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Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Burgerboerderij de Patrijs
Johannes Regelink en
Joanne Malotaux gaan precies doen wat de maatschappij vraagt: natuurinclusief
boeren, kringlopen sluiten
en boeren en burgers verbinden. ‘Zo’n kans om een
boerenbedrijf over te nemen, krijg je maar eens in je
leven’, zegt Johannes.
‘En dat op zo’n mooie plek in de Achterhoek met geschiedenis. Mijn overgrootvader heeft de boerderij begin vorige eeuw in Vorden gebouwd. Twee
ooms hebben het voortgezet.’ Het melkveebedrijf bestaat nu nog uit zo’n
240 dieren (koeien plus jongvee). Johannes en Joanne nemen het stokje
over, maar met nieuwe ideeën. Het wordt een natuurinclusieve boerderij
met aanzienlijk minder dieren en nieuwe bedrijfstakken. ‘We nodigen mensen uit om zich aan ons te binden’, zegt Johannes. ‘Burgers kunnen onze
producten afnemen, meefinancieren of als vrijwilliger aan de slag gaan.
Als de boerderij wordt gedragen door betrokken mensen uit de regio, geeft
dat een solide, toekomstbestendige basis. Dan zijn we niet afhankelijk
van lage melkprijzen.’ In januari gaat Burgerboerderij de Patrijs van start
met een vrijwilligersactie, waarbij SLG ondersteuning verleent. Betrokken burgers zaaien een stuk akker in met theekruiden. Diverse acties
volgen om het kleinschalige landschap te herstellen. Een verdwenen laan
wordt hersteld en opnieuw ingeplant met walnotenbomen en besdragende
struiken. In het weiland komen solitaire bomen en bij het erf wordt een
voedselbos aangeplant. Arjan Vriend, directeur-bestuurder van SLG: ‘Ik
heb vertrouwen in de keuze van deze beide ondernemers. De consument
is steeds vaker bereid iets meer te betalen voor eerlijk, duurzaam en lokaal
geproduceerd voedsel met respect voor natuur en landschap.’

Plan Boom
Tien miljoen bomen planten in vier jaar tijd is het
doel van Plan Boom. Ook mensen met een tuintje
kunnen bijdragen. Bestel een boompjespakket met mispel,
gewone vlier en gele kornoelje. Deze inheemse soorten met
eetbare vruchten en gezonde bessen fleuren je tuin mooi op,
zijn goed voor bijen, vlinders en vogels en worden ook nog
eens thuisbezorgd. Bestel dit leuke cadeaupakket voor jezelf
of iemand anders online bij Plan Boom!

Eerlijke behandeling
Boeren en burgers zoeken samen
naar manieren om het landschap en
de biodiversiteit te herstellen. Boeren
vinden in korte ketens burgers die
hogere prijzen betalen voor eerlijk
voedsel. Boerderij Veld en Beek in
Doorwerth is er een mooi voorbeeld
van. Ik ben ervan overtuigd dat het
Burgerboerderij de Patrijs in Vorden
ook gaat lukken. Met de prijzen die
zij in rekening brengen bij de consument, komen zij vermoedelijk aardig
in de buurt van de zogenaamde
true price. Dat is de prijs, die ook de
verborgen kosten voor onderbeta-

ling, klimaatbelasting, biodiversiteitsverlies, landgebruik, watergebruik,
etc. meeneemt. Met gericht beleid
zouden overheid, banken en supermarkten de kloof tussen de prijzen
die consumenten betalen en de true
prices moeten gaan dichten. Pas dan
is sprake van een eerlijke behandeling van mens en natuur.

Arjan Vriend,
directeur-bestuurder

Opnieuw 100.000 bomen en struiken aangeplant
Ook deze winter worden nog
eens 100.000 bomen en struiken
in Gelderland aangeplant. Er was
opnieuw veel belangstelling voor
onze actie ‘Plant 100.000 bomen
en struiken in Gelderland’.

