
 

 

 
Cursusprogramma vrijwilligers 

Veel vrijwilligers maken gebruik van ons cursusprogramma. Diverse onderwerpen zoals veilig 

werken, gereedschapsonderhoud en biodiversiteit komen aan bod. Voor vrijwilligers zijn de 

cursussen gratis! De cursus Sinusbeheer op 21 juni zit nog niet vol. Aanmelden kan nog! 

In september staan er ook een aantal cursussen gepland, waarvoor je je nu al kan aanmelden! 

Kijk voor het complete cursusprogramma op de website.  

 

Cursus Sinusbeheer, insectvriendelijk maaibeheer van hooilandjes 

In de cursus Sinusbeheer is nog ruimte voor deelnemers. Sinusbeheer, 

een methode van bij- en vlindervriendelijk maaibeheer, sluit goed aan 

op de praktijk: leuk om te doen en zeer geschikt voor kleine hooilanden 

met optimaal resultaat voor flora en fauna. Na een korte veldexcursie –

met aandacht voor vegetatie en insecten- steken we samen de handen 

uit de mouwen en ruimen we hooi. Op vrijdag 21 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. 

Coördinatorenbijeenkomst zaterdag 28 september 

Op zaterdag 28 september is de coördinatorenbijeenkomst voor alle landschapsbeheergroe-

pen. We komen samen op een inspirerende landschappelijke locatie centraal in Gelderland. 

Dit jaar gaan we met elkaar aan de slag met vragen die bij veel groepen leven, over de conti-

nuïteit van de vrijwilligersgroep. Hoe zorg je voor een stabiele groep vrijwilligers en welke ac-

ties onderneem je als het aantal vrijwilligers afneemt? En hoe pak je het aan als je als coördi-

nator je rol (op termijn) aan iemand anders wil overdragen? Ook aan bod komt: de aanplantac-

tie van 100.000 bomen en struiken, met financiering van de pro-

vincie Gelderland. We roepen alle vrijwilligersgroepen op om ge-

bruik te maken van deze actie, vrijwilligers kunnen de beplanting 

voor herstel van het landschap kosteloos krijgen. Meer informatie 

verderop in deze nieuwsbrief en op onze website. Doe mee en 

plant! Kortom, deze coördinatorenbijeenkomst wil je niet missen. 

Zet 28 september alvast in de agenda, de uitnodiging volgt. 
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Sinusbeheer, ook geschikt voor een 

boomgaard 

 
De appel valt niet ver van de boom 

Op 3 juni jl. stond in Trouw een interessant stuk over de vroege verspreiding van appels, die 

hoofdzakelijk te danken zou zijn aan grote grazers in het Pleistoceen. Alle appels stammen af 

van drie of vier verschillende soorten “die min of meer toevallig zijn ontstaan toen de verschil-

lende wilde soorten bijeen waren gebracht.”  Het artikel uit Trouw kunnen jullie hier vinden 

https://www.trouw.nl/home/de-appel-valt-niet-ver-van-de-boom-en-dat-is-nu-net-zijn-

zwakte~a1ab7af2/. Het Engelstalig artikel van botanicus Robert Spengler, waarnaar in Trouw 

wordt verwezen kunnen jullie hier vinden: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/

https://landschapsbeheergelderland.nl/met-vrijwilligers/cursusaanbod/
https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-sinusbeheer/
https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-maaien-met-de-zeis-2/
https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-bij-vriendelijk-beheer-van-landschapselementen-lezing-en-veldexcursie/
http://www.beeldengeluid.nl/natuurbeeldenindeklas
http://www.beeldengeluid.nl/natuurbeeldenindeklas
https://www.trouw.nl/home/de-appel-valt-niet-ver-van-de-boom-en-dat-is-nu-net-zijn-zwakte~a1ab7af2/
https://www.trouw.nl/home/de-appel-valt-niet-ver-van-de-boom-en-dat-is-nu-net-zijn-zwakte~a1ab7af2/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00617/full


 

 

 Sinusbeheer en mulchen 

Wie sinusbeheer toepast in de boomgaard, krijgt ook vaak te maken met een andere uitdaging. 

