
hoogstambrigade oprichten /
landschap onderhouden

erfbeplanting aanleggen

Versterken streekeigen landschap door 
aanleg van landschappelijke beplanting en 
erfbeplanting.

Cursus beheer en onderhoud landschapselementen.
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bloemrijke randen aanleggen

nestkasten ophangen

Bloemrijke akkerranden.

Nestkasten ophangen.

Uitvoeringsagenda Levend Landschap >Het dorp en buurten aan zet
Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun eigen landschap en willen zich er graag voor inzetten. De Dorpsraad 
Lunteren is gestart met het project Levend Landschap Lunteren, waarbij Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
bewoners begeleiding en ondersteuning biedt bij het omzetten van ideeën naar concrete uitvoering. In deze 
uitvoeringsagenda staan concrete activiteiten en projecten waarmee de bewonerswerkgroep Levend Landschap 
Lunteren aan de slag is gegaan of gaat. De werkgroep wil op deze manier samen met andere bewoners een impuls 
geven aan landschap, recreatie, ecologie en cultuurhistorie in Lunteren en omgeving. Het project wordt mede 
mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en de gemeente Ede.

Aandacht voor thema Levend Landschap in de Lunterse krant 
 
De werkgroep gaat de komende tijd regelmatig in de Lunterse krant een onderwerp uit deze uitvoeringsagenda 
uitlichten. Doel hiervan is om de inwoners van Lunteren te informeren. Mogelijk worden aan deze artikelen ook 
excursies en/of lezingen gekoppeld.

Lunteren , een zeer 
bijzonder landschap
De gemeente Ede maakt deel uit van de Veluwe 
en Gelderse Vallei. Door de ligging tussen de 
Veluweflank (hoog/droog) en de Gelderse Vallei 
(laag/nat) is een karakteristieke landschappelijke 
opbouw ontstaan. In de middeleeuwen woonde 
men uitsluitend op de hoogste delen in het 
landschap. Hier zijn de dorpskernen en akkers 
ontstaan. Later verspreidde de bewoning zich ook 
naar de lagere delen in het landschap. Dat heeft 
geleid tot verschillen in ontginningspatronen en 
het gebruik van het landschap door bewoners. 
Van oost (Veluwe) naar west (Gelderse Vallei) 
komt u nu een aaneenschakeling van diverse 
landschapstypen tegen: het kampenlandschap, de 
engen, het boslandschap en de broek-, heide- en 
veenontginningslandschappen.

De projectenlijst van bewoners uit Lunteren

Thema Landschap
• Beplantingsproject Lunteren in het Groen. 
- Vorig jaar zijn we gestart met het beplantingsproject Lunteren in het Groen. Hierbij hebben 54 bewoners houtwallen, 
singels, hagen, hoogstamfruitbomen en bomen op hun percelen aangeplant. Het project werd in december 2018 
afgesloten met een feestelijke uitdeeldag. Zo is Lunteren weer een stukje mooier gemaakt en profiteren ook dieren 
zoals egels, steenuilen en boerenzwaluwen hiervan.
• Cursus beheer en onderhoud landschapselementen. 
- Theorieavond op dinsdag 5 november om 20.00 uur, Zaal ‘t Hek in Lunteren. Vrijdag 8 november is er een 
praktijkochtend. De cursus gaat over beheer en onderhoud van landschapselementen zoals hoogstamfruitbomen, 
houtsingels, knotbomen, hagen en bomen. Geïnteresseerden voor de cursus kunnen zich melden bij Marcelle van 
Leeuwen via mgvleeuwen@kpnmail.nl.
• Landschappelijke inpassing paardenweiden. 
- Met de opkomst van het hobbymatig houden van paarden, zijn paardenbakken en -weiden in het buitengebied 
toegenomen. Vaak staan hieromheen houten hekken. Met tips en informatie willen we mensen inspireren de 
paardenbakken- en weiden landschappelijk in te passen, zodat ze beter aansluiten bij de omgeving en het vrije 
uitzicht in het landschap behouden blijft. 
• Aanpak zwerfafval. 
- Er is een zwerfafvalbrigade actief met het regelmatig opruimen van zwerfafval in de omgeving van Lunteren. 
Alle lokale initiatieven samen kunnen een enorm verschil maken bij de bestrijding van zwerfafval. Voor meer 
informatie over de zwerfafvalbrigade kunt u contact op nemen met de coördinator Jan Hassink via jdhassink@
gmail.com.

