VERZEKERD VAN LANDSCHAP!
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Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

VERZEKERD VAN 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.
2013 was een bijzonder vruchtbaar jaar; we hebben mooie resultaten in het landschap
kunnen boeken. Samen met bewoners en vrijwilligers hebben we veel bomen en struiken
aangeplant. Ook blijkt dat onze ‘Levend Landschap’ aanpak werkt; het begeleiden van
bewonersinitiatieven leidt tot concrete uitvoering in kleinschalige projecten. Dit geeft snel
resultaat en zorgt voor veel positieve energie in de streek. Hieronder een korte terugblik
op bijzondere resultaten van 2013. Op de middenpagina geven we een groot deel van de
resultaten in een infographic weer.

VRIJWILLIGERSWERK
In 2013 zijn er 10 nieuwe vrijwilligersgroepen ontstaan die
zich ook bij ons hebben aangesloten. Daarmee komt het
totaal aantal Gelderse vrijwilligersgroepen eind 2013 op
207 met in totaal 6.400 vrijwilligers. Vrijwilligers waarderen
onze adviezen over veilig en deskundig werken en de
mogelijkheid om gereedschap te lenen. Eigen gereedschap
zou een grote kostenpost vormen waar de meeste groepen
de middelen niet voor hebben.

“Wij kunnen met meer
vertrouwen aan de slag
omdat SLG voor ons klaar
staat wanneer we hen nodig
hebben.”
Ben Schaap, coördinator
Mooi Wageningen

“Zonder het gereedschap
van SLG kunnen we niets,
neem bijvoorbeeld alleen
al de verplichting dat de
ladders ieder jaar gekeurd
moeten worden.”
Pieter van Workum,
coördinator Hoogstambrigade
Overbetuwe

In 2013 zijn er 4 nieuwe landgoedwerkgroepen bijgekomen,
in twee jaar tijd kunnen nu 10 Gelderse landgoederen
rekenen op steun van vrijwilligers.

BEWONERS VERSTERKEN HET LANDSCHAP
Bewoners van dorpen en buurtschappen worden zich
meer en meer bewust van de waarde van het landschap
om hen heen. Ze hebben ideeën en willen zich inzetten om
de kwaliteit te behouden en te versterken. Via de ‘Levend
“Via de Levend Landschap
Landschap’ aanpak begeleiden we groepen bewoners
aanpak kregen we de kans
van idee tot uitvoering. Een opgerichte lokale werkgroep
als bewoners gezamenlijk
het landschap in onze
blijft zich inzetten voor beheer en onderhoud. In 2013
buurtschappen te versterken.”
heeft deze aanpak onder andere in de drie buurtschappen
Herman Evers, vrijwilliger
Heidenhoek, Winkelshoek en Wassinkbrink tot een enorme
en bewoner
spin off geleid van 22 projecten waarvan een aantal in 2013
is gerealiseerd.
Bewoners en vrijwilligers hebben in 2013 ongeveer 200.000 bomen en struiken aangeplant,
onderhouden en hersteld. Het gaat om circa 50 km groene dooradering van het landschap.
We inspireerden en instrueerden ruim 3.000 bewoners om hun erf landschappelijke en
ecologische meerwaarde te geven. Bij beplantingsacties in de hele provincie maken we
zoveel mogelijk gebruik van biologische streekeigen jonge struiken en bomen.

BELEVING VAN HET LANDSCHAP
Voor de recreanten en de toeristen hebben we het landschap opnieuw toegankelijker
en beleefbaarder gemaakt. In 2013 zijn er 2 nieuwe klompenpaden geopend. Dit zijn
het Oldenallerpad (gemeente Putten, in opdracht van
Natuurmonumenten) en het Rijnweidepad (gemeente
Rijnwaarden, in samenwerking met het Landschapsfonds
Rijnwaarden). Daarmee zijn er in Utrecht en Gelderland 49
“Wij hadden al langer de
routes. Klompenpaden zijn cultuurhistorisch interessante
wens om een heg aan te
planten. We lazen over de
wandelroutes die door het agrarische gebied, langs
actie in het plaatselijke
boerenerven en landgoederen gaan. De basis hiervoor
krantje. Dat was het duwtje
is historisch onderzoek naar -en eventueel herstel
dat we nodig hadden. Bij het
van- de oude structuren in het landschap teneinde
ophalen was ik blij verrast te
horen dat het materiaal ook
het wandelen beter mogelijk en aantrekkelijker te
gebiedseigen en bovendien
maken. Langs de wielen (dijkdoorbraakkolken) in de
biologisch was.”
gemeenten Arnhem, Overbetuwe en Lingewaard is een
Annemiek van Loon,
informatieve Wielenfietsroute ontwikkeld. In de Noorddeelneemster aan de actie
Heg en Houtwal
Veluwse gemeenten hebben we het netwerk Veluwse
Randmeerroutes opgeleverd.

