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Bericht van Saskia
Het nieuwe jaar is gestart, hopelijk is dit een jaar waarin we weer meer ruimte krijgen voor
landschapswerk en fysieke bijeenkomsten en cursussen!

Namens het team van SLG wil ik alle groepen nogmaals bedanken voor het invullen van de online
vragenlijst over de werkresultaten. Het was leuk om te zien dat de presentjes in de smaak vielen, de
diamantvijl was duidelijk het populairst! De presentjes zijn inmiddels besteld, jullie kunnen deze
binnenkort in de brievenbus verwachten.

Zoals elk jaar worden de aangeleverde werkresultaten verwerkt in ons jaarbericht en beeldend
gemaakt in een infographic. Hiermee kunnen wij, maar ook jullie, aantonen hoe belangrijk het werk is
dat door vrijwilligers verzet wordt!
Aanspreekpunt landgoed- en buitenplaatswerkgroepen: Saskia Bemer

Hulptabel werkresultaten
Wil je volgend jaar weer makkelijk een overzicht krijgen van de resultaten? De Hulptabel
Werkresultaten kan je daarbij helpen. Deze vul je na elke werkdag in, dat duurt maar een paar
minuten. Aan het eind van het jaar kun je onze vragenlijst dan eenvoudig invullen. Je kunt dit
formulier vinden op de ‘Handige Tools’ pagina van onze website.

Save the date: coördinatorenbijeenkomst op zaterdag 9
april!
De humus dag voor onderlinge ontmoeting en kennisdeling
De fysieke coördinatorenbijeenkomst heeft de afgelopen twee jaar niet kunnen plaatsvinden vanwege
corona. Dit jaar hebben we er goede hoop op dat we wel fysiek bij elkaar kunnen komen, een wens
die we ook doorkregen van veel werkgroepen.

We organiseren dit jaar de coördinatorenbijeenkomst in het voorjaar. Deze coördinatoren bijeenkomst
wordt georganiseerd voor diverse categorieën vrijwilligerswerk, te weten de
landschapsbeheergroepen, landgoed- en buitenplaatswerkgroepen, hoogstambrigades en
biodiversiteitsgroepen.

Deze bijeenkomst noemen we een humusdag, omdat we graag een gezonde bodem willen vormen om
samen met jullie als vrijwilligers aan de slag te gaan. Dit doen we door humusopbouw in de vorm van
kennismakingen, dialogen en teambuilding. Het definitieve programma volgt nog, maar zet de datum
van 9 april alvast in de agenda!

Naast deze fysieke humusdag, vindt er in het najaar ook nog een online coördinatorenbijeenkomst
plaats. Deze online bijeenkomst is per categorie vrijwilligerswerk en biedt de ruimte om met je
aanspreekpunt vanuit SLG (Saskia Bemer of Ruud Borkes) en met andere vrijwilligersgroepen
bepaalde onderwerpen of vraagstukken te bespreken.

Gedragscode Natuurbeheer 2016-2021 niet meer geldig
De gedragscode natuurbeheer 2016-2021 is vanaf heden niet meer geldig. De ingediende opvolger
van deze gedragscode zit momenteel in de beoordelingsprocedure, maar is nog niet goedgekeurd.
Daarmee is er nu een periode waarin geen gebruik kan worden gemaakt van een gedragscode bij
uitvoering van natuurbeheer.

Wat betekent dit voor het vrijwilligerswerk?
In veel gevallen, bijvoorbeeld indien kleinschalig gewerkt wordt buiten het broedseizoen en
weggebleven wordt van groeiplaatsen van beschermde planten of winterverblijven van te beschermen
dieren, zal het risico op overtreding van de Wet natuurbescherming nihil zijn.

Als er een risico bestaat dat beschermde soorten worden verstoord of gedood kan niet meer op de
GCN worden teruggevallen. De inschatting van het risico is altijd aan de ecoloog of beheerder.

Kijk voor meer informatie en de richtlijnen op de website van de VBNE: Gedragscode Natuurbeheer
2016-2021 - De VBNE zet zich in voor professioneel beheer van bos en natuur

Bericht uit het gereedschapsdepot
Zoals jullie weten is Ruud Borkes al jaar en dag het vertrouwde gezicht in het gereedschapsdepot,
maar zelfs de meest ervaren gereedschapsdepot bewaker kan niet overal tegelijk zijn. Met ingang van
dit jaar wordt Ruud, wanneer dat nodig is, ondersteund door zijn collega Bas Kuipers. We stellen hem
kort aan je voor:
Bas is 30 jaar jong en woont in Rheden. Voordat Bas vorig jaar
bij SLG aan de slag ging heeft hij acht jaar op landgoed
Spelderholt (in Beekbergen) gewerkt als landgoedbeheerder en
later als facilitair coördinator. In deze acht jaar heeft Bas veel
ervaring opgedaan o.a. met het gebruik en onderhoud van
(hand)gereedschappen. Met deze ervaring op zak is Bas de
aangewezen persoon om het team van het gereedschapsdepot te
ondersteunen. Zoals jullie gewend zijn blijft Ruud het eerste
aanspreekpunt voor gereedschap gerelateerde zaken, maar
mocht je een keer het depot bezoeken, kom dan zeker eens een
praatje maken met Bas.