Wat te doen met het gras wat uit de boomgaard komt? Door niet zo vaak te maaien, kan het 

gras dienen als hooi maar ook als mulchlaag bij de bomen. Vorig jaar was het een droge zo-

mer. Door een mulchlaag bij de boomspiegel te leggen, zal de verdamping iets worden tegen 

gegaan. Het zorgt voor meer organische stof in de bodem en het regenwater kan ook beter in 

de bodem trekken. Genoeg redenen om ervoor te kiezen om het hooi dus niet af te voeren 

maar voorbereid de zomer in te gaan. Van Atelier Wilg kregen we een mooie schematische te-

kening met de voordelen van mulchen. Met deze manier versterk je niet alleen de ecologie door 

sinusbeheer, maar dus ook voor een betere waterhuishouding en mocht je teveel hooi hebben 

dan kun je het altijd afvoeren. Paardenliefhebbers zullen er blij mee zijn. 

 

 



 

 

Natuurwerkdag 

Op zaterdag 2 november is het weer landelijke Natuurwerkdag! Op meer dan 70 locaties is vo-

rig jaar heel hard gewerkt! Vanuit SLG was onze directeur-bestuurder Arjan Vriend in Zevenaar 

aan het wilgen knotten en Saskia Bemer was aanwezig in Park Sonsbeek in Arnhem, waar door 

200 personen werd gewerkt, verspreid over 12 locaties!  

Vanaf 1 september is het weer mogelijk jouw locatie aan te melden als Natuurwerkdag-locatie. 

Heb je al eerder meegedaan aan de Natuurwerkdag, dan ontvang je hierover vanzelf bericht. 

Heb je vragen of wil je een nieuwe locatie alvast aanmelden? Neem dan contact op met Saskia 

Bemer (coördinator Natuurwerkdag). Tip: neem de Natuurwerkdag alvast op in de werkplanning 

voor het winterwerkseizoen 2019/ 2020. 

Doe mee en plant!  

De provincie Gelderland heeft de ambitie uitgesproken om vanaf 2050 energieneutraal te zijn. 

Éen van de concrete maatregelen om dit te realiseren is de extra aanplant van bomen en strui-

ken. Het doel is gesteld om met elkaar te zorgen voor de aanplant van 100.000 bomen en strui-

ken in het aankomende plantseizoen. Goed nieuws voor alle vrijwilligersgroepen, de beplanting 

die met jullie hulp in het landschap wordt aangeplant, wordt kosteloos beschikbaar gesteld. De 

actie richt zich op lijnvormige elementen in het landschap. 

Houtsingels, bijenhagen, patrijzenhagen, struweelhagen en 

knip- en scheerheggen. Kijk voor meer informatie en de voor-

waarden op onze website. 

Studiegroep te gast bij Doornik Natuurakkers 

In 2018 is de studiegroep van start gegaan. Gedurende 

ruim 2 jaar komen coördinatoren van verschillende groe-

pen bij elkaar, om zich samen verder te verdiepen in het 

cultuurlandschap. Op een zomeravond in juni was de stu-

diegroep te gast bij Stichting Doornik Natuurakkers in 

Bemmel. Bekijk het filmpje voor een kleine impressie. 

 

 

Leuke links 

- Veel landschapsbeheergroepen krijgen in het vrijwilligerswerk te maken met de exotische 

woekeraar Japanse duizendknoop. Voor de bestrijding van deze veel problemen veroorzaken-

de plant is "nog steeds niet het ei van Columbus gevonden". Dat zegt Joyce Penninkhof van 

Stichting Probos, die onder meer onderzoek doet naar een effectieve aanpak van de woeker-

plant. Bekijk het artikel op nos.nl. 

-Mijn berm bloeit! is een campagne van Floron, waarbij je als vrijwilliger op een laagdrempelige 

manier mee kan helpen bij het inventariseren van bermen. Floron is benieuwd welke invloed de 

extreme zomerdroogte van 2018 heeft gehad op de bermvegetaties. De zoekkaart is heel dui-

delijk, ook voor mensen die weinig van planten weten. 

