Landschapsprojecten

1. Onderhoud
beplantingselementen
Randwijkse uiterwaarden

Het landschap van de uiterwaarden
van Randwijk is kleinschalig en
afwisselend. Beplantingselementen
zoals meidoorns en knotwilgen, poelen,
oude stroomgeulen en steilranden
maken het gebied zowel ecologisch
als recreatief aantrekkelijk. De
dynamiek van de rivier en de omgang
van de mens met de natuur zijn uit
het landschap af te lezen. Diverse
organisaties hebben gezamenlijk het
achterstallig onderhoud aangepakt.
www.van-lingestreek.nl

2. Herstel wielen

De wielen langs de Rijn en de Waal
zijn ontstaan door dijkdoorbraken. Ze
vertellen de geschiedenis van de strijd
tussen mens en water. Ook zijn ze een
bron van volksverhalen.
Door de aanleg van passende
beplanting, wandelpaden,
pleisterplekjes en informatieborden
worden ze meer toegankelijk en
herkenbaar.

SAMEN ACTIEF VOOR HET LANDSCHAP VAN OVERBETUWE
Het landschap
De ligging in het Betuwse
rivierengebied is bepalend
voor het karakter van de
gemeente Overbetuwe. Het
landschap heeft een structuur
van hoger gelegen oeverwallen
en lager gelegen kommen.
De oeverwallen hebben
een verdicht en kleinschalig
karakter. Hier is van oudsher
de bewoning gesitueerd. De
kommen zijn grootschalig en
open.
De dijken bieden een panorama
over de uiterwaarden. Bij helder
weer zijn de stuwwallen van de
Veluwe en Nijmegen te zien.
De verschillen maken het
landschap van de gemeente
Overbetuwe zo bijzonder.

Ontwikkeling
De gemeente heeft te
maken met steeds verder
gaande verstedelijking in de
Stadsregio Arnhem-Nijmegen
en met de uitbreiding van
wegen en spoorlijnen, zoals
de Betuweroute. Door deze
ontwikkelingen vindt de
gemeente het noodzakelijk om
aan het landschap bijzondere
zorg te besteden.

Landschapszorg
De gemeente Overbetuwe kiest
ervoor, de landschappelijke
karakteristieken en de sterke
landbouwfunctie te behouden
en herstellen.
Graag werkt de gemeente
hierbij samen met bewoners en
organisaties.

Parken en
landgoederen
4. Park lingezeegen

De bewoners van de stadsregio
Arnhem-Nijmegen willen dicht bij huis
genieten van een aantrekkelijke groene
omgeving. Daarom ontwikkelt de
provincie met overheden in de regio
het Park Lingezeegen. Er ontstaat
een samenhangende groene eenheid
die tegemoet komt aan de nieuwe
maatschappelijke wensen. Voor
bewoners wordt het park aantrekkelijk
door fiets- en wandelpaden, water,
gevarieerde natuurbeelden en
historische patronen en elementen.
www.lingezeegen.nl

5. Slijk-Ewijk/landgoed
Loenen

Het strandpark Slijk-Ewijk en
het landgoed Loenen liggen in
een gevarieerd landschap met
mogelijkheden om te wandelen,
fietsen of aan het strand te liggen.
Voor de versterking van het landschap,
de natuur en de recreatieve
mogelijkheden voert de gemeente
samen met betrokken organisaties de
landschapsvisie Slijk-Ewijk/landgoed
Loenen uit.
www.overbetuwe.nl

www.landschapsbeheergelderland.nl

6. Hemmen

De Heerlijkheid Hemmen is een
landgoed dat bestaat uit een
afwisseling van landbouwgronden en
bos. De historische dorpskern en het
park Hemmen vormen de kern van het
landgoed. De afgelopen jaren heeft
stichting Het Lijndensch Fonds het
landgoed opgeknapt, onder andere
door het herstellen van de kasteeltuin,
de aanleg van hoogstamboomgaarden,
wandelpaden en bos.

