HOOGSTAMBRIGADENIEUWS
Nieuwsbrief voor
Hoogstambrigades Gelderland
Ap r i l 2 0 1 9
Een welverdiende pauze bij
Hoogstambrigade West Betuwe

In deze Hoogstambrigadenieuws:
 Nieuws uit de groepen
 Lange bloeiboog
 Leer je groen!
 Gelderse Werkdag
 Jaarbericht 2018
 Vrijwilligersadviesraad
 Veilig werken
 Cursussen
 Leuke links
 Agenda

Nieuws uit de groepen
Hoogstambrigade Brummen, door Peter Meuris:
Eind december is in de gemeente Brummen een hoogstambrigade van start gegaan. De brigade, bestaande uit ruim 10 vrijwilligers, zijn in de afgelopen periode opgeleid door hoogstamfruitdeskundige Michael Witjes van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. De leden van een hoogstambrigade hebben zelf een hoogstamboomgaard in eigendom of werken
als vrijwilliger in b.v. het Voedselbos. Na de opleiding is de brigade zelfstandig aan de slag
gegaan op een erf van een van de deelnemers. De leden snoeien gezamenlijk elkaars bomen of hoogstambomen die aan hun lot zijn overgelaten. Ook boomgaardeigenaren die het
onderhoud zelf niet meer kunnen verzorgen, kunnen
een beroep op de brigade. De brigade heeft als doel om
hoogstamboomgaarden zoveel als mogelijk te laten bestaan. Productie is ondergeschikt aan vorm en kwaliteit
van de bomen. Daarnaast is het zo dat de hoogstamboomgaard niet alleen belangrijk zijn voor het behouden
van oude fruitrassen, maar zij biedt ook veel ruimte voor
dieren en planten. Door de Stichting Landschapsbeheer
Gelderland is een speciale gereedschapskar met geselecteerd gereedschap beschikbaar gesteld. Ook wordt
er nascholing gegeven door de SLG. De werkdagen zijn Foto: Peter Meuris
voornamelijk in de winter en op zaterdag. Dit project wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland en de gemeente Brummen.
Snoeien en filmen in dorpsboomgaard Beusichem
In 2014 is het idee ontstaan om een dorpsboomgaard
te starten in Beusichem. In 2015 heeft de Hoogstambrigade een twintigtal appel-, peren- en pruimenbomen aangeplant. Bewoners hebben rassen uitgezocht
die ze zelf lekker vonden. Hoe gaat het nu met de
bomen? Zaterdag 9 maart gaf Michael een snoeicursus voor de vrijwilligers van de Hoogstambrigade in
de dorpsboomgaard. SLG maakte filmopnames voor
een promotiefilmpje over hoogstamfruit.

Waarom deze nieuwsbrief?
Stichting Landschapsbeheer
Gelderland biedt ondersteuning,
kennis en kunde aan alle bij
haar aangesloten vrijwilligersgroepen. We informeren de
coördinatoren van alle
Hoogstambrigades via deze
speciale digitale nieuwsbrief.
Hierin staat het laatste nieuws
en informatie die belangrijk is
voor het coördinatorschap.

