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Werkresultaten inleveren
Ieder jaar vragen we de aangesloten groepen om een overzicht van de werkresultaten; het
aantal geknotte wilgen, het aantal gevlochten heggen, het aantal opgeschoonde poelen etc.
We hebben een online formulier gemaakt waarop je als coördinator alle werkresultaten van
2017 eenvoudig kunt invullen. Je kunt dit formulier alleen via de website invullen en opslaan,
het is niet meer mogelijk om het uit te printen. Drie vrijwilligers hebben geholpen bij het testen
formulier op gebruiksvriendelijkheid. Vriendelijk verzoek om de werkresultaten over dit jaar in
te sturen voor maandag 8 januari 2018! Ga naar het werkresultatenformulier.
Veilig werken
-De risico-inventarisatie en evaluatie (taak-RIE) die voor SLG is opgesteld door Jan Polman
staat op onze website. Bij elke werkzaamheid die vrijwilligers uitvoeren vind je de risico’s,
gerangschikt volgens het stoplichtmodel.
-Bekijk eens in de RIE welke werkzaamheden je doet en welke maatregelen je kunt treffen,
bijv. op het moment dat je het werkdagformulier voor een veilige werkdag invult.
-Voorjaar 2018 komt de VBNE e-learning module veilig werken uit.
-De RU Groningen heeft onderzoek gedaan naar gebieden waar de ambulance niet binnen
15 minuten ter plekke kan zijn. Bekijk de oranje gebieden op de kaart.
Cursus Veldhulpverlening
Samen met Geldersch Landschap organiseerden we in oktober
een cursus veldhulpverlening (hulpverlening geïsoleerde arbeid)
voor beheervrijwilligers. Helicon maakte er een leerzame, praktische dag van; deelnemers voelden zich na afloop gesterkt om
noodhulp te verlenen. Ook voor 2018 staat de cursus weer op de
rol dus houdt nieuwsmail en website in de gaten voor data.

Stichting Landschapsbeheer
Gelderland ondersteunt met
kennis, kunde en gereedschap
alle bij haar aangesloten vrijwilligersgroepen.
Met deze nieuwsmail informeren
we de vrijwilligers van de
landschapsbeheergroepen.

Nomineer een Landschapsknokker
Weet je iemand die in aanmerking komt voor de titel Landschapsknokker? Nomineer deze
vrijwilliger dan voor eind januari. Het is handig als je de criteria in je nominatie meeneemt
want daar let de jury op bij de beoordeling. Ook nominaties voor de aanmoedigingsprijs voor
‘aankomende’ knokkers zijn welkom. Kandidaten kun je voorgedragen door een email te sturen, vergeet daarbij niet ‘in geuren en kleuren’ te vermelden waarom je vindt dat deze vrijwilliger de Landschapsknokker moet worden of de Aanmoedigingsprijs verdient. De uitreiking
vindt plaats tijdens de Gelderse Werkdag 3 maart 2018 in Nijkerk. Schrijf die dag alvast in je
agenda, de uitnodiging volgt in januari.
Terugblik op de Natuurwerkdag 2017
Op zaterdag 4 november deden 1833 vrijwilligers in Gelderland mee aan de Natuurwerkdag.
Op 64 locaties gingen jong en oud naar buiten om te zagen, slepen en snoeien in het landschap. In de meest uiteenlopende gebieden in de provincie genoten mensen van fantastisch
werkweer.
Veel blije gezichten bij het wilgen knotten in Zwartebroek langs
Klompenpad het Appelpad. Locatieleider Rien Loman van IVN
Nijkerk begon de dag met een werkinstructie, maar zijn belangrijkste boodschap was: “Ga vooral genieten vandaag!” Dat wilde wel lukken op deze prachtige zonnige novemberdag.
Kijk voor een impressie en filmpjes.

Bijenwerkdag voor vrijwilligers; Kom 9 en 10 maart in actie met Nederland Zoemt
Net als met heel veel andere insecten gaat het niet goed met wilde bijen. Met een paar simpele ingrepen en de aanplant van de juiste struiken is de wilde bij al enorm geholpen. Het
project Nederland Zoemt heeft als doel het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde
bijen in Nederland te vergroten. Wil je met je vrijwilligersgroep ook iets doen voor wilde bijen?
