
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

Uitvoeringsagenda

Stokkum

Doet u met ons mee?
Helpt u mee samen met andere geïnteresseerde buurtbewoners om ook de andere projecten met ons tot een succes 
te maken? Neem contact op voor meer informatie over de projecten en voor deelname:

Contact

Bewoners van Stokkum gaan aan de slag.  
Doet u mee?!

 
 
 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Stichting Landschapsbeheer Gelderland mobiliseert overal in Gelderland steeds meer inwoners om zichtbaar bij te 
dragen aan de bijzondere kwaliteiten van het streekeigen landschap. We dragen kennis aan, we leren bewoners het 
onderhoud van landschapselementen op te pakken en maatregelen voor kwetsbare diersoorten te treffen. Bovenal 
leiden we vele vrijwilligers op om in groepen samen te werken in en aan het landschap. Wij hebben geen eigen 
terreinen en dat geeft ons een unieke positie; overal in Gelderland heeft het landschap onze aandacht!

www.landschapsbeheergelderland.nl twitter: @SLGelderland

Werkgroep Levend Landschap Stokkum:
André Menting
andre.stokkum@gmail.com
06-16488180

Monique van Merrebach
moniquevanmerrebach@gmail.com 
06-52169856

Opmaak en illustraties: Studio Ilva en Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Het project wordt mogelijk gemaakt door gemeente Montferland en Provincie Gelderland
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Welkom

nieuwe wandelpadenRondje Stokkum.
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bloemrijke randen aanleggen

dorpswerkdag

Inzaaien kruidenrijke akkerranden.

Historisch landschap herstellen.

erfbeplanting aanleggen

Aanplant bomen en struiken.

Levend Landschap > Het dorp aan zet
Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun eigen landschap en willen zich er 
graag voor inzetten. Via Levend Landschap biedt Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland bewoners ondersteuning in de concrete uitvoering van ideeën voor 
het versterken van het landschap van Stokkum. In deze uitvoeringsagenda 
staan de eerste concrete activiteiten en projecten die zijn verzameld tijdens 
een dorpsproces. Ze vormen het begin van een continue en duurzame inzet 
vanuit het dorp voor een mooier en groener landschap. Het zijn projecten 
en activiteiten op het gebied van landschap, biodiversiteit, cultuurhistorie 
en recreatie. Veel bewoners hebben zich al aangemeld om de projecten en 
activiteiten uit te voeren. 
De komende jaren gaan de diverse werkgroepen van bewoners aan de slag!

Eerste projecten van start! 
 
Twee projecten hieronder zijn inmiddels gestart door dorpsbewoners. In mei 
2018 is het startschot gegeven voor de zwerfafvalbrigade. Zo’n 15 inwoners 
hebben zich gemeld om zo af en toe samen het zwerfvuil in de omgeving op te 
ruimen. Zonder zwerfafval is het landschap van Stokkum nog veel mooier en kan 
iedereen ervan genieten! 
Een ander project is ‘Stokkum in het Groen’, onderdeel van het project ‘Historisch 
Landschap’. In dit beplantingsproject krijgen bewoners en grondbezitters van 
het buitengebied op een eenvoudige manier de mogelijkheid geboden om 
zowel grote als kleine landschappelijke groenelementen op hun erf, perceel 
of daarbuiten te realiseren. Door de ‘doe-het-zelf’ manier leren de bewoners 
hun eigen landschappelijke omgeving beter kennen en kan het oorspronkelijke 
karakter van het gebied behouden blijven en worden versterkt. De deelnemende 
grondeigenaren krijgen bij het maken van hun beplantingsplan ondersteuning 
van een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en kunnen het 
plantmateriaal tegen een aantrekkelijke prijs aanschaffen. Tijdens een feestelijke 
uitdeeldag deelt Stichting Landschapsbeheer Gelderland het plantmateriaal uit.
Doet u mee? 

