Handen uit de mouwen!
wilgen knotten? boerenlandvogels
beschermen? wandelroutes ontwikkelen?

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het beheer en onderhoud van het landschap. Op
vele manieren zijn zij betrokken: zij knotten wilgen, beschermen boerenlandvogels, schonen poelen
op, onderhouden hoogstamboomgaarden, vlechten heggen, ruimen zwerfafval op en ontwikkelen
Klompenpaden. Is dit ook iets voor u? Kijk op onze website voor een vrijwilligersgroep bij u in de buurt.
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WAT VOOR SOORT VRIJWILLIGERSWERK KUNT U DOEN?
U kunt altijd een bijdrage leveren aan vrijwillig landschapsbeheer bij u in de buurt. Meer dan 350 vrijwilligersgroepen in
Gelderland zijn hiermee actief, variërend van twee keer per week
tot twee maal per jaar. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! Sluit
u aan bij een vrijwilligersgroep uit uw omgeving en leer uw buurtgenoten kennen. Lekker buiten bezig zijn is goed voor lichaam en geest.
Het landschap vaart er wel bij en u houdt er een goed gevoel aan over!
U kunt helpen met het onderhoud en beheer van het landschap: knotten van bomen zoals
wilgen, snoeien van hoogstamfruitbomen of heide opschonen. U kunt zich inzetten voor
bepaalde soorten dieren zoals boerenlandvogels, wilde bijen en vlinders. Of met buurtgenoten
samen zwerfafval opruimen in uw eigen omgeving. Alle vrijwilligersgroepen presenteren zich op
onze website www.landschapsbeheergelderland.nl. Wij ondersteunen hen met kennis en kunde
en zorgen voor goed en scherp gereedschap. Ook bieden we jaarlijks een gevarieerd cursusprogramma en organiseren bijeenkomsten voor vrijwilligers. Via nieuwsbrieven en de website
houden wij vrijwilligers op de hoogte van nieuws en activiteiten.

rieny Putmans is coördinator werkgroep oké
(onderhoud kleine landschapselementen) in Zevenaar:
De werkgroep onderhoudt kleine landschapselementen in
Zevenaar, zoals poelen en hun omgeving inclusief broedhopen, houtopstanden, hooiweitjes en dijktaluds. Ze zijn
belangrijk als stapsteen voor kamsalamander en ringslang.
“In 2010 zijn we gestart, we zijn met zo’n 30 liefhebbers een dag per week
actief met hooilandjes, poelen, struinpad en de Wejenward. Buiten werken
vind ik als boerenzoon leuk en ontspannend. Bovendien helpen we de
natuur een beetje. Al dit werk doen we met enthousiaste medewerkers. Niets
is verplicht, wat wil je nog meer? Ik ben blij dat ik dit mag doen en geniet er
elke keer weer van.”

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

contact oPnemen?
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Rosendael 2A, 6891 DA Rozendaal, Telefoon: 026 - 35 37 444
info@landschapsbeheergelderland.nl
www.landschapsbeheergelderland.nl. op onze website vindt u
alle vrijwilligersgroepen. dus neem vooral een kijkje.
Foto’s: Wim Weenink, Poelenwacht Brummen, Werkgroep Oké en SLG
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