Landschap versterken

boom in beeld

Bewoners planten houtsingels, bijenhagen, patrijzenhagen en struweelhagen. Ook was er veel belangstelling
voor het aanplanten van schaduwbomen in het landschap. Deze bomen
zorgen voor schaduw voor vee zoals
schapen, paarden en koeien.
Met alle aanplant wordt niet alleen
extra CO2 vastgelegd maar worden
ook de landschapsstructuren versterkt
– de hagen en heggen in het Rivie-

rengebied, het coulissenlandschap
in de Achterhoek en de houtsingels
op de Veluwe – en de biodiversiteit
wordt verhoogd. Deelnemers werden geholpen bij de planvorming en
konden de bomen en struiken tegen
een aantrekkelijk tarief afnemen. Het
aanplanten deed men zelf! Dit alles
werd mogelijk gemaakt dankzij een
subsidie van de provincie Gelderland.

Thuisbezorgd
Vanwege de coronamaatregelen
waren er helaas geen feestelijke
uitdeeldagen maar werden de bomen
en struiken aan huis bezorgd door
de kweker. We ontvingen van het
bezorgen en de aanplant leuke foto’s
van deelnemers.

Tweede ronde
We starten een tweede ronde alleen
voor struiken. U kunt zich nog aanmelden. De aanplant vindt plaats in
februari/maart 2021. Kijk voor meer
informatie en aanmelden op onze
website. Op=op!

Inheemse hulst
Hulst is het symbool van Kerstmis. Een takje hulst
met rode bessen staat mooi in een kerststukje. Wat
weten we eigenlijk van onze inheemse hulst?
Hulst kent veel variëteiten als sierstruik. De inheemse
hulst of Ilex aquifolium is de enige soort uit deze familie
die in onze contreien van nature voorkomt.

Inheemse hulst groeit in loofbossen, bosranden,
houtwallen, struwelen en heggen. Hulsthagen werden
vroeger vaak als weerhagen tegen dieven en vijanden
aangeplant en waren door hun stekelige karakter ook
geschikt als veekering. Het hout werd gebruikt voor
snij- en inlegwerk.
Hulst blijft groen in de winter, kan goed tegen schaduw
en is een prima alternatief voor laurierkers of rododendron. Hulst is een nectarplant voor bijen en vlinders.
In de lente bloeit ze met kleine geurige bloemen, die
na bestuiving door insecten uitgroeien tot besachtige
steenvruchten. Die steenvruchten zijn giftig voor de
mens en zijn bij de meeste vogels niet erg in trek. Appelvinken en kramsvogels eten ze wel. Lijsters eten ze
aan het eind van de winter als ander fruit schaars is
geworden. De stekelige struik biedt vogels een veilige
broedplaats. Oudere exemplaren van de hulst krijgen
steeds meer bladeren met een gave rand. Hoe dat
komt is onduidelijk.
De hulst kan uitgroeien tot een boom van ruim tien meter als hij voldoende ruimte krijgt voor zijn uitgebreide
maar ondiepe wortelstelsel. Er zijn hulstbomen van
150 jaar oud!

Netwerk Groene Vrijwilligers
Wij bieden ondersteuning aan zo’n 400 vrijwilligersgroepen in heel Gelderland. We lenen gereedschappen uit, informeren over nieuwe ontwikkelingen en
geven cursussen. In sommige gemeenten kunnen we
wat extra’s doen door echt maatwerk te leveren in het
Netwerk Groene Vrijwilligers.
We gaan met vrijwilligers in gesprek en organiseren
bijeenkomsten waarin mensen van verschillende groepen
elkaar kunnen ontmoeten en bieden extra cursussen of
praktische ondersteuning in de eigen buurt.
De wensen en behoeften van de vrijwilligersgroepen
kunnen per gemeente of regio verschillen, maar we zien

ook overeenkomsten. In Doetinchem zijn we al iets langer
bezig, hier bleek behoefte te zijn aan een vast aanspreekpunt voor de vrijwilligersgroepen. De gemeente heeft
inmiddels een stadsecoloog aangesteld, pure winst voor
de groene omgeving in Doetinchem!
In Berkelland krijgen de deelnemers de kans mee te denken met het biodiversiteitsbeleid van de gemeente. Ook
horen we de vraag: wie doet dit vrijwilligerswerk als ik het
niet meer kan? En hoe blijft de kennis van onze mensen
behouden? Veel actievelingen in het landschap zijn 60plus. Samen gaan we zorgen voor nieuwe aanwas van de
groepen door meer mensen bekend te maken met deze
vorm van vrijetijdsbesteding.

