
  

 

Ter ondersteuning van bewonersinitiatieven organiseert Stichting Landschapsbeheer  

Gelderland (SLG) sinds 2013 het Praktijknetwerk Bewonersinitiatieven. De ondersteuning 

is gericht op actieve groepen burgers die met de groene omgeving in hun buitengebied 

bezig zijn. SLG levert kennis en kunde en stimuleert de onderlinge uitwisseling tussen 

aangesloten groepen. We doen dit door deze halfjaarlijkse nieuwsmail en incidenteel infor-

matie over nieuwe financieringsbronnen. Groepen kunnen gebruik maken van plantacties 

en gereedschap lenen voor landschapswerk, denk aan een boomplantdag, een snoei-

midddag of een zwerfvuilactie. Hiervoor is een keur aan bekend en zeldzamer handgereed-

schap aanwezig in de gereedschapsloods in Rozendaal.  

Maak gebruik van Provinciale subsidieregelingen 

Provincie Gelderland heeft een nieuwe subsidieregeling: Burgerbe-

trokkenheid bij natuur, groen en landschap. Eén van de doelen van 

de regeling is om burgers met initiatieven voor natuur, groen en 

landschap laagdrempelig in staat te stellen om deskundigheid over 

organisatie en inhoud binnen te halen. Hiervoor kunnen groepen 

een éénmalige bijdrage (voucher) van € 5000,- aanvragen.  

Het is een mooie kans om nog meer landschapswinst te behalen.  

SLG kan een rol van betekenis spelen in het proces om te komen 

tot een beheerplan, ontwerp of inrichtingsplan. We zijn bijvoorbeeld 

klankbord, begeleiden bij het opzetten van een nieuwe groep of be-

geleiden, evt. samen met andere deskundigen, het traject van idee 

naar uitvoering. Op www.gelderland.nl staat de precieze inhoud van de regeling. 

Daarnaast is er een andere subsidieregeling voor burgerinitiatieven: 

Samenwerken aan leefbaarheid. Dit gaat om plannen om de eigen 

buurt of wijk te verbeteren. De subsidie bedraagt maximaal 75% 

van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag ligt tussen € 10.000 

en € 25.000. Als een plan in aanmerking komt voor de regeling Bur-

gerbetrokkenheid, is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen 

voor de Leefbaarheidsregeling. Kijk voor meer informatie op 

www.gelderland.nl. Ziet u mogelijkheden voor uw groep om gebruik 

te maken van één van deze subsidieregelingen? Neem contact op 

via mail, we denken graag mee.  

Zwerfafvalbrigades voor een schoner landschap 

Op zaterdag 14 januari is de start van de eerste Zwerfafvalbrigade in 

Kilder in de gemeente Montferland. Een zwerfafvalbrigade is een 

groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de 

eigen omgeving. SLG ondersteunt in samenwerking met de gemeen-

te Montferland de actieve bewoners van Levend Landschap Kilder 

door de oprichting van deze eerste Zwerfafvalbrigade. SLG faciliteert 

met hesjes, knijpers en vuilniszakken, organiseert afspraken met de 

gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en zorgt voor een handige 

Whatsapp-groep voor de vrijwilligers.  

Ook in andere dorpen zijn gesprekken met diverse partijen over de oprichting van Zwerfafval-

brigades als onderdeel van Levend Landschap. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse land-

schap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen. 

NIEUWSmail  
Praktijknetwerk Bewonersinitiatieven 

Nieuwsbr ie f  Prakt i jknetw erk  Bewoners in i t ia t ieven  

Winter  2016  

Er zijn steeds meer bewoners 

van stadsranden, wijken, dorpen 

en buurtschappen die zelf  

initiatieven ontwikkelen om hun 

groene leefomgeving te  

versterken. Om haar missie 

‘Zorg voor een vitaal, beleefbaar 

en herkenbaar streekeigen  

landschap’ te realiseren  

ondersteunt Stichting Land-

schapsbeheer Gelderland pas-

sende bewonersinitiatieven. 

Contactpersoon is Erik van Eek, 

026-3537444 of 06-50947113. 

Foto: Ruud Knol 
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http://landschapsbeheergelderland.nl/
http://landschapsbeheergelderland.nl/
https://www.gelderland.nl/Burgerbetrokkenheid-bij-natuur,-groen-en-landschap
https://www.gelderland.nl/leefbaarheid.html
mailto:e.vaneek@landschapsbeheergelderland.nl
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NLdoet 10 en 11 maart 2017 

NLdoet is de kans om nieuwe contacten te leggen, extra werk te 

verzetten met nieuwe bewoners en uw organisatie in het zonnetje 

te zetten. De inschrijving van klussen is geopend. Denk bijvoor-

beeld aan het planten van bomen en struiken, inzaaien van ak-

kerranden met bijenmengsel of het maken van een bankje langs 

een wandelpad.  

