
Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

Agenda 

 

• Welkom 

• Aanleiding project Loil in het Groen 

• Landschap Loil 

Pauze 

• Cultuurhistorisch erfinrichtingsprincipe 

• Werkwijze project Loil in het Groen 

 

• Intekenen voor inloopbijenkomst 

 

 

 

 

Beplantingsproject Loil in het Groen 



Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

• kantoor op landgoed Rosendael, bij Arnhem 

• 22 medewerkers 

• Missie: ”zorg voor een vitaal, beleefbaar en herkenbaar 

streekeigen landschap” 

• Ideële doelstelling, geen economische of grondbelangen 

• Samenwerken voor uitvoering 

• Afspraken met Provincie Gelderland over begeleiding 

landschapsvrijwilligers 

• Projectenorganisatie; zakelijk, niet commercieel 

• Beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij 

• Landschapsbeheer Gelderland is in het bezit van het CBF-

keurmerk voor goede doelen (transparant, doelmatig, goed 

bestuur) 
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Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

Aanleiding 

 

• Project Levend Landschap Loil 2014 

• Uitvoeringsagenda met concrete 8 ideeën voor versterken 

(aanplant) landschap 

 

 

 

 

 

 

 

Beplantingsproject Loil in het Groen 



Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

 

• Landschap Montferland kent veel gradiënten -> variatie in 

gebruik en in flora en fauna 

• Versterking landschap blijft nodig 

 

• Beleid landschap 

• Kontaktraad Loil 

• Gemeente Montferland (LOP) 

• Provincie Gelderland 

 

• belangrijke rol grondeigenaren 

 

 

 

 

 

 

 

Beplantingsproject Loil in het Groen 



Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

Aanpak 

• op vrijwillige basis 

• met de dorpsorganisatie 

• korte doorlooptijd 

• doe-het-zelf-aanpak: eigen initiatief met professionele 

ondersteuning 

• subsidie 

 

Stappen 

• 19 mei informatieavond 

• 9 juni inloopmiddag en -avond 

• 21 november plantdag 

 

 

 

 

 

 

Beplantingsproject Loil in het Groen 



 



Essen en Kampen 

Natte kampontginningen 

Broekontginningen 

Natte ontginningen 



• Hoog  

• Droog 

• Akkers 

• Open karakter 

• Weinig beplanting 

• Onregelmatige  

verkaveling 

• Weinig bebouwing 

• Korenmolens 

 
 

Essenlandschap 



Essenlandschap 



Essenlandschap 



Essenlandschap 

Doetinchemseweg 



Essenlandschap 

De korenbloem 



• Afwisselend 
• Hoog en laag 
• Droog en nat 
• Akker en weiland 
• Kampen 
• Steilranden 
• Onregelmatige 

verkaveling 
• Kronkelige wegen 
• Boomgaarden 
• Heggen en hagen 
• Knotbomen 
• Houtsingels 
• Bossen 

 
 

Kampenlandschap 



Kampenlandschap 



Kampenlandschap 



Kampenlandschap 



Kampenlandschap 



• Laag 

• Nat, Didamse wetering 

• Recent ontgonnen 

• Sloten 

• Weiland 

• Strokenverkaveling 

• Rechte wegen 

• Knotwilgen 

• Struweelhagen 

• Elzensingels 

• Wegbeplanting 

• Broekbosjes  

 

Broek- en natte ontginningen landschap 



Broek- en natte ontginningen 



Broekontginningen landschap 



Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

Pauze 



• Referentie 1900 

• Geheel zelfvoorzienend 

• Functionele inrichting (plek op het erf) 

• Voor en Achter 

• Wonen en Werken 

• Functionele beplanting (functie) 

• Streekeigen beplanting 

• Erf onderdeel van het landschap 

 

• Lagenbenadering 

 

Cultuurhistorisch Erfinrichtingsprincipe 



Houtwal en houtsingel 

Hoogstamboomgaard 

Solitaire boom Struweelhaag Knip- en scheerheg Geriefbosje 

Elzensingel Knotbomen 

Cultuurhistorisch Erfinrichtingsprincipe 

Functies 

 

Leibomen Poel 



voor 

achter 



4e laag: eik of es 

3e laag: 
fruitbomen 
knotbomen 
geriefhoutbosje 

1e laag: 

knip- en scheerheg 

2e laag: 
struweelhaag 
sierstruiken 
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Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

• Variatie 

• Landschapselementen 

• Beplantingsoorten 

• Beheer en onderhoud 

 

 



  Mantelzoom vegetatie       Gefaseerd hakhoutbeheer 



Soorten 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Meidoornbloesem.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Ligustrum_vulgare1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Rosa_eglanteria_img_3218.jpg


Soorten 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Rosa_canina_hips.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Wilde_liguster_bessen_Ligustrum_vulgare.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Closeup_of_blackthorn_aka_sloe_aka_prunus_spinosa_sweden_20050924.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Meidoorn_vruchten.jpg


Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

Werkwijze 

Doe-het-zelf aanpak 

 

Gebruik van de handreiking beplantingsplan 

 

 1. Duik in het landschap 

Ga op zoek naar de streekeigen kenmerken van uw 

woonomgeving. 

 

2 Wat is een Loils erf 

Hoe ziet het ‘Loilse erf’ er uit, en hoe kunt u aansluiten bij 

het landschap. 

  

 

 

 

 



Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

Werkwijze 

3 Welke landschapselementen horen daarbij 

Bekijk welk landschapselement op uw erf thuis hoort. 

 

4 Wat zijn de streekeigen soorten 

De plek op het erf is veelal bepalend voor de boom– en 

struiksoorten. 

 

5 Aanbevelingen voor aanplant en onderhoud 

Gebruik informatiebladen en YouTube filmpjes Jaap & Lex 

met concrete en tips en voorbeelden.  

  

• www.landschapsbeheergelderland.nl 

 

 

 

 

 

http://www.landschapsbeheergelderland.nl/


Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

Werkwijze 

• Weet wat u wilt en kunt 

• Zet uw ideeën op papier 

• Gebruik daarvoor de Handreiking 
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Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

Werkwijze 

• Weet wat u wilt en kunt 

• Zet uw ideeën op papier 

• Gebruik daarvoor de Handreiking 
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Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

Dinsdag 9 juni inloopmiddag en avond 



Beplantingsplan 

 

• Locatie 

• Lengte 

• Breedte 

• Oppervlak 

• Plantwijze 

• Aantal stuks 

• Soorten 

• Maat 
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Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

Stappen na de informatieavond: 

 

• intekenen vanaf vanavond bij Tamara Donkers-Lamers 

• inspiratie en eerste schets met uw eigen wensen en ideeën 

• 9 juni inloopmiddag en –avond 

• uitwerken plannen 

• 21 november plantdag 

• Kijk op www.landschapsbeheergelderland.nl bij Loil in het 

Groen 

 

 

 

 

 

Beplantingsproject Loil in het Groen 

http://www.landschapsbeheergelderland.nl/


Bedankt voor uw aandacht! 

Vragen? 

 

www.landschapsbeheergelderland.nl 

Twitter: @SLGelderland 

 

Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal telefoon 026 3537 444 