Met een speciale actie tijdens NLDoet (9 en 10 maart) biedt SLG de mogelijkheid om een
bijenoase aan te leggen door aanplant van bijenhagen en bijenbosjes. Vanaf 1 december tot
15 februari kan je via onze website plantmateriaal bestellen tegen een kleine vergoeding. Het
plantgoed wordt op vrijdagochtend 9 maart uitgedeeld bij ons
kantoor in Rozendaal.
Klik voor meer informatie en het aanmeldformulier.
De bijenoase dient te worden aangeplant tijdens NLDoet. Dat
biedt meteen de mogelijkheid om de kosten voor de aanplant
terug te krijgen vanuit je NLDoet aanvraag. Nederland Zoemt
wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.
NLDoet
NLdoet op 9 en 10 maart 2018 is een mooie gelegenheid om een klus aan te pakken en nieuwe vrijwilligers te werven. Veel vrijwilligersgroepen zetten NLDoet daarom net als de Natuurwerkdag in hun jaarplanning. Je meldt je klus aan bij www.nldoet.nl en mensen kunnen zich
inschrijven om je te helpen. Extra voordeel: het Oranje Fonds verstrekt een bedrag van maximaal €400 voor de klus.
Groepen die geen rechtsvorm hebben kunnen de financiële aanvraag via SLG laten lopen.
Neem dan eerst even contact op voordat je een locatie aanmeldt.
Uit de Vrijwilligersadviesraad
Er zijn veel boomgaarden met achterstallig onderhoud. Dit ontstaat doordat nieuwe eigenaren met veel enthousiasme een boomgaard aanplanten, maar in de volgende jaren niet onderhouden. Om dit probleem aan te pakken werken we aan een korte cursus waar de nieuwe
eigenaren aan kunnen deelnemen en een clubje opzetten om de eerste jaren het onderhoud
vorm te geven.
Vanuit de Vrijwilligersadviesraad blijkt dat er al veel gebeurt op het gebied van biodiversiteit:
een opsomming: uitgraven van Japanse duizendknoop; wilgen om en om knotten, hoewel dat
onhandiger is voor eigenaren en groep; excursie over beekflora om vrijwilligers meer kennis
mee te geven; weidevogelfilm; vlindertuin; beheer percelen in de uiterwaarden incl. bomen
die geregistreerd zijn bij de zaadbank; sinusbeheer hooilandjes en ecologisch beheer dijktaluds; voedselbos.
Nieuw aangesloten groepen
-Stichting Emerpark in Zutphen heeft een complete visie opgesteld voor het hele ecologische
park en onderhoudt ook een deel van het gebied.
-Knotgroep Hattem is in 2017 is door SLG in een project van de gemeente Hattem als
vrijwilligersgroep opgezet die zich richt op wilgen knotten. Dit winterwerkseizoen zijn ze als
autonome groep aan de slag gegaan. Veel succes!
-Archeologiewacht Putten is eigenlijk geen nieuwe groep, maar onlangs was de coördinator
op kantoor voor de ‘officiële’ aansluiting bij SLG en kennismaking met collega’s en gereedschapsloods. Sinds de informatieavond en velddag 2 jaar geleden is de groep van rond de 10
leden actief. Samen met archeologiewacht Epe maken ze in december een wandeling langs
grafheuvels, om zo kennis en ervaringen uit te wisselen.
-Verschillende knotgroepen hebben al weer veel met kinderen geknot, o.a. in Duiven en Heteren gingen de leerlingen de boom in!
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Nieuws uit het gereedschapsdepot
- Een derde vrijwilliger is in het gereedschapsdepot begonnen: Dries van der Sluijs. Behalve
van gereedschap houdt hij ook van hoogstambomen snoeien.
- In september twitterde @MichaelWitjes over nieuwe ladders om wilgen
te knotten. Meteen dienden zich vrijwilligers aan om de ladders te testen.
De eerste ervaringen zijn positief. “De ladders zijn compact waardoor ze
plat in een aanhangwagen passen, licht in gewicht, deelbaar en verstelbaar waardoor je meerdere 'hoogtes' veilig kunt bereiken”, aldus Lingewaard Natuurlijk. Knotgroep Duiven mailt: “De stevige ladder kent sterke
sporten. Het uitschuifdeel loopt taps toe, zodat dit stuk gemakkelijk tussen staken te plaatsen is en je als knotter goed de boom in kunt. Het onderstuk is breed en kent geen stabilisatiebalk, waardoor de ladder altijd
stevig staat. Wanneer de knot te hoog is, is de lengte niet toereikend. De
knotladder is dus een aanrader.”
