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Tof initiatief!
Aardpeer (www.aardpeer.nl) verbindt 
boeren en burgers en brengt bodem 
en biodiversiteit in balans. Stichting 
BD Grondbeheer lanceert met het ini-
tiatief Aardpeer ‘Samen voor grond’-
obligaties van 500 euro per stuk 
en een looptijd van 5 of 10 jaar. Ze 
bieden de belegger jaarlijks een vast 
financieel rendement van 0,7% (loop-
tijd 5 jaar) of 1,2% (looptijd 10 jaar) 
en een groot maatschappelijk ren-
dement in de vorm van een bijdrage 
aan een gezonde bodem en biodiver-
siteit. Met de verkoop van obligaties 
gaat de stichting grond aankopen om 
deze te verpachten aan natuurvrien-

delijke boeren en tuinders. Toegang 
tot betaalbare grond is een belang-
rijke sleutel in de transitie van de 
landbouw. Met deze aanpak kunnen 
boeren hun bestaande bedrijf omvor-
men of opbouwen naar een natuur-
vriendelijke boerderij. Ik beveel dit 
initiatief van harte aan alle Gelderse 
burgers aan. Nieuwsgierig? U krijgt 
meer informatie tijdens de webinar: 
Hoe kunt u als burger bijdragen aan 
natuurinclusieve landbouw? 
   Arjan Vriend, 

directeur-bestuurder

 
Veel boeren willen de omslag maken naar meer biodiversiteit, 
maar kunnen dit niet financieren via de reguliere weg. Als 
burger kunt u de boeren ondersteunen, of u nu een grote 
of een kleine beurs heeft. Bijvoorbeeld via crowdfunding 
om grond vrij te kopen of via obligaties. Tijdens de 
webinar op 20 april vertellen verschillende initia-
tieven én Gelderse boeren over nieuwe financie-
ringsvormen van natuurinclusieve landbouw. 
Kijk voor meer informatie en aanmelden.

Leernetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui

Webinar: Bijdragen aan natuurinclusieve 
landbouw?

SLG start in opdracht van 
de provincie Gelderland het 
Leernetwerk Biodiversiteit voor 
Buitenlui, een Gelders netwerk 
waar particulieren met grond 
in het buitengebied elkaar kun-
nen vinden op het gebied van 
biodiversiteit. Het Leernetwerk 
wil een platform zijn voor ken-
nisuitwisseling, het delen van 
praktijkervaring en inspiratie. 

De terreinen van buitenlui kennen vaak al een hoge biodiversiteit en vor-
men daardoor belangrijke stapstenen tussen bestaande natuurgebieden 
en zijn vaak de aantrekkelijke parels in het agrarisch landschap. Planten 
en dieren gebruiken deze plekken voor voedsel, schuilgelegenheid en rust. 
Het zijn de essentiële schakels in het landschap 
Afgelopen zomer deden we onderzoek naar wat particulieren met eigen 
grond nodig hebben, om nog verder te komen met hun ambities voor 
biodiversiteit. Daaruit bleek dat ze vooral heel graag met anderen willen 
sparren en uitwisselen over wat goed werkt en wat niet werkt. Ze willen 
graag zien hoe ecologisch beheer in de praktijk wordt uitgevoerd en advies 
en tips ontvangen hoe hun eigen terrein nog meer betekenis kan krijgen 
voor de planten en dieren. Deze uitkomsten van het onderzoek konden we 
wel enigszins verwachten. We merkten namelijk veelvuldig dat bij de SLG 
cursussen de cursisten ook al spontaan onderling gegevens uitwisselde en 
bij elkaar op bezoek gingen voor inspiratie en het delen van ervaringen.
Om aan deze enthousiaste en ambitieuze wensen en ideeën tegemoet te 
komen wordt nu dus het Leernetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui opgezet.
U kunt ook meedoen!  
Heeft u zelf grond in het buitengebied en wilt u meedoen door praktijkerva-
ringen te halen of te brengen? Kijk voor meer informatie op de website.

http://www.aardpeer.nl
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/webinar-hoe-kunt-u-als-burger-bijdragen-aan-natuurinclusieve-landbouw/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/leernetwerk-biodiversiteit-buitenlui/


Steeds meer gemeenten willen 
meer biodiversiteit realiseren door 
de bermen minder vaak te maaien, 
zodat bloeiende kruiden en insec-
ten zich kunnen ontwikkelen. De 
afgelopen twee jaar hebben Gel-
derse gemeenten hun ervaringen 
gedeeld in het Leernetwerk Ecolo-
gisch Bermbeheer.

