
 

 

 
Coördinatorenbijeenkomst zaterdag 28 september 

Heb jij je al opgegeven voor de coördinatorenbijeenkomst? Deze vindt plaats op zaterdag 28 

september in het Dorpshuis te Schaarsbergen bij Arnhem. Op de website vind je alle informa-

tie, aanmelden kan nog tot 19 september.  

Cursus gereedschapsonderhoud   

Welk gereedschap is te leen bij SLG, welk gereedschap kan je het beste voor welke activiteit 

(knotten, hoogstamfruit snoeien, houtsingel zagen, etc.) gebruiken? Hoe gebruik je de ladder? 

Hoe onderhoud je het gereedschap in het veld? Op vrijdag 4 oktober in Rozendaal. Voor deze 

cursus zijn nog maar enkele plekken over, zie website.  

Basistraining snoeien van fruitbomen 

Deze cursus gaat over het leren onderhouden van hoogstamfruitbomen. De basistraining be-

staat uit 3 onderdelen. Het eerste onderdeel in het voorjaar is al geweest. Je kunt je nog opge-

ven voor onderdeel 2 Theorieavond snoeien van fruitbomen op dinsdag 26 november en/of 

voor onderdeel 3 Praktijkochtend snoeien van puberfruitbomen op zaterdag 30 november 

2019. Lees meer en meld je aan. 

Michael Witjes vertrekt bij SLG 

Na bijna 18 jaar gaat Michael Witjes SLG per 1 oktober verlaten. Hij gaat aan de slag als pro-

jectleider bij een Brabants adviesbureau. Michael heeft veel voor SLG betekend, zijn liefde 

voor het landschap is aanstekelijk. We wensen Michael veel succes bij zijn nieuwe baan, maar 

blikken ook even terug: 

“Ik begon als regiocoördinator van het Rivierengebied. Vanuit die functie kon ik mensen en-

thousiasmeren en meekrijgen in mijn liefde voor het landschap 

en speciaal voor het hoogstamfruit. Het Steunpunt Hoogstam-

fruit was geboren. Omdat mijn liefde voor kennis overdragen 

steeds groter werd, is er toen voor gekozen dat ik vrijwilligers 

ging opleiden, de zogenaamde Hoogstambrigades, maar ook 

andere groepen. Ik denk altijd, hoe kan het beter? Vraag vrijwil-

ligers wat ze nodig hebben, dat geldt natuurlijk helemaal in het 

gereedschapsdepot, bijvoorbeeld  met de EVA zaag. Ook de 

cursussen hoogstamfruit zijn nu anders dan in het begin.  

Ik ga weg met een voldaan gevoel. Ik ben trots op wat SLG 

heeft bereikt, met wie ik heb mogen werken en wat ik heb mo-

gen doen. Landschapsbeheer is samenwerken, dat maakt het 

leuk. Ik heb dertig Hoogstambrigades opgericht, vrijwilligers we-

ten ons te vinden voor goed gereedschap, we geven veel cur-

sussen. Het fundament staat, mijn rol is klaar. Ik heb de vrijwil-

ligers veel kennis en kunde gegeven. Ik ga ze missen.“ 

Ruud Borkes neemt het stok(zaag)je over  

Nu Michael Witjes vertrekt, zullen zijn taken worden overgenomen door collega Ruud Borkes. 

Ruud is al jarenlang betrokken bij het gereedschapsdepot, vanaf 1 oktober wordt hij het eerste 

aanspreekpunt voor het gereedschapsdepot én het aanspreekpunt voor de Hoogstambriga-

des.   

Vragen over gereedschap kan je sturen naar gereedschap@landschapsbeheergelderland.nl, 

wil je gereedschap reserveren, dat kan via het aanvraagformulier op de website. 
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Natuurwerkdag 

Op zaterdag 2 november is het zo ver: Natuurwerkdag 2019. Het thema van dit jaar is biodiver-

siteit! Organiseer een locatie en help mee met het verbeteren van het leefgebied van bijvoor-

beeld de steenuil, de wilde bij of kamsalamander! Wil je met jouw vrijwilligersgroep ook een 

locatie organiseren waar gewerkt kan worden op de Natuurwerkdag? Meld je aan bij Saskia 

Bemer (coördinator Natuurwerkdag). De eerste 17 Gelderse vrijwilligersgroepen staan al op de 

website met hun locatie en elke dag komen er weer werklocaties bij. De locaties kan je bekijken 

op www.natuurwerkdag.nl.  

Eigen pagina op de website: nieuwe handleiding in 10 stappen  

Alle vrijwilligersgroepen hebben een eigen pagina op onze website. Vanaf de overzichtskaart 

van alle vrijwilligersgroepen, of vanaf de pagina van jouw gemeente kunnen nieuwe vrijwilligers 

je pagina makkelijk vinden. Op de pagina staat een standaardtekst met de contactgegevens 

van de coördinator. Je kan ook je eigen tekst toevoegen op deze pagina. 

De handleiding om zelf je eigen pagina bij te werken, is vernieuwd. In 10 stappen zet jezelf een 

leuke tekst op de pagina of bijvoorbeeld je werkprogramma.  

 

Ben je de inloggegevens kwijt, of heb je ze nooit gekregen? Of heb je leuke foto’s van je werk-

dag, mail dan naar Esther van den Berge, zij zorgt voor nieuwe inloggegevens en plaatst foto’s 

op je eigen pagina. Bekijk de Nieuwe handleiding in 10 stappen.  