We houden er dus rekening mee dat iedereen nu de nieuwe knotladders
wil lenen ;) en zullen er extra in huis halen.
Regeling burgerbetrokkenheid natuur groen landschap
Ook in 2018 is de regeling burgerbetrokkenheid van de Provincie actief. Inmiddels hebben al
heel wat groepen en initiatieven hier gebruik van gemaakt. Kijk op onze website of neem
contact op voor meer informatie.
Natuurcompensatiemaatregelen ViA15
SLG is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Rijkswaterstaat rondom het project ViA15. De komende vijf jaar gaan
vrijwilligers aan de slag met de realisatie van kleine natuurmaatregelen. Deze natuurcompensatiemaatregelen zijn een wettelijke
verplichting voor Rijkswaterstaat in het kader van het doortrekken van de A15. Eén van de betrokken vrijwilligersgroepen, de
Nestkastenvereniging Zevenaar, gaat op zoek naar de beste
locaties voor nieuwe nestplekken voor o.a. de steen–, bos– en kerkkuil en de torenvalk.
Door vóór de aanleg al nieuwe nestplekken te creëren, wordt de kans vergroot dat dieren die
straks moeten wegtrekken door de komst van de nieuwe weg snel een nieuw nest vinden.
Wat is het standpunt van SLG over ViA15?
Als er dan toch een verbinding komt, geven we de voorkeur aan een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal door in plaats van een brug over het Pannerdensch Kanaal. Desalniettemin werken we van harte mee aan de compensatie, we vinden het goed dat overheden het
goede voorbeeld laten zien om proactief om te gaan met compensatieverplichtingen. We juichen het ook toe dat lokale vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor natuur en landschap nu
betrokken worden bij de uitvoering.
Leuke links en boek
-Twaalf boslessen voor inzicht in bosbeheer, een
mooie website van Simon Klingen. Ook te bestellen
als boekje.
-Movisie ontwikkelde samen met IVN een handleiding
voor vrijwilligers in groene buurtprojecten onder de
naam ‘Groene vingers in de buurt’.
--Gelderse biodiversiteitsdag Gelderland van de Provincie gemist? Bekijk dan de boeiende presentaties.
-Een boek van Wim Huijser over ‘De populier, onze volksboom in nieuw perspectief’. Te bestellen via KNNV Uitgeverij voor €24,95.
Agenda
Zaterdag 3 maart
Gelderse Werkdag
Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart NLDoet
Woensdag 14 maart
Nationale Boomfeestdag
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Bijlage: Coördinatorenbijeenkomst 7 oktober 2017
Impressie en links
De jaarlijkse coördinatorendag was dit jaar bij biologische boerderij Veld en Beek in de gemeente Renkum. Met zo’n 45 coördinatoren van aangesloten beheergroepen en 4 SLG’ers
waren we te gast bij Jan Wieringa, die de aftrap verzorgde met een inleiding en korte rondleiding over het bedrijf.

We gingen dieper in op het thema biodiversiteit, dat ook in 2016 het overkoepelende thema
van de coördinatorenbijeenkomst was.
Jan-Freerk Kloen verzorgde een inspirerende fotopresentatie over de biodiversiteit van het
cultuurlandschap. De 14-jarige NJN-er schrijft regelmatig columns in De Gelderlander en
maakt prachtige foto’s. Zie zijn website Janboel van Fladderaars en Kruipers .
SLG projectleider Nomi Havelaar hield een inspirerende presentatie over biodiversiteit in het
landschap.
In groepjes gingen we met de biodiversiteitsscan aan de slag. Deze scan is ontwikkeld op
aanvraag van vrijwilligersgroep De Groene Knoop in Doetinchem, als onderdeel van een cursus ecologisch beheer die SLG organiseerde. De biodiversiteitsscan is nog in ontwikkeling en
we horen graag je ervaringen! Mail met Nomi Havelaar.
We sloten af met de veilig werken quiz door Arianne Doeleman en Michael Witjes: Helmpje
op, helmpje af.
Tot onze verrassing stond er al heel snel nog maar 1 persoon rechtop: winnaar van de quiz
Albert Smit van IVN ZW Veluwezoom werkgroep landschapsbeheer. Hij ontving een speciale
leidershelm met hanekam :-)
Kortom, het was weer een mooie ochtend met enthousiaste presentaties en uitwisseling. Graag tot de volgende editie in 2018! De datum onder voorbehoud: 22 september 2018.
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