Samen bereiken we meer
Het Netwerk Groene Vrijwilligers bestaat uit iedereen die
zich actief bezighoudt met bijvoorbeeld weidevogels, vlinders of vleermuizen tellen en beschermen, landschapselementen of oevers onderhouden, natuureducatie of het
onderhoud van wandelpaden zoals de Klompenpaden. De
komende jaren gaan we in meer gemeenten in gesprek
om de krachten van groene vrijwilligers lokaal te bundelen. Samen bereiken we meer!

Balans van de Boerenlandvogels
Vogels van het open boerenland,
zoals de grutto en de patrijs, namen sinds 1990 met bijna 70% af.
Vogels die op erven en in struweel in het buitengebied broeden,
bleven nagenoeg stabiel. Dat is te
lezen in de nieuwe Boerenlandvogelbalans 2020.
De cijfers schetsen een somber
beeld als het gaat om de broedprestaties van bekende vogels als
de scholekster en kievit. Ze hebben

te lijden onder het geïntensiveerde
landgebruik en daarmee samenhangende verdroging, vermesting en
versnippering. Minder voedsel en
meer predatie zijn daar directe gevolgen van. In Gelderland is de populatieverandering in 2019 t.o.v. 2008
negatief voor soorten als patrijs,
grutto, kievit, scholekster, tureluur en
gele kwikstaart. Hoewel de balans
geen rooskleurig beeld schetst, is het
juist wel een middel om de urgentie
van de bescherming van boerenlandvogels te benadrukken. De balans is
samengesteld op basis van gegevens die door duizenden vrijwilligers
zijn verzameld. In Gelderland zetten
400 weidevogelvrijwilligers en 265
patrijzentellers zich met medewerking van agrariërs en loonwerkers in
voor de bescherming van weide- en
akkervogels. Zonder hun inzet zou
de achteruitgang nog groter zijn. Bij

nesten van de scholekster, kievit,
grutto en tureluur die actief worden
beschermd tegen landbouwkundige
werkzaamheden is het nestsucces
in Gelderland hoger dan het landelijk
gemiddelde. Lees het rapport.

Rozen voor bijen

Groessen/ Duiven/ Loo Bloeit

Vorig jaar vroegen wij u de wilde
bijen te steunen. In onze sponsoractie kon u geld doneren voor de
aanplant van bijenhagen. Nog dit
jaar gaan 7 vrijwilligersgroepen in
tweetallen aan de slag om de struiken in de grond te zetten.

Coördinator Erik Willems van ‘Groessen/ Duiven/ Loo Bloeit’ zag om zich
heen steeds minder kleur en weinig diversiteit in een kaalgeslagen landschap. Hij wilde hier samen met anderen iets aan doen en zocht contact
met de gemeente. Zo kwam hij in aanraking met de andere initiatieven.
In het project ‘Loo en Groessen in het Groen’ was al een start gemaakt
met het inzaaien van verschillende percelen van de gemeente Duiven.
Hier is ‘Groessen/ Duiven/ Loo Bloeit’ uit voortgekomen. Erik vertelt ons
wat de vrijwilligersgroep doet en wat ze in de toekomst van plan zijn:

Restpercelen inzaaien
“We willen zoveel mogelijk restpercelen in de gemeente Duiven inzaaien.
Dat doen we voor de bijen en de vlinders. Net zo belangrijk vinden we het om
iets samen te doen. Het geeft voldoening om met elkaar iets te ontplooien.
De groep bestaat uit zo’n 15 mensen die meedenken en af en toe de handen
uit de mouwen steken. Verspreid over de dorpskernen Groessen, Duiven en
Loo hebben we al zo’n 40 veldjes ingezaaid, variërend van 50-3500 m2. We
zijn nu twee jaar bezig en hebben een goede samenwerking met de gemeente.