Online symposium
Op 5 februari organiseerden SLG en 
de provincie Gelderland via een live 
stream een online symposium over 
ecologisch bermbeheer. Hier wer-
den de waardevolle ervaringen uit 
het netwerk gepresenteerd aan een 

grote groep belangstellenden uit Gel-
derland en daarbuiten. Over berm-
beheer, de vertaling in bestekken, de 
samenwerking binnen gemeentes, 
de communicatie naar burgers en het 
verwerken van maaisel. 

Beste Berm Bokaal
De gemeente Apeldoorn is erg actief 
in het ecologisch bermbeheer. Ze 
maait het overgrote deel van haar 
bermen één keer per jaar en voert 
het maaisel af, waardoor de berm 
verschraalt en kruiden als gewone 
margriet, reigersbekje en boterbloe-
men kunnen groeien. Bijzonder is 
dat deze gemeente al 30 jaar lokaal 

zaad van inheemse soorten wint en 
weer gebruikt bij inzaaien. Allemaal 
maatregelen die goed zijn voor insec-
ten. Apeldoorn is een voorbeeld voor 
andere gemeente en won dan ook de 
Beste Berm Bokaal! Meer informatie 
over het netwerk is te vinden op onze 
website of kijk het symposium terug.

De grutto’s zijn er weer en kondigen met het roe-
pen van hun eigen naam het voorjaar aan. Deze 
boerenlandvogel broedt op Nederlandse weilanden, 
maar overwintert in Afrika. 
 
Rond deze tijd verzamelen ze zich op drassige plekken 
waar ze na de lange vlucht, hun honger kunnen stillen. 

Dat doen ze door met hun snavel in een zachte bodem 
te peuren naar regenwormen en emelten (de larven 
van de langpootmug). 
Daarna keren de grutto’s terug naar de plek waar ze 
eerder al eens hebben gebroed. Ze maken een onop-
vallend nest in het gras met meestal vier eieren. Liefst 
in de directe nabijheid van soortgenoten, zodat ze met 
elkaar vijanden kunnen opmerken en verjagen. Na 3,5 
week broeden kruipen de kuikens uit het ei. Het zijn 
nestvlieders wat betekent dat de jongen niet worden 
gevoerd, maar zelf op zoek gaan naar voedsel: kleine 
insecten. Vooral in kruidenrijk grasland vindt een grut-
tojong het meeste eten. Na 24 tot 27 dagen vanaf de 
grond insecten pikken zijn de jongen vliegvlug. Dat is 
handig want als je vlug weg kan vliegen, ben je een 
stuk veiliger. 
De grutto is in 2015 uitgeroepen tot onze nationale 
vogel. Terecht, want 80% van de Europese popula-
tie broedt in ons land. Deze boerenlandvogel is dus 
afhankelijk van ons. Maar helaas worden het er steeds 
minder. Waar het boerenbedrijf nog ruimte laat voor 
natuur, daar gedijt de grutto. Zo is hij de ambassa-
deur van agrarisch land waar productie en natuur met 
elkaar in balans zijn.

Grutto

Veel belangstelling voor ecologisch bermbeheer
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https://www.landschapsbeheergelderland.nl/leernetwerk-ecologisch-bermbeheer/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/leernetwerk-ecologisch-bermbeheer/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/beste-berm-bokaal/


Webinars: Duik in het landschap van jouw regio

Landschapselementen voor de kip

Ben jij nieuwsgierig aangelegd en vind je het leuk om 
nieuwe ontdekkingen te doen? Laat je dan verras-
sen door onze adviseur van jouw landschap. Hij of 
zij vertelt van alles over jouw eigen omgeving wat je 
waarschijnlijk nog niet wist. We organiseren voor drie 
regio’s in Gelderland een webinar. 