Tot 31 januari is het mogelijk om maximaal € 400,- per locatie 

aan te vragen bij het Oranje Fonds. Kijk hier waar u dit geld aan kunt besteden. Gereedschap 

aankopen is niet mogelijk. Dit kunt u op de gebruikelijke manier lenen via de website bij SLG.  

Voor bij ons aangesloten bewonersinitiatieven zonder Kamer van Koophandel nummer is het 

mogelijk om de aanvraag via SLG te laten lopen. De groep levert alle benodigde gegevens 

aan, SLG int de financiële bijdrage en sluist deze door naar de groep. Mail ons als u van deze 

dienst gebruik wilt maken. 

Wie deed er mee aan de Natuurwerkdag? 

De Natuurwerkdag is de grootste vrijwilligersdag in het groen. Het is een mooie gelegenheid 

om een dagje mee te werken in het landschap. Mensen kunnen vrijblijvend kennis maken met 

de activiteiten van uw bewonersinitiatief. Vaak blijven enkele deelnemers betrokken bij de 

groep en levert het nieuwe vrijwilligers op. 

We kijken terug op een enerverende Natuurwerkdag met weer 

iets meer deelnemers (1782) en locaties (63) dan vorig jaar in 

Gelderland. Er waren maar liefst 10 nieuwe locaties. Ongeveer 

60% van de locaties werd georganiseerd door bij SLG aangeslo-

ten vrijwilligersgroepen. Onder de 1782 deelnemers waren ruim 

400 kinderen. In de uiterwaarden van Oosterbeek werden wilgen 

ontdaan van hun pruik. Een groep welpen van de scouting hielp 

mee met wilgen knotten in de Rosandepolder.  

Locatieleider Albert Smit beleeft veel plezier aan de kids: “Voor hen geldt: jong geleerd, oud 

gedaan.” In Nijkerk op het Vogeleiland in de Arkervaart waren kinderen met hun ouders in de 

weer. Ze genoten zichtbaar en leerden ook nog wat over de vogels op het moeraseiland. Ook 

minister Dijsselbloem werkte mee. Net als in 2014 ging hij aan de slag in zijn woonplaats Wa-

geningen. Kijk hier voor impressies en foto’s.  

Bewonersinitiatief uitgelicht: Buurtbongerd Braamkamp  

Het blog van Buurtbongerd Braamkamp over het Oogstfeest : 

Zaterdagochtend 24 september: een aantal zeisen staat te wachten, 

klaar om ter hand genomen te worden tijdens de instructie die dadelijk 

verzorgd zal worden door Ruud Borkes van SLG. Een aandachtig luis-

terend publiek volgt de uitleg over theorie en achtergronden van het 

zeismaaien, om daarna te aanschouwen hoe het scherpen van de zeis 

in zijn werk gaat. En dan is het tijd om de instructies in de praktijk te 

brengen!  

Terwijl een deel van de Buurtbongerd al zeismaaiend van zijn hoge 

gras wordt ontdaan, is het een komen en gaan van klanten voor oude 

rassen appels en stoofperen. Met een oude gewichtenweegschaal 

wordt telkens een kilo afgewogen. De opbrengst van de verkoop is he-

lemaal bestemd voor exploitatiekosten van de Buurtbongerd. Het fruit mochten we plukken bij 

een bevriende boomgaardbezitter, geweldig! Vooral de verkoop van stoofperen gaat snel. En 

dan is er lunch! Na een aantal uren stevig doorwerken met de zeis is menigeen wel aan een 

hapje toe. Aan het eind van het festijn plukken we nog de appels en peren uit de bomen. Want 

daar is het hele oogstfeest natuurlijk om begonnen.  

We willen graag Groen en Doen, een programma van het Ministerie van Economische Zaken 

bedanken voor het mogelijk maken van deze bijzondere groencursus. Door het ontvangen van 

een voucher die we konden inwisselen bij SLG konden we deze cursus bekostigen, super! 

