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Help de bij, zaai een bloemenveld
Bijen hebben het moeilijk.
We organiseren daarom een
speciale bloemenzaadactie
voor bewoners in het buitengebied. Wij kunnen bijen
helpen met het inzaaien van
bloemen die bijen aantrekkelijk vinden.
Doet u mee?
We kunnen de bijen helpen met bloeiende planten in de periode dat ze
vliegen. “Vooral in juni zijn er voor bijen weinig aantrekkelijke bloemen. Bijen verzamelen de nectar voor de energie en verzamelen het stuifmeel voor
de jonge bijen, het broed. Samen met zaadbedrijf Cruydt-hoek hebben we
een bloemenmengsel voor bijen laten maken. De mengsels zijn bedoeld
voor grondeigenaren in het buitengebied om overhoekjes en randen op en
om het erf in te zaaien, om bijen te lokken maar ook vlinders”, zegt projectleider Nomi Havelaar van SLG. “Bijen staan in de belangstelling en veel
mensen willen graag een handje helpen maar weten vaak niet met welke
bloemen. Met deze actie bieden we mensen een goed bloemenzaadmengsel aan. Voor onze actie is al veel belangstelling maar we willen graag dat
meer grondeigenaren meedoen. Het liefst bewoners die grote oppervlaktes
inzaaien want daarmee helpen we bijen het meest”, aldus Nomi Havelaar.
Het ene zaadmengsel is meer geschikt voor kleigrond, het andere mengsel is meer geschikt voor zandgrond. Het gaat om één- tot tweejarigen
met daarbij vaste planten, zoals Duizendblad, Rode klaver, Boerenwormkruid, Korenbloem en Veldlathyrus. Op onze website staat een lijst met de
soorten. Heeft u belangstelling om een stukje grond op uw erf hiermee in
te zaaien? Meedoen kan vanaf 100 m2. De kosten zijn € 0,35 per m2. Aanmelden kan tot 15 januari 2017 via onze website.

Collectieboomgaard
Gamerse Zure, Honingzoet, Dirkjespeer of Winterbergamot
zijn namen van vergeten maar teruggevonden fruitrassen.
Samen met u willen we, SLG en de bekende pomoloog
Hennie Rossel, dit bijzondere erfgoed behouden. Plant dus
ook eens een bijzonder en oud fruitras aan in een zogeheten
Collectieboomgaard. Deze hele bijzondere bomen worden
speciaal gekweekt. Lees meer over de collectieboomgaarden
en hoe u ze kunt bestellen op onze website.

Landschapskwaliteit
Landschapskwaliteit is een belangrijke vestigingsfactor. Hoger opgeleide
mensen willen een uitdagende baan.
Zij zijn graag bereid om daarvoor te
verhuizen. Uit recent onderzoek blijkt
dat zij echter ook graag verhuizen
naar een regio waar het goed toeven
is. Met name ook de kwaliteit van het
landschap speelt daarbij een grotere rol dan voorheen werd gedacht.
Mensen willen een leven in balans.
Ze willen hard werken en ze willen
ook voldoende mogelijkheden in de
directe omgeving om te ontspannen.
Een goed toegankelijk landschap,
dat er mooi bij ligt en een thuis biedt

aan allerlei wilde planten en dieren
heeft dus wel degelijk een grote economische waarde. Recent onderzoek
wijst uit dat werkgevers van kennisintensieve bedrijven daar rekening
mee houden. Zij vestigen zich bij
voorkeur met hun bedrijf in een regio
met een aantrekkelijk landschap. En
zij nemen de hogere WOZ waarde
van huizen nabij een mooi landschap daarbij op de koop toe.
Arjan Vriend,
directeur-bestuurder

Wie deed er mee met de Natuurwerkdag?

Plukdagen een succes!

In Gelderland hielpen 1782 vrijwilligers een handje tijdens de Natuurwerkdag. De Natuurwerkdag
leent zich bij uitstek om éénmalig
een dagje mee te werken in het
landschap. Op 63 locaties gingen
jong en oud naar buiten om te
zagen, slepen en snoeien in het
landschap.

werkten mee op de Wezepse heide
waar ze ‘s zomers hun bijenkasten
neerzetten.

