HEEL HET LANDSCHAP!
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ZORG VOOR ONS LANDSCHAP!
Stichting Landschapsbeheer Gelderland is een ideële organisatie die zich inzet voor het cultuurlandschap; het landschap met heggen, boomgaarden, dijken, akkers, beekjes en boerenerven. Het landschap waarin mensen wonen, werken en recreëren. Het landschap waarin ook planten en dieren
zich thuis voelen. We stimuleren lokale landschapszorg en betrokkenheid van burgers, bedrijven
en gemeenten. We zetten graag onze kennis, ervaring en ons gereedschappendepot in om hen te
ondersteunen.

GREEP UIT DE RESULTATEN VAN 2012
VRIJWILLIGERSWERK
In 2012 zijn er 8 nieuwe vrijwilligersgroepen ontstaan die zich ook bij ons hebben
aangesloten. Daarmee komt het totaal aantal Gelderse vrijwilligersgroepen eind 2012 op 185
met in totaal 5600 vrijwilligers. Onder hen waren 775 kinderen. Op de eerste zaterdag van
november hebben we traditiegetrouw de Natuurwerkdag georganiseerd en op 53 locaties
hebben onze vrijwilligersgroepen hulp gehad van meer dan 2.300 deelnemers, weer meer
dan in 2011. Door de 35 weidevogelvrijwilligersgroepen zijn 3250 nesten beschermd.

LANDGOEDEREN
Landgoederen dragen in hoge mate bij aan de verscheidenheid van het landschap. Tijdens het
jaar van de historische buitenplaats hebben we op twee nieuwe manieren de betrokkenheid
bij landgoederen vergroot. Enerzijds hebben we met onze oral history vrijwilligers bijzondere
verhalen over het leven op landgoederen en buitenplaatsen verzameld. Deze mondelinge
geschiedenis komt zo weer tot leven en draagt bij aan de verbondenheid met het landschap.
Maar liefst 45 verhalen zijn opgetekend, waarvan er 20 zijn gebundeld in het boek ‘Verhalen
over landgoederen en buitenplaatsen in Gelderland‘. De overige verhalen zijn te lezen op
onze website. Anderzijds zijn we in samenwerking met landgoedeigenaren gestart met het
opzetten van landgoedwerkgroepen. Lokale burgers zetten zich als vrijwilliger in voor beheer
en onderhoud van landschapselementen op landgoederen.

ERVEN IN HET LANDSCHAP
We attenderen bewoners in het buitengebied via www.erveningelderland.nl op het
karakteristieke landschap, waarin zij wonen. We adviseren hen over de beplantingskeuze
op hun erf en langs percelen en bieden praktische instructiefilmpjes aan over aanplant
en onderhoud van landschapselementen. Daarnaast organiseren we beplantingsacties in
samenwerking met gemeenten. Voor eigentijdse ontwikkelingen op het erf is voor bewoners
de website www.streekeigentijdserf.nl opgezet.

Het belang van historische boerenerven hebben we in de publieke belangstelling gebracht
door het organiseren van een Gelders Boerenerf van het Jaar verkiezing. Gelderse burgers
droegen kandidaten aan en konden stemmen op één van de 10 genomineerde boerenerven,
waardoor 3 boerenerven ‘overbleven’. De jury, onder leiding van gedeputeerde Traag, koos
‘De Grootte Veen’ in Putten daaruit als winnaar.

BELEVING VAN HET LANDSCHAP
Voor dieren op en om het erf bestaat bij bewoners veel belangstelling. De steenuil kan gezien
worden als ambassadeur van het cultuurlandschap. Hij vertoeft het liefst in een afwisselend
landschap met gevarieerde erven, die niet al te grondig zijn opgeruimd. In gemeenten langs
de grote rivieren hebben we in samenwerking met lokale organisaties acties voor de steenuil
georganiseerd. Er zijn ruim 80 steenuilenkasten geplaatst.
Voor de recreant en de toerist hebben we het landschap opnieuw toegankelijker gemaakt.
In 2012 zijn er 4 nieuwe klompenpaden geopend. Dit zijn het Molenbeeksepad (gemeente
Renkum), Baanbrekerpad (gemeente Maasdriel), Loobrinkerpad (gemeente Epe) en
Avervoorderpad (gemeente Voorst). Dat maakt een totaal van 27 Gelderse klompenpaden met
een totale lengte van 363 km. Dit leidt tot een flinke omzetverhoging voor de horeca langs de
routes.