Streekgebonden soorten in buitengebied
Van kamperfoelie tot meidoorn en
allerlei verschillende soorten rozenstruiken, allemaal soorten die samen
van vroeg in het voorjaar tot laat in
het najaar voor voedsel voor de wilde
bijen zorgen.

Winterslaap
Op dit moment bloeien de struiken
niet. Voor de wilde bijen is dat niet
erg: solitaire bijen overleven de winter meestal niet. De vrouwtjes leggen
in het najaar eitjes, de larven die
daar uitkomen gaan in winterslaap.
En bij hommels, die in een kolonie leven, blijft alleen de koningin in leven.
Ook zij gaat in winterslaap.

Bessen en bottels
De wilde bijenhagen vinden een
plekje op verschillende plekken in
Gelderland: op landgoederen, in
een wijngaard en in een natuurtuin.
De bijenhagen zijn goed voor de
biodiversiteit, daarvan profiteren niet
alleen de wilde bijen, maar ook de
vogels die de bessen en bottels eten
en kleine zoogdieren die zich erin
kunnen verschuilen.
Bedankt voor uw bijdrage!

Het inzaaien gebeurt in het voorjaar, in het najaar maaien we en harken we het
maaisel af. Daarna volstaat het meestal om de veldjes ecologisch te beheren,
soms moet er een deel opnieuw ingezaaid worden. In het buitengebied kiezen
we voor streekgebonden soorten, in de dorpskernen kiezen we bewust voor
meer kleur, zodat het meer aanspreekt.

Positieve reacties
De positieve reacties van bewoners geven veel voldoening. In de toekomst willen we ook agrariërs motiveren om akkerranden in te zaaien met één- en meerjarige planten en kruidachtigen en bij te dragen aan een mooier buitengebied.”
Meer informatie over Groessen/ Duiven/ Loo Bloeit op onze website

vrijwilligers

Voedsel van voorjaar tot najaar

Landschapskalender
Wandelen over smokkelpaadjes
Op zaterdag 17 oktober ging het Babborgapad in Babberich open.
Een Klompenpad van elf kilometer door het mooie buitengebied van
Babberich, waarvan bijna vijf kilometer over Duits grondgebied.
Dat maakt het Babborgapad een echt internationaal Klompenpad. Wandelen door een landschap met weilanden, akkers en bos en over smalle
smokkelpaadjes. Vanwege de coronamaatregelen was er helaas geen
feestelijke opening. De vrijwilligers en grondeigenaren ontvingen een
brief namens de burgemeester, een klompenpadenpin en een vogelnestkast in de vorm van een klomp.
Het Babborgapad is genoemd naar een oude naam van het dorp Babberich namelijk Babborch. Het
nieuwe Klompenpad is onder
begeleiding van SLG en met
medewerking van enthousiaste
vrijwilligers, grondeigenaren, de
gemeente Zevenaar en Stadt
Emmerich tot stand gekomen.
Het nieuwe Klompenpad is het
130ste Klompenpad en het vierde Klompenpad in de gemeente
Zevenaar.

16 januari 2021
Plantdag Barneveld
19 januari 2021
Online infoavond boomgaard
Bruchem
21 januari 2021
Webinar Biodiversiteit Wageningen
23 januari 2021
Plantdag Nijkerk
29, 30 en 31 januari 2021
Tuinvogeltelling
6 februari 2021
Ophaaldag materialen
weidevogelbescherming
13 februari 2021
Kennismakingswerkdag Heggenvlechten in Nijkerk (vol)
12 en 13 maart 2021
NLdoet

Op de bres voor haas en konijn
Onlangs was in het nieuws dat het niet goed gaat met de zoogdieren
van het boerenland. Veel dieren zijn afhankelijk van hagen, heggen
en houtwallen om te gebruiken als schuil- of rustplaats, plaats om te
nestelen of om te zoeken naar voedsel tussen de kale open vlaktes.
De aanplant van bomen en struiken is essentieel voor het herstel
van het landschap en veel diersoorten kunnen niet zonder.
Uit de recent gepubliceerde Rode Lijst Zoogdieren blijkt dat nu ook de
algemene soorten zoals het konijn en de haas onder druk staan. Ze zijn
sinds 1950 met 60-70% in aantal geslonken, wat maakt dat zij nu vallen
onder de gevoelige soorten. Ook deze soorten van het boerenland zijn
afhankelijk van het herstel van een geschikt biotoop in ons cultuurlandschap.
Naast bomen en struiken bieden
ruige slootkanten, greppels,
kruidenrijke graslanden en
extensiever beheerde akkers de
broodnodige variatie.
Laten we het tij keren en ons
hard maken voor haas en konijn!