Zevenduizend kilo appels en peren. Dat hebben vrijwilligers tijdens plukdagen in september en oktober
geoogst in particuliere boomgaarden in de Betuwe.

Roze helmen

Wie kent ze niet: de mooie karakteristieke particuliere
boomgaarden in de Betuwe. Ze hangen elk najaar vol met
duizenden kilo’s appels en peren, die een eigenaar vaak
maar voor een klein deel gebruikt. Jammer van het fruit
dat blijft liggen op de grond en wegrot. Om dit te voorkomen, werden gezamenlijke plukdagen georganiseerd. De
plukdagen waren een initiatief van SLG in samenwerking
met de Vereniging voor Agrarisch Natuur en Landschapbeheer Tieler- en Culemborgerwaarden, Heerlijkheid

Wezepse heide

landschap in beeld

In het waterwingebied Wezepse
heide wilden deelnemers iets terug
doen voor het gebied. Veel vrijwilligers maken regelmatig gebruik van
het gebied, bijvoorbeeld door er te
wandelen met de hond. Ook imkers

In de uiterwaarden van Oosterbeek
ging een groep vrouwen van POINK,
een club voor lesbische en biseksuele vrouwen, getooid met roze helmen
aan de slag. Ook welpen van de
scouting hielpen hier mee met wilgen
knotten.

Fysiek bezig

In het Renkums Beekdal in Renkum
vertelden veel deelnemers het lekker
te vinden om fysiek bezig te zijn. Ook

minister Dijsselbloem werkte hier
mee tijdens de Natuurwerkdag. Het
buiten werken is voor hem en veel
andere deelnemers een welkome
afleiding van het dagelijks werk.
Volgend jaar vindt de Natuurwerkdag
plaats op 4 november 2017.

Het Korenburgerveen, Meddose Veen en het Vragenderveen vormen samen een groot hoogveengebied bij
Winterswijk. Het belangrijkste bestanddeel van veen

Pilot

Uit een enquête bleek dat particuliere eigenaren van
boomgaarden het plukken en het verwerken van fruit
als een probleem ervaren. Daarom is vorig jaar een pilot
uitgevoerd waarbij enkele eigenaren biologisch fruit (SKAL
gecertificeerd) leverden aan Heerlijkheid Mariënwaerdt,
die er sap van liet maken. Alle betrokkenen waren enthousiast over de samenwerking. Bovendien bleek het sap van
zeer goede kwaliteit, mede door de combinatie van allerlei
oude rassen. Reden genoeg om het project dit jaar uit te
breiden. Maar daarvoor zijn wel helpende handen nodig
bij de pluk. Daarom zijn er plukdagen voor vrijwilligers
georganiseerd.

Plukschort

Op vijf zaterdagen is afgelopen najaar geplukt in boomgaarden in Erichem, Zoelen en Zoelmond. Voor ladders,
plukschorten, koffie, thee en appeltaart werd gezorgd.
Plukkers mochten voor eigen gebruik appels en peren
meenemen. In no time zaten de plukdagen vol. Samen
fruit plukken is natuurlijk ook gezellig. Een succes!

Gereedschapsdepot vernieuwd

Hoogveen
Vroeger lagen in Nederland onmetelijke hoogveenmoerassen. Daar is bijna niets meer van over. Op
enkele plekken komt nog levend hoogveen voor.

