Zomer 2017
Via Landschapsnieuws houden we u vier keer per jaar op de
hoogte van inspirerende acties en projecten. Hieronder staat
slechts een selectie van de zomereditie van
Landschapsnieuws. Bekijk de totale inhoud. (pdf)
Andere onderwerpen:
- Wilde bij en honingbij
- Groep in beeld: Vleermuisvrijwilligers
- Weidevogels tellen
- Klompenpadenfeestje
- Column van Arjan Vriend
OPROEP: Bent u handig met gereedschappen en vindt u het leuk contact te hebben met
vrijwilligers? We lenen jaarlijks honderden stukken handgereedschap uit aan de aangesloten
vrijwilligersgroepen. Het gereedschapsteam (twee professionals en twee vrijwilligers) zoekt
versterking? Heeft u interesse?
Wij wensen u een fijne zomer!

Help de wilde bij en zaai een
bloemenveld
Wilde bijen hebben het moeilijk maar we kunnen ze
helpen. Wilde bijen hebben bloemen nodig. Ze
verzamelen vooral stuifmeel als voedsel voor de
toekomstige jonge bijen. We organiseren voor het
tweede jaar een speciale bloemenzaadactie waarbij bewoners in het buitengebied kunnen
helpen met het inzaaien van bloemen die wilde bijen aantrekkelijk vinden. Doet u mee?

Sponsor een bankje op één van de
Klompenpaden!
Klompenpadenfans opgelet! U kunt nu meedoen om
een bankje op één van de Klompenpaden in
Gelderland te realiseren. Met uw bijdrage kunnen de
vrijwilligers een bankje plaatsen. Een plek om rustig
te zitten, iets te eten of lekker te mijmeren. In het mooie landschap van de
Klompenpaden komen vanzelf de mooiste gedachten boven. Dus sponsor een bankje op één
van de Gelderse Klompenpaden! Lees meer...

Paradijs voor de patrijs
Rondom Montferland is het project ‘Paradijs voor de
patrijs’ gestart, een initiatief van twee enthousiaste
bewoners. Paradijs voor de patrijs wil het leefgebied
van akkervogels verbeteren en in het bijzonder die
van de patrijs. Door elk jaar kruidenrijke akkerranden
in te zaaien, bieden grondeigenaren rondom het
Montferlands massief broedgelegenheid, dekking en
voedsel. Niet alleen voor de patrijs, maar ook voor andere akkervogels zoals de gele
kwikstaart en veldleeuwerik. Lees meer...

Maaien met de zeis is populair
Maaien met de zeis wordt steeds vaker toegepast.
Zeisen is een mooie manier van natuurvriendelijk
kleinschalig maaibeheer, goed voor de biodiversiteit
en een aangename manier van werken. Wat is er
mooier dan het gras maaien met een zeis terwijl u de
vogels hoort zingen en de bijen hoort zoemen? Dit
jaar organiseren we twee ééndaagse cursussen waarin
u onder leiding van SLG en vrijwillige zeisdocenten de
techniek van het zeisen onder de knie krijgt. Nieuw is de cursus sinusbeheer, dat is bij- en
vlindervriendelijk maaibeheer met de zeis. Lees meer...

Renkumse duizendknoopbrigade
Vrijwilligers in de gemeente Renkum gaan de strijd
aan met de Japanse duizendknoop, een invasieve
exoot die voor veel overlast zorgt. Een primeur voor
Nederland! De Renkumse duizendknoopbrigade pakt
deze woekerplant aan. Met de handen, zonder gif. Er
is veel belangstelling bij de Renkumse inwoners om
een handje te helpen. Lees meer...

Boek: 50 nieuwe Klompenpaden
Het boek ’50 nieuwe Klompenpaden’ is het
vervolgdeel op het boek ’50 Klompenpaden’ over
de eerste vijftig gerealiseerde wandelpaden door het
agrarische cultuurlandschap van Gelderland
en Utrecht. In het tweede deel komen nu de overige
paden, tot en met het 100ste Klompenpad aan
bod. Naast auteur en samensteller Wim Huijser
schreven dit keer meerdere landschapscolumnisten
mee. Fotograaf Willem van Leuveren maakte opnieuw
alle foto’s. Deze impressies van Klompenpaden zijn
aangevuld met gedichten. Lees meer...