Thema Ecologie/Biodiversiteit
• Bloemrijke akkerranden.
- Het Luntersche Buurtbosch heeft op de Lunterse Eng verschillende bloemrijke akkerranden gerealiseerd. Ook 
is er een wintervoerakker aangelegd, waardoor vogels, muizen en andere dieren in ‘zware’ tijden voedsel op de 
akker vinden.
• Natuur- en landschapsbeheer.
Voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (o.a. aanleg en beheer van akkerranden) zijn subsidies mogelijk via 
de agrarische collectieven. Agrariërs die hierin interesse hebben, kunnen contact opnemen met Hendrik Prins van 
het Luntersche Buurtbosch via prinsbuurtbos@gmail.com.
• Steen- en kerkuilen. 
- We hebben extra vrijwilligers gevonden die meehelpen bij het ophangen en onderhouden van steen- en 
kerkuilenkasten (gemaakt door Zorgboederij Eck-stra) bij particulieren in de omgeving van Lunteren. Wilt u uw 
erf ook geschikt maken voor uilen? Vindt u het leuk om meer te weten over deze fascinerende vogels?  Neem 
dan contact op met de coördinator van de vrijwilligersgroep Eric Hendriks via erichendriks56@gmail.com.  

Thema Cultuurhistorie en streekgeschiedenis
• Historische buurten. 
- We hebben oude buurtgrenzen in Lunteren onderzocht en op een huidige topografische kaart gezet. De kaart 
en het verhaal over de oude buurtgrenzen heeft onlangs in de Amse Pomp, uitgave van Museum Lunteren, 
gestaan.
• Buurtschap De Fliert.
- Het buurtschap kent een lange ontstaansgeschiedenis vanaf het jaar 1650. De oorsprong ervan ligt bij de drie 
grote boerderijen (De Nap, Swetseler en De Vliert). Omstreeks 1700 is Buurtschap De Vliert afgescheiden van 
buurtschap Nederwoud. Het buurtschap heeft vijf mooie authentieke borden geplaatst, die de markering van het 
buurtschap vormgeven.
• Oude boerderijnamen.
- We willen onderzoek doen naar oude boerderijnamen en deze ontsluiten via een boekje, informatieborden en 
eventueel een cultuurhistorische fietsroute.  
Wilt u meedenken of op de hoogte blijven, neem dan contact op met Wiveka E. Elion-Gerrtitzen via fenw@
eliongerritzen.nl.

Thema Behoud en versterking van natuur met kenmerkend landschap in het dorpskarakter
• Project de Groene Long.
- Er is een prachtig groen initiatief voor een groene verbinding van het Luntersche Buurtbosch naar het dorp te 
realiseren met als concentratie de karakteristieke omgeving van het stationsgebouw (Rijksmonument en cultureel 
erfgoed). Dit project vraagt meer tijd en aandacht met oog op recente ontwikkelingen over een energiestation in 
de dichtbevolkte dorpskern van Lunteren.

Thema Recreatie en toegankelijkheid
•  Ruiterroute Meulunteren-Buurtbos. 
-  Vorig jaar zijn in samenwerking met de gemeente de ruiter- en menroutes in in Meulunteren en het Luntersche 
Buurtbosch verbeterd en zijn deze routes aangesloten op de bestaande routes in het Edese bos. Wilt u meer 
weten? Neem dan contact op met Hendrik Prins via prinsbuurtbos@gmail.com.
•  Thematische fietstochten. 
- We willen thematische fietstochten organiseren voor inwoners van Lunteren. Heeft u interesse om regelmatig 
mee te fietsen langs historische buurtgrenzen of natuurerven met steenuilen? Neem dan contact op met ons.

Deze uitvoeringsagenda is samen met enthousiaste lokale bewoners opgesteld. Lokale initiatiefnemers pakken deze projecten gefaseerd op. Ook wordt gezocht naar (financierings-) 
mogelijkheden om ze uit te voeren. Om deze ideeën te kunnen realiseren is elke hulp welkom. Zit er een idee tussen dat u aanspreekt en waar u zich voor wilt inzetten, dan kunt u 
dit aangeven bij Marcelle van Leeuwen, coördinator Levend Landschap Lunteren, via mgvleeuwen@kpnmail.nl.