Mariënwaerdt en gemeente Geldermalsen.

is veenmos, dat grote hoeveelheden water in zich kan
opnemen. In volgezogen toestand bestaat de plant
voor meer dan 90 procent uit water. Veen ontstaat op
plaatsen waar veenmos zich ophoopt in de bodem
doordat het sneller aangroeit dan verteert. Voor een
goede vertering van plantenresten is zuurstof nodig. In
een vochtige omgeving belet het water echter de toevoer van lucht. De laag onverteerde plantenresten die
zich zo in de loop van vele jaren ophoopt kan meters
dik worden. Dat is veen. Vanaf de middeleeuwen tot
in de twintigste eeuw gebruikten de mensen gedroogd
veen (turf) als brandstof. De meeste veengebieden
verdwenen op die manier, ze werden ontwaterd en
afgegraven. Het normaal niet toegankelijke Vragenderveen was met de Natuurwerkdag toegankelijk voor een
opknapbeurt.
Dit soort hoogveen vormt zich op de hogere gronden
waar een ondoorlatende laag in de bodem zit. Hierdoor kan het regenwater niet goed wegzakken. Allerlei
bijzondere planten als veenpluis, wolfsklauw, zonnedauw, kleine veenbes en lavendelheide komen hier
voor. Naast hoogveen is er ook laagveen. Laagveen
ontstaat waar de bodem vochtig is door grondwater.

Ons gereedschapsdepot in Rozendaal is vernieuwd! In de afgelopen jaren is het aantal gereedschappen uitgebreid en steeds
meer afgestemd op de behoefte
van de vrijwilligers in het veld.

Houten kantine

Sinds dit jaar gebruiken we de hele
loods. Voorheen werd een gedeelte
door verhuurder GLK gebruikt. De
schuur heeft een nieuw dak gekregen en binnen is het nodige vertim-

merd. Iedere vrijdag ontvangen we
vrijwilligers die gereedschappen
voor hun groep komen halen, met
een kopje koffie of thee in de nieuwe
houten kantine.

Zaagjes en zeisen

Het assortiment loopt uiteen van
snoeischaren, takkenscharen en
zaagjes voor het snoeiwerk tot spades om boompjes mee uit te steken.
Voor het maaien in de zomerperiode
hebben we zeisen op voorraad en
harken om het gras bijeen te harken.
Groepen die in het water werken,
lenen bij ons waadbroeken en schepnetten. Om veilig te kunnen werken
voorzien we vrijwilligers van helmen,
handschoenen en EHBO-dozen.

Kindergereedschap

Tijdens de Natuurwerkdag is al het
gereedschap in gebruik, geen zaag
is dan meer te vinden. Ook kinderen

kunnen meewerken met speciale
kindergereedschappen. We bieden
kwalitatief goede gereedschappen
om onderhoud te doen in het landschap en daar zijn we trots op. Goed
gereedschap is het halve werk!

Landschapskalender
Gelderse Werkdag

Stichting Landschapselementen Elburg

Nieuwe Klompenpaden

Eén keer in het jaar verzamelen
SLG vrijwilligers zich om met
elkaar kennis te maken en mee
te werken in het landschap. De
Gelderse Werkdag is een mooie
afsluiting van het winterwerkseizoen voor zo’n 250 vrijwilligers.

De landschapsbeheergroep Stichting Landschapselementen Elburg (SLE)
vierde dit jaar haar 20-jarig jubileum. Vrijwilligerswerk in het landschap is
niet iets van de laatste jaren, dat bewijst deze groep maar weer! SLE telt
zo’n vijftig vrijwilligers, die graag buiten in de natuur bezig zijn met onderhoud en/of aanleg van kleine landschapselementen.

Gelderland is weer een aantal Klompenpaden rijker! De wandelpaden lopen over boerenland en herstellen oude verbindingswegen.

4 maart 2017

Ieder jaar organiseert een andere
landschapsbeheergroep deze eerste
zaterdag in maart. Stichting Landschapselementen Elburg (SLE) organiseert op zaterdag 4 maart 2017 de
Gelderse Werkdag.

Landschapsknokker

In de ochtend is er een excursie in
het werkgebied en in de middag werk
je mee op een werklocatie of andersom. Tijdens de lunch ontvangt een
vrijwilliger de Landschapsknokker,
een prijs om iemand eens flink in het
zonnetje te zetten!

