Voorjaar 2017
Beste relatie,
Via Landschapsnieuws houden we u vier keer per jaar op de
hoogte van inspirerende acties en projecten. Hieronder staat
slechts een selectie van de voorjaarseditie van
Landschapsnieuws. Bekijk de totale inhoud. (pdf)
Andere onderwerpen:
- Column van Arjan Vriend over 100ste Klompenpad
- De steenuil
- Acties voor bijen
- Landschap in beeld: Knotboom
- Veelzijdig vrijwilligerswerk
- Landschapskalender
OPROEP: Ben je graag buiten en ben jij ook verknocht aan het karakteristieke landschap van
Gelderland? Wij zoeken vrijwilligers voor de Gelderse Werkgroep Landschapsmonitoring voor
het inventariseren en monitoren van kleine landschapselementen. Kijk voor meer informatie.
Wilt u de nieuwsmail niet meer ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment afmelden via de
link 'afmelden' onder de nieuwsmail.

Steun de steenuil
Voor elke € 50 die u doneert, kunnen vrijwilligers
van de steenuilenwerkgroepen in Gelderland één
steenuilenkast ophangen. De steenuil is een
holenbroeder die zelf geen nestholte kan maken.
Door het verdwijnen van oude knotbomen of
hoogstamfruitbomen met holtes, bieden
steenuilenkasten een goed alternatief. Steun de
steenuil en sponsor een steenuilenkast!
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Boek en app: Veluwe - De Natuurgids
De Veluwegids is dé manier om natuur te ontdekken op de Veluwe!
Een uitgebreide beschrijving van het landschap en de flora & fauna
direct gekoppeld aan routes. Tips over de mooiste
wildobservatieplekken, leukste excursies op de Veluwe en routes door
verschillende landschapstypen, die deels over de Klompenpaden
lopen. Naast de Veluwegids is er de routeapp, deze filtert op uw
favoriete thema (flora, reptielen en vogels) en geeft seizoensgebonden
informatie. Lezers van Landschapsnieuws ontvangen korting: betaal
slechts €17,50.

Landschapsbeheer in 2016
We merken dagelijks dat mensen verknocht zijn aan
het landschap. Ook het afgelopen jaar hebben we
dat weer gezien. Bewoners van het buitengebied die
met veel enthousiasme meedoen aan een
beplantingsproject. Vrijwilligers die regelmatig in
touw zijn om wilgen te knotten, poelen op te
schonen, weidevogelnesten te beschermen en
landschapselementen in kaart brengen. Lees verder

Paradijs voor de patrijs
Boerenlandvogels hebben het moeilijk. De patrijs is
daar een voorbeeld van. Deze prachtige akkervogel
zien we steeds minder. Maar we kunnen patrijzen
helpen. Rondom het Montferland start het project
‘Paradijs voor de patrijs’. Door het inzaaien van
kruidenrijke akkerranden bieden we patrijzen en
andere akkervogels zoals gele kwikstaart en
veldleeuwerik broedgelegenheid, voedsel en dekking. Lees verder
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Oral History Werkgroep Gelderland
In 2008 is de Oral History Werkgroep Gelderland opgericht om de
levende geschiedenis en verhalen van streekbewoners over het
landschap vast te leggen. Sinds 2012 opereert de werkgroep
zelfstandig en wordt daarbij door ons en Stichting Erfgoed Gelderland
gefaciliteerd. De werkgroep is zeer productief en heeft verhalen
vastgelegd over allerlei onderwerpen, waarover fraaie boeken zijn
gepubliceerd. Ze bedenkt zelf thema’s maar werkt ook in opdracht.
“Levensverhalen vastleggen, dat bindt ons”. Momenteel is de
werkgroep bezig met verhalen over beken en sprengen op de
Veluwe. Lees verder

Klompenpaden volop in beweging
In maart hebben we het Boereneschpad in de
gemeente Berkelland geopend. In Hoenderloo volgt
het 99ste Klompenpad. De opening van het 100ste
Klompenpad vieren we op 31 mei in Renswoude, op
de grens van de klompenpadprovincies Utrecht en
Gelderland. We blijven Klompenpaden niet alleen
ontwikkelen maar ook verbeteren. Zo hebben we het
Meulunterenpad in de gemeente Ede, dat in 2007 is geopend, op suggesties van wandelaars
flink verbeterd. Lees verder
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