Nieuws uit een groep: Landgoedwerkgroep Beekzicht
Hoe de vrijwilligersgroep van Landgoed Beekzicht is ontstaan? Dat kwam door Gerrit Smit, inwoner
van Voorst. Hoe hij kon helpen, was de vraag aan Landgoed beheerder Gerard Koopmans. Smit
trommelde vijf dorpsgenoten op en zo is het begonnen.

Een vrijwilligersgroep beginnen is relatief eenvoudig, maar de groep in stand houden en laten
groeien, dat is geen sinecure. Iedere donderdagmorgen komen de vrijwilligers bij elkaar. Eerst een
kop koffie, dan aan het werk in de buitenlucht.

De mannen roemen de verzorging, het natje en het droogje, de zeer goede gereedschappen, de
schoonheid en de afwisseling van Beekzicht en de gezelligheid. Freddie Bruntink, in dienst is bij het
landgoed, is de spil in de vrijwilligersgroep en zorgt ervoor dat het de mannen aan niets ontbreekt.

Het clubje van vijf mannen dat Smit optrommelde is inmiddels uitgegroeid tot een groep van twintig
die het bosonderhoud voor zijn rekening neemt. En er zijn inmiddels ook een tiental vrijwilligers voor
de moestuin, de rozentuin en voor het timmerwerk. Nieuwe vrijwilligers vinden hun weg naar
Beekzicht via mond-tot-mondreclame.

Het is niet alleen de inzet van dertig vrijwilligers die een halve dag per week komen werken, zegt
Gerard Koopmans. Het betekent ook dat er werk gedaan wordt dat anders niet zou gebeuren. Dat
komt de kwaliteit van het landschap en het bos ten goede. Zo heeft de vrijwilligersgroep het park van
het Landgoed Beekzicht omgetoverd van een woest stuk overwoekerde grond naar een mooie
parktuin die voor iedereen toegankelijk is. Dat werk straalt uit naar het dorp en de omgeving!

Versterken vrijwilligersnetwerk
SLG heeft van meerdere gemeenten de opdracht gekregen om aan de slag te gaan met het opzetten
en in stand houden van een groen vrijwilligersnetwerk. In de gemeenten Berkelland, Doetinchem,
Buren, Ede, Zaltbommel, Heumen en Neder Betuwe zijn we het afgelopen jaar al begonnen.
Binnenkort komen er ook vrijwilligersnetwerken in Lochem en Montferland.

Het doel van dit gemeentelijk netwerk is om alle vrijwilligersgroepen, actief in het groen, met elkaar
in contact te brengen en te zorgen voor goed geïnformeerde, goed getrainde en gemotiveerde
vrijwilligers, die elkaar gemakkelijk kunnen vinden. De eigen werkpraktijk wordt ingebracht en

desgewenst worden ook de gemeentelijke beleidsopgaven besproken. Het delen van kennis,
ervaringen en nieuwe inzichten is een belangrijk element.

Dit meerjarige programma is er op gericht om vrijwilligersgroepen te inspireren, verbinden,
versterken en activeren. SLG ondersteunt dit proces onder andere door het organiseren van
(thematische) netwerkbijeenkomsten, het geven van maatwerktrainingen en cursussen en eventueel
beschikbaar stellen van uitvoeringsbudget.

Willen jullie ook graag een groen vrijwilligersnetwerk in de gemeente waarin jullie vrijwilligersgroep
actief is? Geef je interesse door aan de gemeente en/of aan projectleider Annelies Kok,
a.kok@landschapsbeheergelderland.nl.

Succesvolle acties najaar 2021
In het najaar van 2021 hebben we vanuit SLG enkele acties georganiseerd. Zo konden
vrijwilligersgroepen tegen een gunstige prijs via SLG hoogstamfruitbomen bestellen. In totaal zijn er
zo’n 120 fruitbomen opgehaald, en dat in één middag!

Ook de helmenactie viel in goede aarde, er zijn ruim 240 helmen verdeeld over 19
vrijwilligersgroepen. Een fijn gevoel om veilig het nieuwe jaar in te gaan! Heeft jullie groep deze actie
gemist, maar wel interesse in nieuwe helmen? Neem dan contact met ons op via het
gereedschapsformulier op onze website.