BEHAALDE RESULTATEN IN HET LANDSCHAP:
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Met 515 lokale organisatie is samengewerkt;
45.600 inheemse bomen en struiken geplant;
1.100 hoogstamfruitbomen geplant;
1527 bewoners waren aanwezig bij lokale bijeenkomsten en informatie-avonden;
27 met vrijwilligers onderhouden Klompenpaden (totaal 363 km);
Zie www.klompenpaden.nl voor alle klompenpaden in Utrecht en Gelderland;
5.600 actieve vrijwilligers in 185 lokale vrijwilligersgroepen;
Vrijwilligers hebben o.a. 631 ha aan bosjes en struwelen onderhouden, meer dan 25 km
heggen en houtwallen onderhouden, ruim 4000 bomen geknot en 2700 fruitbomen
gesnoeid;
3250 weidevogelnesten beschermd;
Nieuw zijn de rustzones; 22.000 m2 agrarisch land wordt niet gemaaid tijdens het opgroeien
van weidevogelkuikens (voornamelijk grutto en tureluur);
Opleiding van 477 vrijwilligers en bewoners d.m.v. cursussen.

Bekijk enkele resultaten in het landschap op de middenpagina.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid!
Banken worden niet aan hun lot overgelaten, maar genationaliseerd, omdat er anders teveel
maatschappelijke onrust ontstaat. De economische gevolgen zouden groot zijn als een bank failliet
gaat. Vergelijk dat eens met de zorg voor ons landschap. Als de overheid geen kaders stelt en de
basis legt voor allerlei uitvoeringsprojecten, verdwijnt binnen de kortste keren het karakteristieke van
het landschap en brengt daardoor veel minder geluk en euro’s op. Inmiddels voelt het rijk zich niet
meer verantwoordelijk voor het landschap en ontbreekt het gemeenten aan structureel geld. Voor
het landschap zijn we dus afhankelijk van de provincie. Dit is wat ons betreft een provincie die zich
krachtig inzet voor ruimtelijke bescherming, versterking, beheer, toegankelijkheid en beleefbaarheid
van de gevarieerde cultuurlandschappen in Gelderland. En een provincie die zich er voor inzet om
zoveel mogelijk burgers en bedrijven bij het onderhoud van het landschap te betrekken.
Het zou geweldig zijn wanneer de provincie in 2013 een start maakt met het versterken van de
landschappelijke kwaliteiten in heel Gelderland. Dit kan volgens ons door vanuit de provinciale
regierol te regelen dat iedere ruimtelijke ingreep wordt verevend. Bij gemeenten ontstaat
daardoor de noodzakelijke financiële ruimte om de landschappelijke kwaliteiten te versterken.
En als burgers en bedrijven zien dat de provincie en de gemeente vanuit hun rol zorgdragen voor
landschapskwaliteit, willen zij op hun beurt ook werk maken van een waarde(n)volle woonen werkomgeving. Wij helpen graag om duurzame betrokkenheid te organiseren. Ik zie een
landschap voor me waar het goed toeven is, ondernemers een boterham aan verdienen en banken
medefinancier van het landschap zijn!
Helpt u ook mee?
Ir. Arjan Vriend
directeur
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5 dorpen in het
groen gezet
45 Oral History verhalen over
leven op landgoederen en
buitenplaatsen verzameld

3250 weidevogelnesten
beschermd

5600 vrijwilligers actief
in het landschap

80 steenuilenkasten
opgehangen

1100 hoogstamfruitbomen
aangeplant

27 Gelderse
Klompenpaden onderhouden