DANKZIJ VRIJWILLIGERS VERZEKERD VAN LANDSCHAP!
Burgers doen om uiteenlopende redenen vrijwilligerswerk. Ze zijn graag buiten, onderhouden
graag contacten en zetten zich in voor versterking van het landschap. Er wordt veel onderhoud
aan landschapselementen als knotbomen, kikkerpoelen en hoogstamboomgaarden verricht.
Naar schatting 20% van alle landschapselementen wordt door vrijwilligers en bewoners
onderhouden en daar komen in het geheel geen beheersubsidies aan te pas. Ook planten
vrijwilligers heel veel (fruit)bomen en inheemse struiken aan. Zij leveren daarnaast een
onmisbare bijdrage aan de beleefbaarheid van de Gelderse cultuurlandschappen. Zo wordt
de bewegwijzering van 29 Gelderse klompenpaden en vele lokale ommetjes door vrijwilligers
gecontroleerd en gerepareerd, ruimen zij zwerfafval op, maaien zij distels en brandnetels en
snoeien zij overhangende takken en struiken.
Het is onze ambitie om overal in Gelderland bewoners bijeen te brengen en op te leiden
zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan een streekeigen landschap. We zoeken daarvoor
financiering bij allerlei partijen, die er belang aan hechten dat het landschap wordt
onderhouden. We ondersteunen nu 207 verschillende vrijwilligersgroepen met in totaal zo’n
6.400 vrijwilligers en verwachten dat dit aantal de komende tijd sterk gaat stijgen. Met behulp
van een geringe subsidie van de provincie Gelderland ondersteunen en faciliteren wij deze
vele vrijwilligersgroepen, zodat zij gedurende een lange periode hun maatschappelijk zeer
gewaardeerde landschapswerk succesvol kunnen uitvoeren. In 2014 vieren de Natuurwacht
Bommelerwaard en de Knotgroep Heteren-Randwijk hun 40-jarig jubileum. Zonder
beheersubsidies wordt vrijwilligerswerk nog belangrijker. Dankzij hen bent u toch verzekerd
van landschap!
Bel ons als u ook met of als vrijwilliger(s) aan de slag wilt!
Arjan Vriend
directeur
COLOFON

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap
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RESULTATEN 2013
NIEUW AANGELEGD EN
ONTWIKKELINGEN

INZET DOOR VRIJWILLIGERS

# actieve vrijwilligers
2013
2012
2011
2010
2009

# vrijwilligersgroepen

6.400
5.600
5.050

65 x

# uren vrijwilligerswerk per jaar

207

269.500
241.250
= 160 FTE
225.500
194.750
= € 6 miljoen
188.500

185
177
161

4.250
4.000

133

= 3.250 bewoners
via 192 informatieavonden en bijeenkomsten geïnspireerd
GEOPEND
Oldenallerpad &
Rijnweidepad

en
vermeden kost

vormen van vrijwilligerswerk

vroeger...

BIJZONDERE PROJECTEN EN PRODUCTEN

17 actieve bewonersgroepen

2

nu:

erfadviezen gegeven
via bezoeken en
ontwerpplannen

groepen

6 soortenbehoud-groepen

29 Gelderse Klompenpaden
OPENING netwerk Veluwse Randmeerroutes

552

92

200.000 wandelaars
besteedden € 1 miljoen

381 km

in

8 routes
van Harderwijk ..............................................
naar Elburg wandelen

(steenuilen, bijen, poelen, vleermuizen)

8 archeologiewachten/ cultuurhistorie/ oral history

GEOPEND wielenfietsroute
door 3 gemeenten

207
groepen

35 weidevogelwerkgroepen

87 landschapsbeheergroepen
WOERDEN
BOEK

29 klompenpadenwerkgroepen
pen;
10 nieuwe groe
oeddg
lan
4
n
va
waar
werkgroepen

48

35 geplaatste en
onderhouden steenuilkasten

groepen

19 hoogstambrigades

6 landgoedwerkgroepen

> 6.000
1.981

2.030

67

2.106

groepen

1.733

# deelnemers

51
locaties

1.230
x
groepen

706

717

745

208x
29x
29x

543
# kinderen

320
2009

2011

2010

2012

2013

RESULTATEN IN HET LANDSCHAP
inzet van vrijwilligers

2.380

aangeplante en
onderhouden
fruitbomen

3.590

aangeplante en
onderhouden
knotbomen

RESULTATEN IN HET LANDSCHAP
projecten / acties

775

aangeplante fruitbomen

meter
20.230
aangeplante en onder-

80

onderhouden
poelen

houden rijen bomen,
struiken en hagen

60.500
meter
zwerfafval
opgeruimd
ruim 60 km

925
aangeplante
laan- en
knotbomen

NIEUWS

ontvangers van
Landschapsnieuws;
onze digitale nieuwsbrief,
ieder jaargetijde

207 vrijwilligersgroepen verdeeld
per regio
landschapsprojecten

bzzzz

klompenpaden
klompenpaden in ontwikkeling

ha
1.130
onderhouden
groepjes bomen,
hakhoutbos, griend

ACTIE boerenboomgaarden/bijenbosjes
in rivierengebied:
50 deelnemers
(600 m2 bijenbos)

236
onderhouden
solitaire bomen

127 deelnemers
(800 hoogstamfruitbomen)

5.789
beschermde
weidevogelnesten

282
vrijgestelde
jeneverbesstruiken

92.250
stuks aangeplant
bosplantsoen

+/- 23 km

ontwerp
Studio Ilva