Kenmerken en ontstaanswijze landschap
Hoe komt het dat de Achterhoek zo gevarieerd is? Hoe 
ontstonden de vlechtende rivieren in het Rivierengebied? 
En hoeveel verschillende landschapstypen kom je tegen 
als je de Veluwe doorkruist? Het antwoord op een van 
deze vragen krijg je als je meedoet met het webinar ‘duik 

Op pluimveehouderij De Lanke-
renhof hebben ze ervaring met het 
werken met vrijwilligers. Chris en 
Marjanne Borren zijn koplopers op 
het gebied van natuurinclusieve 
landbouw. 

Kippen eten van hagen
Ze plantten twee jaar geleden een 
vrij uitgroeiende struweelhaag van 
350 meter aan met vrijwilligers. Al-
lerlei struiken gingen de grond in: 
meidoorn, sleedoorn en voor stimule-
ring van de biodiversiteit soorten als  

wilde appel, Gelderse roos en wilg, 
waar ook de kippen van kunnen eten. 
“Het is fijn als vrijwilligers ons willen 
helpen met nuttig werk. Ook hebben 
wij graag mensen op onze boerde-
rij. We staan graag in verbinding 
met onze consumenten en met de 
samenleving. Hier op onze boer-
derij kunnen we uitleggen en laten 
zien hoe onze kippen leven en hoe 
belangrijk de landschapselementen 
zijn.”  

Burgers betrekken bij boeren  
SLG stimuleert vooruitstrevende 
boeren en tuinders in Gelderland om 
natuurinclusief te gaan werken. Bin-
nenkort start een project met meer 
boeren om het lokale netwerk van 
buren, vrijwilligers, klanten en bur-
gers actief te betrekken op het bedrijf 
bij het herstel van het landschap en 
de biodiversiteit. Vrijwilligers wor-

den opgeleid tot 
deskundige helpende 
handen die de boer onder-
steunen met kleinschalig 
landschapswerk op het 
bedrijf, net als op Pluim-
veehouderij De Lanke-
renhof. 

Interviews op website
Lees het interview en meer 
over natuurinclusieve land-
bouw op onze website.

Wij zijn partner van het 
Actieplan Natuurinclusieve 
Landbouw Gelderland, waarin 
wij ons samen met andere 
organisaties inzetten voor een 
gezond toekomstperspectief 
van de landbouw.

in het landschap van jouw regio’. Met duidelijke afbeeldin-
gen en een aanstekelijk verhaal nemen we je mee in het 
ontstaan van ons landschap. 
Door de invloed van de mens ontstond het cultuurland-
schap. We zijn ons gaan vestigen op oude dekzandrug-
gen en legden dorpen en wegen aan op deze hoge en 
droge plekken. In de lage natte gebieden kon men niet 
wonen. Als je dit eenmaal weet ga je steeds meer van het 
landschap herkennen.
Je leert over de verschillende landschapstypen: wat zijn 
de kenmerken, waar komen ze voor en wat kan je doen 
om ze weer terug te brengen? Als je aan de slag wilt met 
je eigen erf, dan krijg je veel tips en handreikingen hoe je 
dit aan kan pakken. Dus woon je in het buitengebied of 
ben je vrijwilliger in het landschap? Mis het webinar van 
jouw regio dan niet!

Cursusprogramma 2021 
Kijk voor het hele cursusprogramma op onze website of 
ga meteen naar de Webinars duik in het landschap 
van jouw regio.
 

https://www.landschapsbeheergelderland.nl/interviews/natuurinclusieve-landbouw/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/interviews/natuurinclusieve-landbouw/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/interviews/natuurinclusieve-landbouw/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/cursussen-voor-vrijwilligers-2021/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/webinars-duik-in-het-landschap-van-jouw-regio-online/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/webinars-duik-in-het-landschap-van-jouw-regio-online/


Divers landschapswerk Patrijzenwerkgroep Midden en West Maas en Waal
De Patrijzenwerkgroep Midden en West Maas en Waal ging van start in 
februari 2020 met de cursus patrijzentellen. In het eerste jaar hadden ze 
meer succes dan iedereen had verwacht: in het werkgebied telden ze 24 
patrijzenterritoria.