3. Eldensche - en Verlorenzeeg

De gemeente Overbetuwe heeft met
andere organisaties meegewerkt
aan de aanleg van natuurvriendelijke
oevers langs de Eldensche - en
Verlorenzeeg. De brede, flauw hellende
oevers bieden meer plaats voor
planten en dieren dan strakke oevers.
De onderhoudspaden en nabijgelegen
natuurgebieden Fikkersdries en
Bremerton zijn opengesteld voor
wandelaars.

www.landgoedhemmen.nl

www.hier.is/groennatuurlijk

7. De Mellard
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Landgoed De Mellard bestaat sinds
1500. Na de tabakscultuur en de
landbouw hebben de fruitteelt en
boomkwekerij op het landgoed een
plek gevonden. Het landhuis en
koetshuis, tuin en bijgebouwen maken
De Mellard tot een authentiek Betuws
landgoed.
www.mellard.nl

ACTIEF MEEDOEN

De gemeente Overbetuwe
zet zich in om samen
met bewoners en
betrokken organisaties
de kwaliteit van het
landschap te behouden
en te versterken en
de natuurwaarden te
verhogen.
In deze folder vindt
u informatie over de
landschappelijke
kwaliteiten van de
gemeente Overbetuwe.
Daarnaast zijn de
afgeronde en lopende
projecten beschreven
waarbij de gemeente
betrokken is en de
organisaties die daaraan
meewerken.
De gemeente wil ook
u stimuleren om op
vrijwillige basis mee te
doen.
Zo kunt u samen met
de gemeente bouwen
aan het waardevolle
landschap van de
Overbetuwe.

Landschapsbeheer

Elke inwoner van het buitengebied
van Overbetuwe kan vrijwillig
meedoen aan landschapsbeheer. De
gemeente stimuleert de aanplant van
hoogstamfruitbomen, beplantingen van
erf en kavelgrenzen en de aanleg van
poelen. Voor informatie en deelname
aan landschapsbeheer kunt u contact
opnemen met Dick van Eck van de
gemeente (0481-362130).
d.vaneck@overbetuwe.nl

Hoogstambrigade

De gemeente Overbetuwe stimuleert
de terugkeer van de zogenaamde
‘nutsboomgaard’. Particulieren konden
in 2005 eenmalig hoogstamfruitbomen
krijgen. In samenwerking met
Landschapsbeheer Gelderland is een
hoogstambrigade opgericht, zodat de
bomen op de juiste manier worden
onderhouden.
www.landschapsbeheergelderland.nl

Wilgen knotten

In de gemeente Overbetuwe is een
aantal knotgroepen actief. Wilgen
knotten is een gezellige, sociale
activiteit in de buitenlucht, waaraan
iedereen kan meedoen. Samen met
anderen werkt u aan het herstel van
het landschap. Als u wilt helpen met
knotten, kunt u contact opnemen met
Leo Starink (0481-374345),
Ceciel van den Berg (026-4722707) of
Johan Snaar (0488-421912)
www.vrins.net/knotwilg/
www.hier.is/groennatuurlijk

IVN-RijnWaal

Deze vereniging voor natuur- en
milieueducatie is sinds november
2003 in de gemeente actief. Het IVN
organiseert excursies, wandel- en
fietstochten en activiteiten voor de
jeugd. Daarnaast is er een ruim
aanbod van lezingen en cursussen
over vogels, planten, paddestoelen,
natuurlijk tuinieren en zuinig
energiegebruik.
www.ivnrijnwaal.nl

Agrarische
Natuurvereniging

Overbetuwe maakt deel uit van het
verenigingsgebied van de Agrarische
Natuurvereniging de Lingestreek.
De vereniging zorgt voor duurzame
versterking, behoud en beheer
van het landschap. Zo legt de
agrarische natuurvereniging natuur en
landschapselementen aan en zorgt
ze voor onderhoud. Ook regelt de
vereniging voor agrariërs en andere
grondgebruikers in het buitengebied
subsidieaanvragen voor onder andere
de opvang van overwinterende ganzen
en weidevogelbeheer.

SAMEN ACTIEF
VOOR het
LANDSCHAP VAN

www.van-lingestreek.nl

stichting overbetuwe groen
natuurlijk

Deze stichting zet zich in voor behoud
en verbetering van landschap en natuur
in de gemeente, zodat de inwoners van
een groene omgeving kunnen genieten.
De stichting is bij tal van activiteiten
betrokken, waaronder het knotten van
wilgen, behoud van hoogstamfruit,
beheer van het Bremertonbos en
activiteiten voor de jeugd.
www.hier.is/groennatuurlijk
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