Bekijk het blog voor het complete verslag met alle foto’s. 

https://www.nldoet.nl/
http://nldoet.nl/financi%C3%ABle-bijdrage
http://landschapsbeheergelderland.nl/met-vrijwilligers/reserveren-gereedschap/
mailto:a.doeleman@landschapsbeheergelderland.nl
http://landschapsbeheergelderland.nl/natuurwerkdag-minister-dijsselbloem-actief-zaag-hand/
http://buurtbongerdbraamkamp.blogspot.nl/2016/09/oogstfeest-op-een-zonovergoten-dag.html
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Help de bij, zaai een bloemveld 

Bijen hebben het moeilijk. SLG organiseert daarom een speciale 

bloemenzaadactie voor bewoners in het buitengebied. We kun-

nen bijen helpen met het inzaaien van bloemen die bijen aantrek-

kelijk vinden. Het gaat om planten die bloeien in de periode dat 

de bijen vliegen. Vooral in juni blijken er voor bijen weinig aantrek-

kelijke bloemen.  

“Samen met zaadbedrijf Cruydt-hoek heeft SLG een bloemenmengsel voor bijen laten maken. 

De mengsels zijn bedoeld voor grondeigenaren in het buitengebied om overhoekjes en randen 

op en om het erf in te zaaien, om bijen te lokken maar ook vlinders”, zegt projectleider Nomi 

Havelaar van SLG. “Bijen staan in de belangstelling en veel mensen willen graag een handje 

helpen maar weten vaak niet met welke bloemen. Met deze actie bieden we mensen een goed 

bloemenzaadmengsel aan.”  

Het ene zaadmengsel is meer geschikt voor kleigrond, het andere mengsel is meer geschikt 

voor zandgrond. Het gaat zowel om één- tot tweejarigen met daarbij vaste planten, zoals Dui-

zendblad, Rode klaver, Boerenwormkruid, Korenbloem en Veldlathyrus. Heeft u belangstelling 

om een stukje grond op uw erf hiermee in te zaaien? Of komt u samen met uw groepsleden 

aan 100 m2 of meer, of weet u een plek? Doe dan mee! De kosten zijn € 0,35 per m2.  

Aanmelden kan tot  15 januari 2017 via de website.  
Foto: Henk van den Burg 

Nieuws uit het gereedschapsdepot 

-Het gereedschapsdepot van SLG in Rozendaal is vernieuwd! In de afgelopen jaren is het aan-

tal gereedschappen uitgebreid en steeds meer afgestemd op de behoefte van de vrijwilligers in 

het veld. Sinds dit jaar is de hele loods in gebruik genomen. De schuur heeft een nieuw dak 

gekregen en ook binnen is het nodige vertimmerd. Iedere vrijdag worden vrijwilligers ontvan-

gen die gereedschappen voor hun groep komen halen met een kopje 

koffie of thee in de nieuwe gezellige houten kantine. Alle groepen zijn 

welkom! 

-Nieuw in het gereedschapsdepot is de boompjestrekker. Het is een 

handgereedschap dat het mogelijk maakt om opslag van boompjes 

eenvoudig te verwijderen. Henk Klaassen van Landschapsbeheer 

Groesbeek heeft hem uitgeprobeerd: “Zelfs mijn kleindochter kan een 

Brem van een dikke duim dik moeiteloos uit de grond trekken. Einde-

lijk iets dat werkt en vooral: het spaart de rug.” Op de Natuurwerkdag 

is er gevochten om de boompjestrekker tijdens het brem verwijderen 

op de Galgenhei. “De trekker is wel zwaar maar er zijn klussen waar-

bij dit nodig is”, aldus Henk Klaassen.  

Leuke links 

- Lees hier het verslag van de coördinatorenbijeenkomst van 1 oktober 2016.  

- De Atlas van landschappelijk groen erfgoed van Nederland bevat foto’s en beschrijvingen van 

cultuurhistorisch waardevolle bossen, houtwallen en heggen in alle provincies. 

- Op www.bosnatuurapps.nl staat een overzicht van 70 apps die gebruikt kunnen worden in 

bos- en natuurbeheer, bijv. om inventarisaties uit te voeren, hout te meten of te navigeren.  

Agenda 

10 & 11 maart 2017   NLdoet 

25 maart 2017   Landelijke Opschoondag van NederlandSchoon 

Zaterdag 7 oktober 2017  Coördinatorenbijeenkomst 2017 

23 september 2017  Burendag 

 

 

http://landschapsbeheergelderland.nl/bloemenzaadmengsels-voor-bijen/
http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/Verslag-coordinatoren-bijeenkomst-1-10-16.pdf
http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/atlas_landschappelijk_groen_erfgoed_nederland_rce_2016.pdf
http://bosnatuurapps.nl/
https://www.nldoet.nl/
https://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/landelijke-opschoondag-algemeen