Lange bloeiboog in boomgaard met ander fruit
De Pomologia, Dendrologia en Fructologia van Knoop geeft veel mooie inzichten bijvoorbeeld
dat je met verschillende soorten fruit een
lange bloeiboog van wel elf weken kan
creëren. Michael gaat het proberen in zijn
boomgaard waar de amandel al heeft gebloeid. Hiernaast een mooie tekening van
Ruud met fruitsoorten die je kunt planten
voor een lange bloeiboog in de boomgaard. Daarmee help je de insecten!
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van perzik,
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Balenpers
Boomgaarden lenen zich prima voor sinusbeheer, dat is meanderend maaien voor meer biodiversiteit. Het lastige is: ‘wat ga je doen met het gras dat je er van af haalt’? Je kunt er hooiruiters mee maken voor muizen, die weer kunnen dienen als voedsel voor verschillende roofvogels. Of een broeihoop voor ringslangen. Maar op een gegeven moment kan je teveel gras hebben en dan? Dit gras is vaak vezelrijk en heeft een laag gehalte aan suikers en zetmeel en is
dus goed voor veel dieren. SLG heeft al een vingerbalk om het gras te maaien. We zijn nu bezig om ook een kleine balenpers aan te schaffen. Of dit gaat lukken moet nog blijken maar het
zou mooi zijn.
Cursussen
We hebben dit jaar een breed cursusaanbod, waarbij zowel veilig werken, gereedschapsonderhoud als biodiversiteit aan bod komen! Een voorproefje vind je in deze nieuwsmail, een uitgebreid overzicht met alle actuele informatie staat op onze website. De cursussen zijn bijna allemaal gratis en interessant voor alle leden van je vrijwilligersgroep. Stuur het dus vooral door!
Aanmelden kan via het aanmeldformulier dat bij de betreffende cursus op de website staat.
Cursus haren van de zeis
De cursus bestaat uit 3 onderdelen: 1. Uitleg over de verschillende zeisbomen en zeisen en het
stellen van de zeis op maat van de vrijwilliger. 2. Maken van je eigen haarbok en laten zien welke verschillende manieren van haren er zijn. 3. Verschillende technieken van haren leren en
leren de zeis scherp te houden. Op dinsdag 4 juni, 11 juni en 18 juni in Rozendaal.
Cursus Maaien met de zeis
Voor kleinschalig landschapsbeheer kan een zeis een goed alternatief zijn
voor een bosmaaier of maaimachine. Je leert in 1 dag de basisbeginselen van
het maaien met de graszeis: maaien op vlak terrein met een juiste lichaamshouding en de zeis veilig hanteren en transporteren. Op zaterdag 22 juni
(Rozendaal) en zaterdag 7 september (Warnsveld).
Cursus Bij-vriendelijk beheer van landschapselementen (lezing en veldexcursie)
Wat hebben wilde bijen nodig en hoe kunnen we hiermee rekening houden bij het beheer van
landschapselementen? Na een lezing op het kantoor van SLG gaan we op veldexcursie onder
leiding van een ecoloog van SLG. Op zaterdag 7 september in Rozendaal.
En verder:
Inspiratieochtend ecologisch beheer, van niets naar iets
Cursus Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA)
Cursus gereedschapsonderhoud
Kijk voor het complete cursusprogramma op de website.
Jaarbericht 2018: Meer dan tienduizend vrijwilligers actief in het landschap!
In 2018 waren er meer dan tienduizend vrijwilligers actief in het landschap! We ondersteunden
10.800 vrijwilligers die regelmatig vrijwilligerswerk doen.
In maar liefst 347 vrijwilligersgroepen houden jullie je bezig met allerlei
soorten van beheer en onderhoud van het landschap. De meer traditionele vormen van vrijwilligerswerk zijn het snoeien van houtsingels en
wilgen knotten (111 landschapsbeheergroepen) en snoeien van hoogstambomen (25 Hoogstambrigades). Maar nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe vormen van vrijwilligerswerk. Zwerfafval is een probleem dat steeds meer aandacht krijgt, bewoners willen hier zelf iets
aan doen en verenigen zich (31 Zwerfafvalbrigades). De achteruitgang
van insecten en andere soorten is ook een bekend probleem dat de
laatste jaren veel aandacht krijgt. Het oprukken van invasieve exoten
in het landschap vraagt om actie: veel verschillende groepen werken
ook aan de bestrijding van exoten zoals Japanse Duizendknoop.
Een mooi overzicht van het aantal vrijwilligersgroepen en de resultaten

die we samen met vrijwilligers, bewoners en grondeigenaren boekten in het landschap, is te
vinden in de infographic van het Jaarbericht 2018.
Werkresultaten
Hartelijk dank weer voor het insturen van de werkresultaten! Wij gebruiken deze gegevens voor
het maken van ons Jaarbericht. Om het voor jullie makkelijker te maken de werkresultaten gedurende het jaar bij te houden, maakten wij de hulptabel-werkresultaten-2019.
Dit excel bestand kan je na iedere werkdag invullen, aan het einde van het jaar kan je dan alle
resultaten makkelijk optellen en is het werkresultatenformulier makkelijk in te vullen.
Leer je groen!
Leren door middel van e-learning, waar en wanneer je wilt. Op
het platform Leer je groen vind je actuele kennis voor vrijwilligers
en medewerkers van natuurorganisaties. De e-learning-modules
bestaan uit afwisselende vragen en veel beeld. Je kunt ze zelfstandig doorlopen. In ongeveer 30 tot 60 minuten leer je de belangrijkste basiskennis over een onderwerp. Kortom, laagdrempelig en toegankelijk leren.
Leer je groen is er voor alle groene vrijwilligers. Interessant voor
jullie zijn bijvoorbeeld de modules ‘Hoogstamfruitboomgaarden’, ‘Veilig buiten werken’, ‘Bijen en
bijvriendelijk beheer’, ‘Vrijwilligersbegeleiding en –coördinatie’, en ‘Het ontstaan van het Nederlandse landschap’.
Neem zelf een kijkje door je eerst aan te melden via: leerjegroen.nl/#registreer.
Doorloop dan de volgende stappen:
Kies provincie: Gelderland
Kies jouw organisatie:
Stichting Landschapsbeheer Gelderland vrijwilligers
Zet twee vinkjes en Verstuur
Je ontvangt in je email een inlogcode en hebt dan onbeperkt en gratis toegang tot alle modules.
Gelderse Werkdag
Ruim tweehonderd vrijwilligers klaarden gezamenlijk een grote klus in Ugchelen tijdens de Gelderse Werkdag 2019. Jullie maakten twee heideterreinen vrij van opslag van berk, grove den
en Amerikaanse vogelkers voor een beter leefgebied voor zandhagedis en adder. De Gelderse
Werkdag organiseerden we in samenwerking met Staatsbosbeheer en lokale vrijwilligersgroepen en is bedoeld voor alle door ons ondersteunde vrijwilligers in het landschap. Iedereen werd
welkom geheten bij een sfeervolle buitentent. De werkdag werd afgesloten met een lekkere
buitenlunch rondom knapperende vuurkorven.
Ineke Jonker uit Ermelo, coördinator van het Pelserpad, werd Landschapsknokker 2019. De
jury zei: “Ineke is een spin in het web. Dankzij haar enthousiasme
weet zij grondeigenaren, lokale natuurorganisaties, bedrijven,
buurtbewoners en vrijwilligers te motiveren mee te werken aan het
Klompenpad. Bert Vos uit Neerijnen ontving de Aanmoedigingsprijs als drijvende kracht achter Kasteeltuin Neerijnen, waar hij
zorg draagt voor het onderhoud van de tuinen en de monumentale
opstallen. Lees het hele artikel op onze website
Veilig werken
Er is een nieuw infoblad ontwikkeld door VBNE: Veilig vrijwilligerswerk in de natuur met zelfstandig werkende groepen. Dit is een overzichtelijke A4 waarin de basisregels veiligheid in een
stappenschema aan bod komen en uitleg wordt gegeven over de zorgplicht bij vrijwilligerswerk.
Onmisbare basiskennis voor zelfstandige vrijwilligersgroepen zoals jullie!
Ook te vinden op onze website onder Arbo en veilig werken.
Input vanuit Vrijwilligersadviesraad overleg
Op 20 maart 2019 is de Vrijwilligersadviesraad van SLG bijeen geweest. De raad heeft SLG
geadviseerd om een aantal vuistregels mee te geven aan vrijwilligersgroepen, waarmee deze
grondeigenaren op het goede spoor kunnen zetten om meer bij te kunnen dragen aan biodiver-