100.000 bomen en struiken bereikt! 

De actie ‘Doe mee en plant! 100.000 bomen en struiken in Gelderland’ is een groot succes. 

Begin juni zijn we gestart met de actie en we hebben de 100.000 bomen en struiken nu al be-

reikt! Alle vrijwilligersgroepen ontvingen een bericht met de oproep “de boer op te gaan” en de 

mogelijkheid om aanplant van schaduwbomen, bijenhagen, patrij-

zenhagen en houtsingels bij grondeigenaren onder de aandacht te 

brengen. Wat leuk om te zien dat enkele groepen met ons contact 

opnamen voor extra flyers om in de omgeving te kunnen versprei-

den. Diverse aanmeldingen kwamen binnen via vrijwilligersgroe-

pen, zoals van de Ecovredegaard, de Wilde Bijen werkgroep Vor-

den en Hoogstambrigade Geldermalsen.  

Dank voor jullie inzet!  

Gelderse Biodiversiteitsdag  

De provincie Gelderland organiseert op vrijdag 15 november in het Huis der Provincie voor de 

derde keer de Gelderse Biodiversiteitsdag. De voorgaande twee jaren was er een interessant 

programma voor vrijwilligers die zich willen inzetten voor biodiversiteit. Het programma omvat 

lezingen, workshops en excursies over biodiversiteit en natuurbeheer in Gelderland. Ook is er 

aandacht voor natuurinclusief denken en doen, de relatie tussen natuur en klimaat en de be-

trokkenheid van inwoners bij de Gelderse natuur. Aanmelden kan vanaf oktober, dan is ook het 

hele programma bekend.  

Houd de website van de provincie in de gaten. 
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Nieuws uit het gereedschapsdepot 

Het gereedschapsdepot is uitgerust met ladders die helemaal toege-

rust zijn op de werkzaamheden in het veld. Normale ladders bestaan 

vaak uit één deel en zijn gemaakt om binnen mee te werken. De 

werkzaamheden van vrijwilligers in het landschap zijn echter buiten, 

op een ongelijke ondergrond en de ladders moeten vervoerd worden 

naar de werklocatie. Daarom hebben wij samen met de fabrikant 

ladders ontwikkeld die beter geschikt zijn voor onze werkzaamhe-

den. 

Voor het werken in knotbomen en hoogstamfruit (foto) hebben wij 

speciale ladders laten ontwikkelen. Ze beschikken over grondpennen 

en lopen breed uit naar onder, zodat ze stabiel neer te zetten zijn. 

Aandachtspunt is wel, dat je niet moet overhellen als je op de ladder 

staat, dan wordt hij namelijk instabiel. De ladders zijn inklapbaar, 

zodat ze ook makkelijk te vervoeren zijn.  

Het is de bedoeling dat wij langzamerhand alle ladders uit het ge-

reedschapsdepot vervangen door deze gespecialiseerde ladders.  

Versterken vrijwilligersnetwerk gemeenten 

Gemeenten kunnen vrijwilligerswerk ondersteunen, door extra aandacht te besteden aan het 

vrijwilligersnetwerk. In verschillende gemeenten voeren wij een programma uit om vrijwilligers-

groepen met elkaar kennis te laten maken, hun behoeften te inventariseren en eventuele pro-

blemen op te sporen. De gemeente Ede heeft de participatieve aanpak van werken in het land-

schap zelfs tot beleid gemaakt. Ook in de gemeenten Buren, Doetinchem en Neder-Betuwe 

investeert de gemeente extra in de versterking van het vrijwilligersnetwerk. Wil je dit ook in jouw 

gemeente, laat het ons via weten via Saskia Bemer én informeer bij je contactpersoon van jouw 

gemeente.  

Iets extra’s voor natuur, groen en landschap 

Jullie ontvingen van ons de mailing ‘geld beschikbaar voor groene vrijwilligersinitiatieven’. On-

danks de zomerperiode kregen we binnen korte tijd twintig aanmeldingen binnen. Jullie vragen 

geld aan om weilanden om te vormen tot bloem- en kruidenrijke 

graslanden, hagen en hoogstamfruitbomen aan te planten of een 

voedselbos aan te leggen.  

Ook zijn er groepen die maatregelen willen nemen voor diersoor-

ten zoals de patrijs, die een bijdrage vragen voor educatiemateri-

aal en voor bankjes langs (Klompen)paden. Alle aanvragen wor-

den in volgorde van binnenkomst behandeld. Heb je een aanvraag 

gedaan, dan ontvang je binnenkort een reactie. 

Leuke links 

-SLG was betrokken bij het project ‘Kwaliteitsproducten in een Kwaliteitslandschap’. Lees in het 

e-magazine hoe streekproducten bijdragen aan de omgevingskwaliteit, het landschap, biodiver-

siteit en de sociale cohesie door het opzetten van vrijwilligersgroepen. 

Agenda 

28 september 2019 Coördinatorenbijeenkomst 

4 oktober 2019  Cursus Gereedschapsonderhoud   

2 november 2019 Natuurwerkdag 

15 november 2019     Gelderse Biodiversiteitsdag provincie Gelderland 

26 november 2019 Basistraining snoeien van fruitbomen, onderdeel 2 

30 november 2019 Basistraining snoeien van fruitbomen, onderdeel 3 

 

Volg ons op Facebook  & volg ons op Twitter  
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