Stokkum, een zeer bijzonder landschap
Stokkum is onderdeel van de gemeente Montferland. Het dorp ligt aan de 
voet van de Hulzenberg, een van de hoogste heuvels in het Bergherbos. 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. Tussen 
het Bergherbos en Stokkum ligt een brede zone van open akker- en graslanden. 
Dit zijn dit bouwlanden (essen) waar dorpsbewoners van oudsher hun gewassen 
verbouwden. Rond deze akkers staan van oorsprong weinig bomen of struiken.  

Aan de zuidkant van Stokkum ligt het Stokkumerbroek. Dit broekgebied 
(‘broek’ betekent moerassig beekdal) ligt in een lage zone en is daardoor erg 
nat. Vroeger was dit gebied daarom voor de landbouw onbruikbaar. Door een 
verbeterde manier van afwatering werd dit broekgebied in de loop van de 19e 
eeuw ontgonnen en ingezet als weiden voor vee. Stokkumerbroek had vroeger 
veel elzensingels en (op de minder natte stukken) meidoornhagen, ook was 
er weinig bebouwing. Veel van deze landschapselementen zijn de afgelopen 
decennia grotendeels verdwenen.

Het project Levend Landschap Stokkum draagt bij om dit landschap met 
bewoners een impuls te geven. Stichting Landschapsbeheer Gelderland begeleidt 
het Levend Landschap proces. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door 
de provincie Gelderland en de gemeente Montferland. Kijk ook eens op de 
Facebookpagina van Levend Landschap Stokkum (https://nl-nl.facebook.com/
levendlandschapstokkum/) voor een actuele stand van zaken. 

 

De projectenlijst van bewoners uit Stokkum

Thema Landschap en Ecologie/Biodiversiteit
• Zwerfafvalbrigade.
  - Lokale groep met bewoners, die regelmatig zwerfafval in hun       
     (landschappelijke) omgeving opruimen.
     Wilt u zich ook aansluiten bij de zwerfafvalbrigade?  
     Meldt u zich dan aan bij Freddy van Dijken via freddyvandijken74@gmail.com.
• Historisch Landschap.
  - Aanleg en herstel van bomen en struiken die passen in het Stokkumse   
    landschap, bijvoorbeeld meidoornhagen, elzensingels, patrijzenhagen,    
    solitaire bomen.
  - Inzaaien van kruidenrijke akkerranden.
  - Herstel oorspronkelijk loop Möllepaedje danwel verbeteren toegankelijkheid  
    huidige pad.
  - Onderzoek naar mogelijkheden herstel van de holle wegen met kruiden op    
    de randen hiervan. 
  - Onderzoek naar mogelijkheden terugbrengen van graven en greppels.

De aanleg van streekeigen landschapselementen en inzaaien van kruidenrijke 
akkerranden verloopt via ‘Stokkum in het Groen’.  Voor meer informatie hierover 
kunt u terecht bij Marian Hettelaar via marianhettelaar@outlook.com of Christien 
van der Zwart (Stichting Landschapsbeheer Gelderland) via c.vanderzwart@
landschapsbeheergelderland.nl.

 
• Vergroenen dorp en verfraaien van het straatbeeld.
  - Het inzaaien van overhoekjes en braakliggende kavels met bijvoorbeeld   
    bloemenmengsel voor bijen, vlinders en insecten.
  - Aanplant van bomen, hagen en struiken.
  - Bevorderen biodiversiteit in uw eigen tuin.
• Verfraaien toegangswegen.
  - Ecologisch bermbeheer, bloemrijke bermen.
  - Meer graan- en korenvelden, met name rond de molen.
  - Dimbare, energiezuinige lantaarnpalen.

Thema Recreatie
• Rondje Stokkum.
  - Het maken van een ommetje en/of route (eventueel Klompenpad) door   
    Stokkum.

 
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 in wilt zetten, of heeft u een ander idee 
waar u de schouders onder wilt zetten, dan kunt u dit aangeven bij (een van de) 
de contactpersonen van de Levend Landschap werkgroep!