Oeverzwaluwwand opknappen

De gastheer heeft een afwisselend
programma samengesteld, met activiteiten die een afspiegeling vormen
van de werkzaamheden van SLE. Zo
kun je bijvoorbeeld een oeverzwaluwwand opknappen, peppels knotten, hoogstamfruit snoeien, heide
of een houtwal opschonen. Ook
zijn er interessante excursies door
historisch Elburg, de A. Vogel tuinen
van Biohorma of één van de prachtige landgoederen in de gemeente
Elburg.

Koningslinde

Het jubileum vierde de groep in het mooie landhuis na afloop van de Natuurwerkdag op Landgoed Huis Schouwenburg. SLE heeft een Koningslinde
aangeboden aan het landgoed. De linde werd geplant door de eigenaren van
het landgoed (foto onder). SLE organiseert volgend jaar de Gelderse Werkdag.
Het jubileum is een mooie aanleiding om andere groepen uit te nodigen in hun
werkgebied (zie Gelderse Werkdag). Schouwenburg is slechts één van de plekken in de gemeente Elburg waar SLE onderhoud aan het landschap doet.
“Aantrekkelijk landschap”
SLE zet zich in voor het landschap in de hele gemeente. Wethouder Jan Polinder geeft aan de kwaliteit van het landschap te zien groeien dankzij SLE. “Het
herstel van landschapselementen en het noodzakelijke landschapsonderhoud
blijft niet onopgemerkt. Ook op beleidsniveau is SLE een partner voor de gemeente. De samenwerking zorgt al jaren voor de continuïteit van het aantrekkelijke landschap in het buitengebied van Elburg.”

De nieuwste aanwinst is het Dorenweertsepad in de gemeente Renkum. Het 13 km lange wandelpad loopt door de bossen rondom kasteel
Doorwerth, naar het bijzondere dorp Heveadorp met de rieten daken.
Het laatste deel van de route loopt door de uiterwaarden met zicht op de
imposante stuwwal. Wandelaars van het Fliertpad lopen door het buitengebied van Twello over statige landgoederen en langs de oude moestuin
van Deventer. In het rivierengebied beleeft de wandelaar de hoogstamfruitbomen op en rondom landgoed Mariënwaerdt op het Leidschehoevenpad. De kaden en dijken op
dit Klompenpad vertellen de historie van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Het Kandiapad rond
Groessen loopt van de vruchtbare oude stroomruggen, van
oudsher een tuinbouwgebied,
naar de uiterwaarden van de
Rijn en het uitgestrekte Rijnstrangengebied. Zie www.klompenpaden.nl voor alle routes.

Van lindeboom tot landhek

“Wij knotten wilgen, zetten houtsingels af, plaatsen uilenkasten, ooievaarsnesten en landhekken, snoeien oude lindebomen etcetera. Kortom, we willen het
authentieke landschap in de gemeente zoveel mogelijk behouden, ook voor
toekomstige generaties”, zo valt te lezen op de website van SLE. “Verjonging is
een speerpunt voor de komende tijd”, aldus voorzitter Ad Dijkshoorn. De wens
is dat er weer zeker twintig jaar wordt aangeknoopt aan het bestaan van de
groep. Aan het enthousiasme zal het niet liggen, dat blijft onveranderd groot.
Kijk hier voor meer informatie over Stichting Landschapselementen Elburg.

Op de bres voor het landschap
Frank Berendse (65) was tot voor kort hoogleraar natuurbeheer en
plantenecologie. Hij maakt zich grote zorgen over natuur en landschap.
Op het Oogstfeest, een inspirerende middag voor relaties die SLG
organiseerde met partners, hield hij een vlammend betoog over het
landschap. Hij benadrukte de teruggang van de soorten in het agrarisch
landschap. In zijn boekje Wilde apen geeft Berendse een overzicht van
de geschiedenis van de natuurbescherming, de belabberde stand van de
natuur in Nederland, maar ook de oplossing van de problemen waarmee
de natuur te kampen heeft. Hij signaleert het grote verlies aan soorten
dieren en planten.