Broedparen
Coördinator Bert van Haaften hoopt dat ze dit jaar aan dezelfde aantallen 
komen, om te bewijzen dat de broedparen er weer zitten. Als dat lukt, dan gaat 
de Agrarische Natuurvereniging actief grondbezitters en boeren in het gebied 
benaderen, om maatregelen te treffen voor de patrijs. Daar zijn subsidies voor 
beschikbaar vanuit de provincie.

Tellen in het voorjaar
De patrijzenwerkgroep bestaat nu uit 27 natuurliefhebbers. Het zijn mensen die 
graag buiten lopen. De vrijwilligers gaan in groepjes van twee of drie mensen 
op pad met de verrekijker. Ze tellen vanaf de openbare weg. De telgegevens 
voeren de vrijwilligers in bij Sovon. Het patrijzen tellen is een activiteit die maar 
drie maanden per jaar plaats vindt, van februari tot eind april.  
Per maand gaan ze twee keer op pad en tellen dan op die dag twee keer, ’s 
ochtends en ’s avonds.

Kruidenrijke akkerranden en keverbanken 
“De patrijs is een leuke vogel, het is mooi om te zien, zoals ze met z’n allen bij 
elkaar lopen. Ze leggen tien tot vijftien eieren. Patrijzen zijn schuwe dieren dus 
je ziet ze niet altijd. Het is een soort die op de Rode Lijst staat. Een deel van 
de vrijwilligersgroep wil meer doen dan alleen tellen. Ze willen aan de slag met 
het treffen van beheermaatregelen zoals kruidenrijke akkerranden en de aanleg 
van keverbanken. Door het leefgebied te verbeteren, kan je iets doen voor de 
patrijs mét kans op succes.”

Kijk voor meer informatie over de patrijzenwerkgroep op onze website. 
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We hebben in 2020 mooie resul-
taten behaald in het landschap 
ondanks de beperkingen die het 
coronavirus ons oplegde. 

We ondersteunden 8.650 vrijwil-
ligers in 412 vrijwilligersgroepen. 
Veel vrijwilligers gingen, weliswaar in 
kleine groepjes, ‘coronaproof’ door 
met werkzaamheden in de natuur en 
het landschap. Als alternatief voor 
fysieke cursussen boden we online 
bijeenkomsten en webinars aan. In 
sommige gevallen bereikten we daar-
door veel meer mensen dan wanneer 
we een cursus in het veld hadden 
gegeven. In plaats van de cursus 
Sinusbeheer, maakten we het filmpje 
‘Sinusbeheer, hoe werkt het in de 
praktijk’, dat nog terug te kijken is. 

Resultaten en ambities
Het landschapswerk ontwikkelt zich 
door, we zien steeds meer diversiteit 
in de werkzaamheden. Naast het 
traditionele wilgen knotten en hoog-
stamfruit snoeien, zetten vrijwilligers 
zich in voor biodiversiteit. De aanleg 
en het onderhoud van bijenbiotopen 
en biodiverse akkerranden zijn twee 
voorbeelden van activiteiten waar 
vrijwilligers warm voor lopen. Zo cre-
eren zij leefgebied voor wilde bijen 
en andere insecten. Insecten zijn op 
hun beurt weer voer voor boeren-
landvogels als de patrijs. 

