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Doelstelling Teuge in het Groen 

• Gebiedseigen beplanting voortuinen 

• Versterken dorpslint 

• Mooier streekeigen/herkenbaar 
landschap 

• Concrete uitvoeringsplannen 

• Plantdag 



Wat doen we nog meer? 

• Opwaarderen dorpslint, bermen inzaaien 

• Verdere vergroening Rijksstraatweg 
(laanbeplanting) 

• Vergroening van de Zanden thv vliegveld 

• Inrichten natuur entree dorp (A’doorn) 

• Natuurlijk inrichten ‘Kromme Beek’ 
(Twello) 



Wat doen we nog meer? 



Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG): 

• kantoor op landgoed Rosendael, bij Arnhem 

• Stichting met ideële doelstelling. 

• Missie: “Zorg voor karakteristiek landschap”. 

• 20-25 medewerkers  

• Samenwerkingsgericht, stimuleren lokale landschapszorg. 

• SLG heeft geen economische- of grondbelangen. 

• Projectenorganisatie; zakelijk, niet commercieel 

• Beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland 



Informatieavond 

• Landschap 

• Erf en cultuurhistorie 

• Biodiversiteit 

• Werkwijze project 

• Aanmelden 

 



Historische kaart 

Omstreeks 1900 



De Vecht 

Wilp-Achterhoek 

Apeldoorn 

Twello 

Hoogtekaart 

www.ahn.nl 



Landschap: bos & kampen 

• Afwisselend 
• Hoog en laag 
• Droog en nat 
• Akker en weiland 
• Kampen 
• Steilranden 
• Onregelmatige 

verkaveling 
• Kronkelige wegen 
• Houtsingels 
• Bossen 
• Heggen en hagen 
• Knotbomen 
 



Landschap: bos & kampen 

• Historische kaart 

(1900) 



Landschap: heide- broek-

ontginningen 

• Laag 

• Nat 

• Recent ontgonnen 

• Sloten 

• Weiland 

• Strokenverkaveling 

• Rechte wegen 

• Knotwilgen 

• Struweelhagen 

• Elzensingels 

• Wegbeplanting 

• Broekbosjes  

 



Landschap: heide- broek-

ontginningen 



Erf en Cultuurhistorie 

• Situatie 1900 

• (boeren) erf, agrarisch 
cultuurlandschap 

• Boerenbedrijf zelfvoorzienend 

• Voor en Achter 

• Functionele (erf) beplanting… 

• …heeft functie verloren 

 



voor 

achter 



Erf en Cultuurhistorie 

 

4e laag: eik of es 

3e laag: 
fruitbomen 
knotbomen 

geriefhoutbosje 

1e laag: 
knip- en scheerheg 

2e laag: 
struweelhaag 
sierstruiken 



Erf en Cultuurhistorie 



Erf en Cultuurhistorie 



Erf en Cultuurhistorie 



Erf en Cultuurhistorie 



Erf en Cultuurhistorie 



Erf en Cultuurhistorie 



Erf en Cultuurhistorie 



Erf en Cultuurhistorie 



Erf en Cultuurhistorie 



Erf en Cultuurhistorie 



Erf en Cultuurhistorie 



Erf en Cultuurhistorie 

Variatie! 

 

• Type element 

• Soort keuze 

• Beheer 

 



  Mantelzoom vegetatie       Gefaseerd hakhoutbeheer 



Biodiversiteit 





Eerst het Sinuspad maaien 



En een paar weken later het binnenterrein  



Na verloop van tijd: de begroeiing wordt weer hoger 



En dan: tijd voor een nieuw paadje! 



Het binnenterrein wordt opnieuw gemaaid 

En zo verder…. 



Biodiversiteit 



 
Tekst Aral 18 

•Titel Arial 24  

Biodiversiteit 



Biodiversiteit  



Biodiversiteit 



Biodiversiteit 



Biodiversiteit 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Meidoornbloesem.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Ligustrum_vulgare1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Rosa_eglanteria_img_3218.jpg


Biodiversiteit 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Rosa_canina_hips.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Wilde_liguster_bessen_Ligustrum_vulgare.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Closeup_of_blackthorn_aka_sloe_aka_prunus_spinosa_sweden_20050924.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Meidoorn_vruchten.jpg


Liever niet 



Werkwijze project 

• Vanavond aanmelden via formulier 

• Eddie Rijckenberg 
E.rijckenberg@voorst.nl 

• Gemeente neemt contact op voor 

afstemming beplantingsplan 

   

mailto:E.rijckenberg@voorst.nl


Werkwijze project 

• Beplantingsplan 
• Locatie 

• Lengte 

• Breedte 

• Oppervlak 

• Plantwijze / plantverband 

• Aantal stuks  

• Soorten 

• Maat  



Werkwijze project 

• Plantsoenlijst 

 

• Eigen bijdrage 
• Bosplantsoen  80-100 (cm lengte) € 0,35 

• Knotwilgen   Staakformaat  € 2,50 

• Laanbomen *  10-12 (cm omtrek) € 12,50 

• Fruitbomen   hoogstam  € 10,- 



Werkwijze project 

• Verwachte uitvoering 

• Najaar 2018 

• Feestelijke plantdag 

   



Werkwijze project 

 



Werkwijze project 

 



Werkwijze project 

 



Werkwijze project 



Meld je aan, schrijf je in! 

• Vragen? 



Contact 

e.rijckenberg@voorst 


