Winter 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 herfsteditie van
Landschapsnieuws.Bekijk de totale inhoud. (pdf)
Andere onderwerpen:
- Eerste Klompenpad Kids in Wageningen
- Sportieve Natuurwerkdag
- 15 jaar Vleermuisnetwerk
- Biodiversiteit leeft
- Column van Arjan Vriend
en een boekentip!
P.s. Ons kantoor is gesloten tussen Kerst en nieuwjaar.
Fijne feestdagen!

Bomen voor Koeien
De eerste ‘Bomen voor Koeien’ zijn aangeplant in
Overasselt, gemeente Heumen. Hobbyboer Titus van
Haren plantte 25 meidoornstruiken aan in zijn
weiland. De meidoorns gaan zorgen voor schaduw
voor zijn MRIJ-runderen. SLG zorgt voor de aanplant
van ‘Bomen voor Koeien’ in Gelderland. De bomen en
struiken zijn van inheemse herkomst en passen in het landschap. Wilt u net als Titus ook
schaduw voor uw vee? Meld uw locatie dan aan op onze website. Of
lees Landschapsnieuws voor meer informatie.
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Seizoenstip: aanplant van bomen en
struiken
De bomen zijn kaal, de winter is aangebroken. De
sapstroom is tot stilstand gekomen en bomen
en struiken zijn gestopt met groeien. Als er geen blad
aan de struik zit, verdampt deze geen vocht. De
struik is in winterrust. Dit is de goede tijd om nieuwe
bomen of struiken aan te planten, of een bestaande
heg of boom te verplanten. Het plantseizoen duurt van november tot maart, als er tenminste
geen vorst in de grond zit. Lees meer in Landschapsnieuws...

Leven met Water in Gelderland
Leven met water en droogte is van alle tijden. Wat
deed je als boer als de Slinge overstroomde?Hoe
zorgde je als landgoed voor voldoende water in de
gracht? Wat was de werking van een kopermolen?
Levensverhalen over historisch waterbeheer zijn nu
vastgelegd. Agrariërs, landgoedeigenaren,
(gepensioneerde) medewerkers, dijkgraven,
heemraden van waterschap, molenaars van watermolens en beekvrijwilligers vertelden hun
verhaal aan de vrijwilligers van de Oral History Werkgroep Gelderland. Lees de verhalen op
onze website.

Dier in beeld: Ree
Verspreid over heel Nederland leven ruim
100.000 reeën. Toch laten ze zich zelden overdag
zien. Ze zijn schuw. Overdag houden ze zich meestal
schuil. Ze houden zich dan op in bossen, greppels
en groenstroken waar ze rusten en herkauwen. Vooral
in de schemering langs bosranden heb je kans een ree
aan te treffen. Ze gaan dan op zoek naar
bessen, uitlopers van struiken, eikels en paddenstoelen en sommige landbouwgewassen.
Reeën eten de meest voedzame delen van een plant. Lees meer in Landschapsnieuws...
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Klompenpadwerkgroep Rijnstrangenpad
Op 19 oktober werd het Rijnstrangenpad (voormalige
route Gangen door de Rijnstrangen) geopend.
Coördinator van de werkgroep Theo te Wilt vertelt
over de totstandkoming van het nieuwe
Klompenpad: “Al op de eerste informatiebijeenkomst
is een leuke groep vrijwilligers gevormd die onder
leiding van SLG aan de slag is gegaan. Een aantal
vrijwilligers verzamelden interessante verhalen en wetenswaardigheden met bijbehorende
foto’s en filmpjes. Anderen bezochten grondeigenaren en pachters met de vraag of ze ook
voor dit nieuwe pad hun grond open wilden stellen voor wandelaars." Kijk
op www.klompenpaden.nl

"Makkelijke manier om je eigen leefomgeving
vorm te geven"

Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun landschap en
willen zich er graag voor inzetten. Via het dorpsproces Levend
Landschap bieden we ze begeleiding en ondersteuning bij het
omzetten van ideeën naar concrete uitvoering. Zo startte
initiatiefgroep Vierakker in samenwerking met SLG in
september een Levend Landschapproces in hun dorp. Bart
Hiddinga, eigenaar van Theetuin Vierakker, is de lokale
contactpersoon van Levend Landschap Vierakker: “Afgelopen
voorjaar is het met enkele buurtbewoners begonnen. We
wilden meer bloemrijke bermen voor insecten voor Vierakker." Lees meer in
Landschapsnieuws...
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