Cursussen in 2022
In 2022 biedt SLG weer een uitgebreid en gevarieerd cursusprogramma voor vrijwilligers aan.

Hierbij alvast een voorproefje van de cursussen en bijeenkomsten waar je dit jaar aan kunt
deelnemen: de cursus maaien met de zeis, gereedschapsonderhoud en de cursus Wet
Natuurbescherming. Ook kun je dit jaar weer de cursus snoeien hoogstamfruit en de cursussen
bosmaaien en kettingzagen volgen.

Meer leren over autochtoon plantmateriaal of voedselbossen? Over deze onderwerpen organiseren we
een aantal (online) webinars. Meer informatie volgt...

Houd je mailbox in de gaten want het cursusprogramma, met gelegenheid tot aanmelden, wordt naar
verwachting begin maart naar de coördinatoren gestuurd.

Educatiemateriaal op onze website
Vanaf nu kunnen vrijwilligersgroepen die met schoolklassen aan de slag gaan in natuur en landschap,
ook gebruik maken van educatiemateriaal. Samen met IVN hebben we over een aantal onderwerpen
lesmateriaal ontwikkeld. Het educatiemateriaal is gemaakt voor groep 7 en 8 en bestaat niet alleen
uit informatie over het landschap, maar ook uit een stukje geschiedenis of taalles. Voor de leerkracht
wel zo fijn!

Op dit moment zijn er drie lessen beschikbaar, namelijk wilgen knotten, dennen trekken op de hei en
hoogstamfruit. Aankomend jaar hopen wij weer nieuwe onderwerpen toe te voegen.

Wil je gebruik maken van dit lesmateriaal? Je kunt hier de presentatie en een handleiding voor de
presentator of leerkracht downloaden.

Biodiversiteitstip
De winter is dé tijd om te snoeien en te knotten. Onze tip voor deze tijd is dan ook: knot de wilgen
niet allemaal tegelijk maar om en om. Hommels en andere wilde bijen profiteren van de vroege bloei
van wilgen. De bloeiende katjes op de takken die vorig jaar gegroeid zijn, zorgen voor nectar en
stuifmeel als er verder nog weinig voedselaanbod is.

Benieuwd wat je met het snoeiafval na een werkdag allemaal kunt doen? Bekijk dan eens dit filmpje
voor meer inspiratie.

Nieuwe vrijwilligers gezocht voor werkgroep
landschapsmonitoring

De Werkgroep Landschapsmonitoring brengt jaarlijks een klein deel van het cultuurlandschap van
Gelderland in kaart en maakt onderdeel uit van het landelijk Monitoring Landschapselementen. Elk
jaar wordt een gebied van 1000 hectare vanaf de openbare weg in kaart gebracht door de werkgroep.
Na 5 jaar wordt hetzelfde gebied opnieuw gemonitord om de veranderingen in kaart te brengen. We
zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de werkgroep.

Waarom doen we dit?
We willen weten hoe het landschap zich ontwikkelt. Met de resultaten hiervan vragen we landelijk en
provinciaal aandacht voor het behoud van het karakteristieke landschap. Het gaat om onder andere
houtwallen, houtsingels, hoogstamboomgaarden, knotbomenrijen, hagen, struweelranden,
geriefhoutbosjes en poelen. Klik hier voor de volledige vacaturetekst.

Bijeenkomst landschapsmonitoring
Voor geïnteresseerden in landschapsmonitoring bieden we een online bijeenkomst aan. Tijdens deze
bijeenkomst leggen we uit wat de landschapsmonitoring inhoudt en waarom we dit doen. Ook
vertellen huidige landschapsmonitoringsvrijwilligers over hun werkzaamheden en ervaringen. Deze
bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 22 februari om 20.00 uur.

Wil je graag meer weten over landschapsmonitoring en/of heb je interesse om vrijwilliger te worden?
Meld je dan hier aan voor deze bijeenkomst...

Geld beschikbaar voor groene vrijwilligersinitiatieven
Wil jij samen met je groep iets extra’s doen voor natuur, groen en landschap? Er is dit jaar nog
(beperkt) budget beschikbaar voor groene vrijwilligersinitiatieven die zich willen inzetten voor hun
leefomgeving. Deze financiële bijdrage is bedoeld voor het aanleggen, beheren of verbeteren van
natuur, landschap en biodiversiteit door vrijwilligers.

Klik hier voor meer informatie en het aanvraagformulier.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Agenda
22 februari

11 & 12 maart

19 maart

Bijeenkomst

NLdoet

Landelijke Opschoondag

9 april

19 & 24 april

22 april

Coördinatorenbijeenkomst

Nationale bijentelling

Nationale zaaidag

Landschapsmonitoring

25 t/m 29 april
Week van de Teek
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