
zo hoog, dat het prikkeldraad bij het Kerkpad weg kan. We zijn ook bezig met
een project ‘Overpoot’ met de gemeente. In gemeentebermen staan oude fruitbomen. De oogst is voor bewoners. We willen samen met buurtbewoners deze
bomen gaan snoeien.”
Paul: “Het Klompenpad is een groot succes. We zijn bezig met subsidies voor
nieuwe bruggen en bankjes. De gemeente helpt ook. Ook zijn we bezig met
historisch groen. Wat stond hier vroeger, veel peppels (populieren) zijn weg.
Ik heb alle historische boomgaardjes gefotografeerd. Ik wil eigenaren bewust
maken van hun waarde door bijvoorbeeld een cursus.”

Landschapskalender
100ste Gelderse Klompenpad!

24 juni 2021
Webinar met Hennie Rossel

Ondanks corona zijn vrijwilligers door gegaan met de ontwikkeling
van nieuwe Klompenpaden. Op 2 juli openen we het Staickheimerpad
in Stokkum en op 17 juli openen we het 100ste Gelderse Klompenpad
in Alphen aan de Maas: het Moas-Wetteringpad. Extra bijzonder, aangezien de onderlinge afstemming hoofdzakelijk online plaatsvond.

24 juni 2021
Webinar Sinusbeheer Wageningen

Het Moas-Wetteringpad loopt door het land van Maas en Waal. Maar
liefst twaalf agrariërs stellen hun grond open voor wandelaars, waarvoor
we hen heel erkentelijk zijn. Door de aanleg van overstapjes en 5 bruggen loop je langs de Alphense Wetering, doorkruis je fruitboomgaarden
en loop je door de uiterwaarden aan de voet van de Maas. Bewoners
leven hier al eeuwenlang met
het water. Onderweg zie je watersnoodwoningen, een dijkmagazijn, een stuw en een waterkrachtcentrale met vistrappen.
Chapeau aan de vrijwilligers van
SLAG, het dorpsplatform van
Alphen, dat de route onder begeleiding van SLG ontwikkelde
en ook gaat onderhouden en
beheren. Meer informatie in de
app en de folder op de website.

Op de bres voor bermen
De gemeenteraad in Berkelland is opgeschrikt door de conclusies
van een intern rapport over illegale bomenkap en vernieling van
historische landschapselementen in de afgelopen jaren, veelal door
agrariërs.
Tevens blijken veel agrariërs in Berkelland de afgelopen decennia beetje
bij beetje gemeentelijke bermen in gebruik te hebben genomen. Ze geven deze bermen op bij de rijksoverheid als agrarisch gewasperceel, dat
levert subsidie en mestplaatsingsruimte op. In 2017 bracht de gemeente
deze vorm van fraude aan het licht en kwam in actie. Inmiddels is zo’n 30
km aan bermen teruggehaald. Er worden weer landschapselementen zoals hagen en houtsingels ingeplant of de bermen worden ingezaaid met
streekeigen bloemenmengsels.
Wij hebben hier veel waardering voor. Bermfraude komt niet
alleen in de gemeente Berkelland voor. Wij gaan na hoe de
rijksoverheid ervoor kan zorgen
dat alleen terecht opgegeven
gronden bij de opgave agrarische gewasperceel registratie
geaccepteerd worden. Bermen
vormen ecologische linten door
het landschap, ze zijn hard nodig
					voor de biodiversiteit.

2 juli 2021
Klompenpad Stokkum open
2 juli 2021
Cursus Veldhulpverlening (basis)
3 juli 2021
Inspiratieochtend Heemtuin Malden
(vol)
17 juli 2021
Klompenpad Alphen a/d Maas open
17 juli 2021
Inspiratieochtend Natuurtuin
Harmanahof (Loenen)
28 augustus 2021
Inspiratieochtend Heemtuin
Presikhaaf (Arnhem)
4 september 2021
Cursus bosmaaien
Volg ons nieuws ook via Twitter:
@SLGelderland

Koop de landbouwgrond die naast je huis ligt,
je krijgt er veel ruimte en natuur voor terug
Dirk en Lotte Kruit, deelnemers beplantingsproject Terschuur
Dirk en Lotte Kruit wonen sinds dit jaar met hun twee
kinderen in het buitengebied van Terschuur in de
gemeente Barneveld. Ze wilden ruimer gaan wonen en
iets terug doen voor de natuur. Ze kochten een landhuis én 1,5 hectare landbouwgrond die ze omvormen
naar natuur.
“We zijn ons rot geschrokken van de berichten over 40% teruggang van het aantal insecten in de afgelopen decennia.
Daar wilden we, binnen onze mogelijkheden iets aan doen.
We waren nieuwsgierig naar het landschap en hoe het er
vroeger uitzag. We kwamen er achter dat het een kampenlandschap is, een combinatie van begroeiing en ruimte, dat
sprak ons wel aan. We wilden een plan dat goed is voor
insecten, vogels en zoogdieren, zonder dat we teveel tijd
kwijt zijn aan onderhoud.

We besloten het rigoureus aan te pakken en te kiezen
voor alleen maar authentieke begroeiing. De paar nietinheemse planten hebben we eruit gehaald. Ook hebben
we meteen een boomgaard en een grote solitaire eik
aangeplant.
Eward Timmerman, adviseur van SLG, maakte een
beplantingsplan met bloem- en kruidenrijk grasland,
solitaire bomen, geriefhoutbosjes, hagen en verschillende
appel- en pruimenrassen. In november gaan we, samen
met familie en vrienden, de ruim 1500 bomen en struiken
aanplanten.
We zijn in gesprek met de boer van het perceel naast ons,
om de rijen knotwilgen door te zetten. Dus wil je iets doen
voor je omgeving en heb je de mogelijkheden? Koop dan
de landbouwgrond die naast je huis ligt. Je krijgt er veel
ruimte en natuur voor terug.”

Podcast: Vogelspotcast

Colofon
Uitgave van:

Vogels kijken, hoe doe je dat? Hoe
leer je als beginner de vogelgeluiden kennen? In deze wekelijkse
podcast kun je mee luisteren.
Leerzaam en vermakelijk!
Arjan Dwarshuis is wereldrecordhouder vogels kijken. Zijn jeugdvriend
Gisbert van Baalen kan daarentegen
nog geen kraai van een ekster onderscheiden. Hij wil graag vogels leren
kijken. Samen gaan ze wekelijks op
vogelsafari in ons land. Ze ontdekken
de meest uiteenlopende vogelsoorten, aangevuld met veel beginnersvragen en mooie anekdotes. Van de
meest spannende natuurgebieden tot
het park waar je dagelijks doorheen
wandelt. Zo gaan ze in afleveringen
van een half uur op zoek naar onder
meer de koekoek, havik, blauwborst
en roerdomp.

Stichting
Landschapsbeheer Gelderland (SLG)
Tel. 026 3537444
info@landschapsbeheergelderland.nl
www.landschapsbeheergelderland.nl
Twitter: @SLGelderland
Facebook:@landschapsbeheergelderland
Wij zijn een erkend goed doel, steun
ons via Doe een gift
Beeldmateriaal: Dick Belgers, Peter
Eekelder, Hans Dijkstra, Joep Gerrits,
Gemeente Berkelland, Familie Kruit en
SLG.

Meer informatie:
Luister de afleveringen op
www.radio-nederland.nl/podcasts/devogelspotcast
of via de gebruikelijke podcast
platforms.