- Natuurplatform BuitenGewoon van Omroep Gelderland, bestaat dit jaar 20 jaar. Op 6 juli vie-

ren ze dit met een speciaal natuurfestijn voor natuurliefhebbers: Beleef BuitenGewoon. Er zijn 

colleges en workshops over natuurgerelateerde thema’s.  

Doe een gift  

Als vrijwilliger lever je een belangrijke bijdrage aan ons cultuurlandschap. Maar misschien wil je 

ook nog op een andere manier iets doen, bijvoorbeeld door een financiële bijdrage. Je kunt een 

gift of een periodieke schenking doen om ons werk te steunen. Wil je een donatie doen aan één 

van de door ons ondersteunde vrijwilligersgroepen, misschien wel de groep waar je al jaren aan 

verbonden bent? Ook dat kan, wij zorgen ervoor dat het geld bij de juiste groep terecht komt. Je 

kan ook een gift opnemen in je testament. Wij zijn een door CBF Erkend Goed Doel en wij heb-

ben een ANBI status. Kijk voor meer informatie op onze website. 

Klompenpaden 

Zoals bij velen van jullie bekend is, ontwikkelt SLG samen met vrijwilligers de Klompenpaden in 

Gelderland. Er zijn al 82 Klompenpaden, er zijn nog zo’n 20 Klompenpaden in ontwikkeling in 

mailto:s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl
mailto:s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl
https://landschapsbeheergelderland.nl/100-000-bomen-en-struiken/
https://landschapsbeheergelderland.nl/100-000-bomen-en-struiken/
https://youtu.be/MdTIv7q0EzA
https://nos.nl/artikel/2284747-japanse-duizendknoop-volop-bestreden-maar-wondermiddel-ontbreekt-nog.html
https://www.floron.nl/bermen
https://www.floron.nl/Portals/1/Plaatjes/Projecten/bermen/floron-zoekkaart-nectarplanten.pdf
https://www.omroepgelderland.nl/beleefbuitengewoon
https://landschapsbeheergelderland.nl/doe-een-gift/
http://www.klompenpaden.nl
https://landschapsbeheergelderland.nl/100-000-bomen-en-struiken/
https://youtu.be/MdTIv7q0EzA


 

 

onze provincie. De Klompenpaden maken het landschap toegankelijk 

en beleefbaar voor wandelaars. Zo wordt ook jullie werk in het land-

schap onder de aandacht gebracht. In de Klompenpadenfolder en -

app is aandacht voor landschap en landschapselementen. Enkele 

Klompenpaden lopen langs en zelfs door boomgaarden. Binnenkort 

zal er nog meer informatie over vrijwilligerswerk in het landschap be-

schikbaar komen voor gebruikers van de Klompenpaden app.  

 

 

Agenda 

11 juni en 18 juni  Cursus Haren van de zeis  

8 juni    Landelijke maaidag  met de zeis 

14 juni    Cursus Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA) 

22 juni    Cursus Maaien met de zeis 

6 juli    Beleef BuitenGewoon 

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   Coördinatoren bijeenkomst (voor alle landschapsbeheergroepen) 

4 oktober   Cursus Gereedschapsonderhoud   

2 november   Natuurwerkdag 

Volg ons op Facebook  

Volg ons op Twitter  

 

“Bomen en struiken dragen bij aan landschapskwaliteit, biodiversiteit, 

leggen CO2 vast en zorgen voor schone lucht en verkoeling” 

https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-haren-van-de-zeis/
https://landschapsbeheergelderland.nl/agenda/landelijke-maaidag-met-de-zeis-op-schokland-2/
https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-hulpverlening-geisoleerde-arbeid-hga/
https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-maaien-met-de-zeis-2/
https://www.omroepgelderland.nl/beleefbuitengewoon
https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-bij-vriendelijk-beheer-van-landschapselementen-lezing-en-veldexcursie/
https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-maaien-met-de-zeis-2/
https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-onderhoud-en-biodiversiteit-van-waterelementen/
https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-gereedschapsonderhoud-2/
https://www.natuurwerkdag.nl/impressie.php
https://www.facebook.com/landschapsbeheergelderland/
https://twitter.com/SLGelderland

