Zomer 2018
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:
- Thee in de boomgaard
- Tips uit het gereedschapsdepot
- Lekker zitten op de Klompenpaden
- Citaat Frans ter Maten, Waterschap Vallei en Veluwe
- Praktijkboek Bosbeheer
- Column van Arjan Vriend
Wij wensen u een fijne zomer!

Melodisch Landschap
Op vrijdagavond 29 juni organiseren we in
samenwerking met Hoeve Klein Mariëndaal het
arrangement Melodisch Landschap; een boeiende
landschapsexcursie en aansluitend een intiem concert
op de deel van de historische boerderij door Diftong uit
Veenendaal en Jee Wee Donkers uit Ede. Onze
directeur is uw gastheer tijdens Melodisch Landschap. De excursie begint om 19.00 uur, het
concert begint om 20.30 uur. Er zijn 40 kaartjes beschikbaar. Wees er snel bij want vol=vol!
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Aan de slag met biodiversiteit
Onderzoek laat zien dat het met wilde bijen en andere
insecten niet goed gaat. Veel mensen willen daar iets
aan doen. Ook gemeenten willen dit samen met
bewoners oppakken om de biodiversiteit te
vergroten. SLG legt met haar Natuurerf advies de
nadruk op het vergroten van de biodiversiteit. Hoe
maak je je erf vriendelijk voor dieren en planten? Lees
meer...

Maaien met de zeis
Kruidenrijke graslandjes, hooilandjes en bloemrijke
bermen hebben grote waarde voor de natuur. Nectar
en stuifmeel zijn een belangrijke voedselbron voor
insecten, zoals (wilde) bijen, hommels en vlinders.
Ook biedt hogere vegetatie de mogelijkheid aan kleine
dieren om te schuilen. Of aan akkervogels zoals de
patrijs om veilig te broeden. Gelukkig is er steeds
meer aandacht voor een andere manier van maaien. Bijvoorbeeld door pas na de bloei te
maaien of in gedeeltes te maaien. Lees meer...

Wilde Bijenwerkgroep
Kees Sparreboom is coördinator van de Wilde
Bijenwerkgroep in de gemeente Overbetuwe. De groep
heeft een vaste kern van vier leden. Ze organiseren
regelmatig activiteiten en trekken daar veel
belangstelling mee. In 2015 is de Wilde
Bijenwerkgroep in de Oostermeint, een klein
bosgebiedje midden in het landelijke gebied van de Overbetuwe, begonnen met de bouw van
een groot wilde bijenhotel. Bekijk de tip van de Wilde Bijenwerkgroep wat je zelf kan doen
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voor de wilde bij.

Op de bres voor Betuwse boomgaard
Denk je aan de Betuwe, dan denk je aan fruit en
fruitbomen. Ze zijn beeldbepalend voor deze streek en
van grote cultuurhistorische waarde. In de loop der tijd
zijn veel traditionele hoogstamboomgaarden
verdwenen of vervangen door lange rijen lage
fruitbomen. Geldermalsen wil de tachtig hoogstamboomgaarden die er in de gemeente naar
schatting nog zijn, graag in stand houden. Het plukken van het fruit in een
hoogstamboomgaard is veel werk en de opbrengst vaak laag. We bieden eigenaren van
boomgaarden daarom de helpende hand door het organiseren van Plukdagen. Lees meer...

Wezel
De das kennen we, maar zijn kleine broer de wezel is
niet zo bekend. De wezel behoort net als de hermelijn
en de bunzing tot de kleine marterachtigen. Onze
kleinste inheemse roofdieren kunnen we helpen met
maatregelen in het landschap. Van oudsher wordt de
wezel door de mens met open armen ontvangen want
het zijn goede muizenvangers. Wezels hebben een
voorkeur voor drogere en kleinschalige agrarische habitats. Lees meer...
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