Kijk hier voor alle resultaten van 
2020 én onze ambities voor 2021. 
 

https://www.landschapsbeheergelderland.nl/patrijzenwerkgroep-midden-en-west-maas-en-waal/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/sinusbeheer/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/sinusbeheer/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/landschapswerk-steeds-diverser-in-2020/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/landschapswerk-steeds-diverser-in-2020/
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Wandelaars ontdekken Klompenpaden
Ook voor de Klompenpaden stond het jaar 2020 in het teken van het 
coronavirus. Nog nooit werd er zoveel gewandeld. Veel wandelaars 
ontdekten de Klompenpaden. 

Wandelen langs een rij knotwilgen, bloeiende hoogstamboomgaarden en 
historische boerderijen en struinen door het weiland. De website en Kom-
penpaden app zijn drie keer zo vaak geraadpleegd dan in het jaar ervoor. 
Er werden in 2020 ruim 1,5 miljoen wandelingen gemaakt op inmiddels 
131 Klompenpaden. 
Wandelaars roemen de goed bewegwijzerde en onderhouden paden, 
in totaal maar liefst 1956 kilometer wandelplezier. Dankzij de inzet van 

ruim 1300 enthousiaste vrijwil-
ligers uit Gelderland en Utrecht 
liggen de Klompenpaden er elke 
keer goed bij. Zij herstellen een 
ontbrekend bordje, ruimen afval 
op en maaien de paden. Maar 
liefst 1000 eigenaren stellen hun 
terrein open voor wandelaars. 
Een compliment aan allen die dit 
mogelijk maken! Kijk voor alle 
resultaten op klompenpaden.nl.

Op de bres voor basiskwaliteit landschap
Wij maken ons sterk voor een basiskwaliteit van het landschap in 
heel Gelderland. Dat is een kwaliteitsniveau waarbij algemeen voor-
komende wilde planten- en diersoorten zich goed kunnen handha-
ven in het landschap. Een landschap dat voldoet aan de basiskwa-
liteit maakt de rijke cultuurhistorie van onze streken zichtbaar én 
draagt bij aan economie en ecologie. 

We werken op twee manieren aan dit streven. Enerzijds denken we mee 
met de ontwikkeling van zogenaamde streekgidsen. De provincie biedt 
handvatten aan gemeenten om in hun beleid rekening te houden met het 
meest kenmerkende van iedere streek op het gebied van landschap en 
ruimtelijke kwaliteit. 

Anderzijds bepleiten we een 
provinciale basisbescherming 
voor het landschap in heel 
Gelderland. Op plekken in onze 
provincie waar deze ondermaats 
is, pleiten wij voor herstel van de 
basiskwaliteit. 
We hopen dat de provincie onze 
ideeën over wil nemen, want 
Gelderland is ons overal even 
lief! 

Online startavond Klompenpad 
Aalst
30 maart 2021

Klompenpad Rekken open
10 april 2021

Webinars: Duik in het landschap 
van jouw regio 
14 april, 11 mei en 12 mei 2021

Nationale Bijentelling 
17 en 18 april 2021

Webinar: Hoe kunt u bijdragen aan 
natuurinclusieve landbouw? 
20 april 2021 

Online cursus: Hoe werk je veilig 
en gezond, het hele jaar rond
22 april 2021

Webinar: Wielen, kolken en waaien
28 april 2021

Cursus maaien met de zeis
22 mei en 18 juni 2021

Webinar: Draag bij aan verhoging 
biodiversiteit 
1 juni 2021

Doorgang van activiteiten is 
afhankelijk van de dan geldende 
coronamaatregelen. Kijk op 
onze website voor actuele infor-
matie.

Landschapskalender

https://klompenpaden.nl/wandelaars-ontdekken-het-boerenland-met-klompenpaden/
https://klompenpaden.nl/wandelaars-ontdekken-het-boerenland-met-klompenpaden/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/klompenpad-aalst/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/klompenpad-aalst/
http://www.klompenpaden.nl
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/webinars-duik-in-het-landschap-van-jouw-regio-online/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/webinars-duik-in-het-landschap-van-jouw-regio-online/
https://www.nationalebijentelling.nl/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/webinar-hoe-kunt-u-als-burger-bijdragen-aan-natuurinclusieve-landbouw/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/webinar-hoe-kunt-u-als-burger-bijdragen-aan-natuurinclusieve-landbouw/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/hoe-werk-je-veilig-en-gezond-het-hele-jaar-rond/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/hoe-werk-je-veilig-en-gezond-het-hele-jaar-rond/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/webinar-wielen-kolken-en-waaien-de-bijzondere-sporen-van-oud-watergeweld/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/cursus-maaien-met-de-zeis-2/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/webinar-draag-bij-aan-verhoging-biodiversiteit/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/webinar-draag-bij-aan-verhoging-biodiversiteit/
https://landschapsbeheergelderland.nl/