Deze agenda is onder voorbehoud
vanwege de coronamaatregelen.
Houd onze website in de gaten
voor actuele informatie.
Volg ons nieuws ook via Twitter:
@SLGelderland of via Facebook:
@landschapsbeheergelderland

Je terrein zo goed mogelijk beheren voor
de natuur
Annemieke Baumann, camping De Bankenburg
Zes recreatieondernemers op de Veluwe volgen de cursus Vitale Vakantieparken Natuurlijk! om de biodiversiteit op hun terrein te verhogen én beleefbaar te maken
voor hun bezoekers. Een pilot van SLG, IVN, Natuurmonumenten met Vitale Vakantieparken. Annemieke Baumann van camping De Bankenburg in Heerde vertelt
waarom ze meedoet:
“De gemeente heeft me erop gewezen. Ik weet al wel wat
als IVN gids. In 2008 zijn we hier gekomen op een verwaarloosd terrein. Het is belangrijk dat je begrijpt in welk landschap je woont. We hebben de hoogstamboomgaard en
hagen terug geplant. We willen ons terrein zo goed mogelijk
beheren voor de natuur. Welke keuzes zijn zinvol want je
moet iets doen anders wordt het bos. Ik mis de insecten. Ik
heb het aantal vlinders zien afnemen. Daar wil ik iets aan
doen. Ik wil een bloemenweide aanleggen maar hoe onderhoud je dat, welk maaibeheer? Dat wil ik leren.

Ik heb op de cursus geleerd dat een geleidelijke overgang
tussen struiken en grasland belangrijk is. Dat proberen
we nu te doen. We maken al takkenrillen en houtstapels.
Daar zitten paddenstoelen op en muizen zitten erin.”
Aan het begin van de cursus heeft elke cursist een nulmeting op zijn terrein gedaan van de aanwezige natuurwaarden en de ambities. Annemieke: “We hebben veel
vogels: steenuilen, ransuil en boerenzwaluwen. Daar zou
ik zelf wel kennis over willen hebben. We hebben mollen,
vleermuizen en eekhoorns. Er is een dassenburcht aan
het eind van ons terrein. Daar ben ik best trots op. We
hebben ook hard gewerkt. Onze gasten komen voor de
rust en de ruimte. Ik wil mijn gasten bewust maken van
wat hier leeft. Vanaf het terrein wandelen ze naar het kanaal en daar loopt het Klompenpad. De cursus is leuk en
belangrijk. Aan campings kan best wat gedaan worden.”

Apps om zwerfafval op de kaart te zetten
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Wij zijn een erkend goed doel, steun
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Zwerfafval opruimen zorgt voor
een schoner en mooier landschap.
De app Helemaal Groen houdt bij
welk traject je als vrijwilliger hebt
gelopen en ontdaan van zwerfafval. Op de kaart zie je ook waar
anderen in jouw omgeving hun
rondje met de afvalknijper lopen.
Het doel is om samen jouw buurt
Helemaal Groen te houden!
Maar je kan nog meer doen om bij te
dragen aan de zwerfafvalproblematiek. De wereldwijde app Litterati wil
inzichtelijk maken waar het zwerfafval ligt en om welk product het gaat.
Een foto van ieder stuk zwerfvuil
dat opgeruimd wordt, in combinatie
met de locatie, moet het makkelijker
maken om afval bij de bron aan te
pakken.

Colofon

Beeldmateriaal: Hans Dijkstra, Simon
Langelaar, Gerard Burgers, Ab Hendriks, Wim Weenink en SLG

Meer informatie
Kijk voor een overzicht van Zwerfafvalbrigades in Gelderland.