siteit. Vrijwilligersgroepen denken ook steeds vaker mee over gebiedsontwikkelingen. Zo
wordt er samengewerkt met nieuwe beheerders in Park Lingezegen en met Rijkswaterstaat. Vaak speelt SLG een bemiddelende rol. Dat wordt op prijs gesteld door de Vrijwilligersadviesraad.
Banner ‘hier werken vrijwilligers aan een mooier landschap’
Hebben jullie de banner ‘hier werken vrijwilligers aan een mooier
landschap’ nog? Hangen jullie hem ook op tijdens een werkdag? Of
hebben jullie behoefte aan een nieuw exemplaar? Laat het weten
via info@landschapsbeheergelderland.nl, dan sturen we er één aan
je toe.
Gelderlander wil groene leefomgeving
Gelderlanders vinden het belangrijk dat de natuur- en landschapsgebieden rust en ruimte
bieden voor mensen en dieren. Ook willen ze graag dat deze gebieden verbonden zijn, zodat dieren kunnen rondtrekken. Dit is één van de resultaten uit het onderzoek van Motivaction, dat in opdracht van Gelderse groene organisaties is uitgevoerd. Over vrijwilligerswerk zeiden ondervraagden het volgende: Ongeveer 10% van de Gelderlanders doet nu
groen vrijwilligerswerk. Bijna 20% van de ondervraagden geeft aan dit nu nog niet te doen,
maar hier in de toekomst wel open voor te staan. Dat is een prachtige kans voor meer burgerbetrokkenheid. De helft van de Gelderlanders vindt dat de provincie financieel zou moeten bijdragen aan de ondersteuning van groene vrijwilligers. Lees het hele artikel op onze
website.
Week van de teek
In april is het weer Week van de teek, het is belangrijk om meer te weten over de risico’s en
het voorkomen van tekenbeten. Met af en toe hoge temperaturen vroeg in het jaar, zijn teken soms al eerder actief dan je denkt. Teken worden actief bij temperaturen boven de 4
graden Celsius. Actuele info kan je vinden op tekenradar.nl.
Leuke links
-Tijdens de landelijke dag 'Natuur in het Boerenland' in februari kwamen 800 beschermers,
tellers, boeren en beheerders van het boerenland samen om elkaar te ontmoeten en kennis
uit te wisselen. Bekijk de presentaties.
-Op 24, 25 en 26 mei is het Fête de la Nature. Tijdens dit festival kun je zelf de leukste activiteiten in de natuur organiseren. Kijk op fetedelanature.nl voor meer informatie of om je
activiteit aan te melden.
Agenda
Het gereedschapsdepot is gesloten op vrijdag 31 mei 2019, dag na Hemelvaart.
12 april
Landelijk symposium Rijke heggenlandschappen
13 en 14 april
Nationale bijentelling
15-21 april
Week van de teek
24, 25 en 26 mei
Fête de la Nature
25 mei
Inspiratieochtend ecologisch beheer, van niets naar iets
4 juni, 11 juni en 18 juni Cursus Haren van de zeis
14 juni
Cursus Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA)
22 juni
Cursus Maaien met de zeis
7 september
Cursus Bij-vriendelijk beheer van landschapselementen
7 september
Cursus Maaien met de zeis
20 september
Cursus Onderhoud en biodiversiteit van waterelementen
28 september
Coördinatorenbijeenkomst (voor alle landschapsbeheergroepen)
4 oktober
Cursus Gereedschapsonderhoud
2 november
Natuurwerkdag
Volg ons op Twitter @SLGelderland
Volg ons op Facebook @landschapsbeheergelderland