Karen Hinkamp gaat SLG verlaten. Ze was lange tijd 
boerenlandvogelcoördinator en interviewt voor deze 
gelegenheid weidevogelboer Benny Hendriks waar zij 
zelf vogels telt. Hij vertelt haar over de maatregelen die 
hij neemt voor weidevogels op zijn terrein.

“Eind 2015 was ik al gestopt als melkveehouder, ik had 
geen opvolger en toen kwam de mogelijkheid om mee te 
doen aan het weidevogelbeheer. Ik had altijd al wat met de 
natuur, de vergoedingen waren niet slecht en het risico was 
laag. Ik doe nu mee met 4,5 ha plas-dras, 12 ha kruiden-
rijk grasland en 13,5 ha grasland met rustperiode. Ik was 
de eerste hier in de buurt die ‘weidevogelboer’ werd, mijn 
collega-boeren keken met lichte scepsis naar mijn plannen. 
Het was dus een vrij grote stap. Het creëren van plas-dras 
(onder water zetten van grasland) was de grootste maatre-
gel die ik heb genomen. Het gebied achter mijn huis was al 

Deze keer een film die we aanbe-
velen. De film ‘Kiss the ground’ 
laat zien dat de grond onder onze 
voeten een rol speelt in het herstel 
van de natuur.  

Wetenschappers en anderen vertel-
len dat de oplossing voor het kli-
maatprobleem in de bodem zit. De 
aarde kan de sleutel zijn in de strijd 
tegen klimaatverandering door het 
opslaan van CO2 in levende planten 
en in de bodem. De cruciale rol van 
duurzame landbouwmethodes staat 
centraal in deze documentaire. Kiss 
the ground is niet alleen een film, 
het is een wereldwijde beweging. Er 
is een boek (Engelstalig), podcasts, 
een versie voor scholen, tips wat je 
zelf kan doen en meer. De film kwam 
in september 2020 uit in Amerika, in 
Nederland is hij inmiddels vertoond 
op verschillende plekken.

Meer informatie en trailer:
De volledige documentaire is te zien 
op Netflix (duur: 1 uur en 24 min). 
Voor de trailer en meer informatie: 
Kissthegroundmovie.com

Colofon

Benny Hendriks, weidevogelboer Duivense Broek

Plas-dras heeft een aantrekkende werking op  
 
weidevogels 

een laag gebied en daardoor erg geschikt. Het realiseren 
van kruidenrijk grasland was een hele klus op de zware 
kleigrond hier. Nu na vijf jaar zie je dat de kruiden zich 
blijvend gevestigd hebben, maar het gras heeft nog niet 
de gewenste open structuur. Met name de plas-dras heeft 
een aantrekkende werking op de weidevogels. Zeker met 
de droogte van de afgelopen twee jaar, toen was bij mij 
nog één van de weinige natte plekken.
Als ik uit het raam kijk zie ik heel veel vogels: kieviten, 
grutto’s, scholeksters, tureluurs en veel eenden. Ik ge-
niet met name van de jonge kuikens die ik 
zie lopen. Heel bijzonder was een paar-
tje pijlstaarten dat hier gebroed heeft. 
Dit was uniek voor Nederland! Ook de 
patrijzen profiteren mee. Die komen drin-
ken bij de plas-dras en vinden dekking en 
voedsel in het kruidenrijk grasland.” 

Film: Kiss the ground 
Uitgave van:

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

Beeldmateriaal: Hans Dijkstra, Tim van 
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