Veldleeuwerik

Als voorbeeld noemt hij de veldleeuwerik waarvan hij vroeger
zo genoot, maar waarvan er
nog geen 5 procent over is. Hij
beschrijft de pijn voor het boerenlandschap. Gelukkig komt hij
ook met oplossingen. Hij schetst
een Nederland over 50 jaar
waarin er genoeg ruimte is voor
natuur, landbouw en recreatie.

18 januari 2017
Infoavond Knotgroep Hattem
18 en 19 januari 2017
Bio-beurs
18 januari om 15.15 uur
SLGworkshop ‘Maak je Erf Goed’
21 januari 2017
Opening Uddelermeerpad
28 en 29 januari 2017
Nationale Tuinvogeltelling
4 maart 2017
Gelderse Werkdag
10 en 11 maart 2017
NLdoet
11 maart 2017
Uitdeeldag Balgoij in het Groen
voorjaar 2017
Opening Teisterbantpad
Volg ons nieuws ook via Twitter:
@SLGelderland

Je voelt je verbonden met je omgeving
Jeroen Dijsselbloem, minister en vrijwilliger
Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën en Eurogroepvoorzitter, werkte tijdens de Natuurwerkdag op 5 november
mee in Renkum. Met de zaag in de hand snoeide hij wilgenen elzenopschot in het Renkums Beekdal. In zijn vrije tijd
doet hij niets liever dan in de buitenlucht werken, bijvoorbeeld als vrijwilliger in de Wageningse uiterwaarden.
“In de uiterwaarden van Wageningen knotten we ieder
jaar in januari de wilgen. Dit is een sociaal gebeuren met
de hele buurt, er is dan koffie en soep. Maatschappelijke
betrokkenheid ontstaat door onderhoud aan het landschap
juist niet uit te besteden. Waar het over gaat is ‘eigenaarschap’. Mensen gaan zich verantwoordelijk voelen, in
plaats van zich af te keren van de natuur, wanneer ze zelf
een actieve rol krijgen.”

termijn beheer en de grote dingen moet men uitbesteden
aan professionals. Maar daar waar groepen bewoners het
onderhoud op zich willen nemen, moet de overheid ruimte
laten. Als burger krijg je dan het gevoel: die knotwilgen
zijn van óns. Je voelt je verbonden met je omgeving. Het
jaarlijkse knotten in de uiterwaarden is een relaxte bezigheid. En als je dan later nog eens langsrijdt, dan denk je:
Hé, die wilg moeten we weer eens knotten!”
We bedanken Jeroen en de bijna 1800 vrijwilligers voor
hun bijdrage aan de Natuurwerkdag in Gelderland.
Bekijk de impressies van de Natuurwerkdag 2016 op
onze website.

“Alles is zo goed georganiseerd in Nederland. Het lange

Boek: Scholtengoederen

Uitgave van:

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Tel. 026 3537444

Wat is nu een scholte? Welke
familie was een scholtefamilie?
Wie woonde op welk erf? Deze en
andere vragen beantwoordt Arjan
Ligtenbarg in zijn boek ´Scholtengoederen rondom Aalten, Dinxperlo & Winterswijk´.
Scholtengoederen, scholtenboerderijen, scholten en scholtinnen: het
zijn begrippen uit Winterswijk en omgeving die staan voor een uniek historisch fenomeen. Scholten zijn een
soort herenboeren, met een oude,
grote boerderij en behoorlijk wat
boerenland en bos eromheen. Arjan
Ligtenbarg is jarenlang de archieven
ingedoken en heeft een huzarenstuk
geleverd met dit boek. Het boek licht
een tipje van de sluier op en plaatst
de herkomst van scholtenboerderijen en de families in een historisch
perspectief.

Colofon

info@landschapsbeheergelderland.nl
www.landschapsbeheergelderland.nl
Twitter: @SLGelderland
Beeldmateriaal: Henk van den Burg,
Ruud Knol, SLE, Wim Weenink en SLG

Meer informatie:

Scholtengoederen rondom Aalten,
Dinxperlo & Winterswijk
Auteur: Arjan Ligtenbarg
ISBN 978-90-822829-3-1
Prijs: € 27,50

