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Landschapsknokker bekend gemaakt op Gelderse Werkdag
Koud maar inspirerend. Uit alle hoeken van Gelderland trotseerden 150 vrijwilligers de eerste
zaterdag van maart de kou en reisden af naar Nijkerk om daar het buitengebied een fikse opknapbeurt te geven. De jaarlijkse Gelderse Werkdag is dé inspiratiedag voor vrijwilligers die
ons landschap onderhouden. Dit jaar werd deze werkdag uitstekend georganiseerd door IVN
Nijkerk werkgroep landschapsbeheer samen met grondeigenaren en lokale vrijwilligersgroepen. Door het ijs ontstonden unieke werkomstandigheden. Vrijwilligers schoonden de heide en
bosgebiedje op, knotten wilgen, maaiden riet en verwijderden wilgenopslag op het Vogeleiland.
Ook ontdekten ze het afwisselende landschap en de stad Nijkerk tijdens excursies.
De Landschapsknokker is een vrijwilliger die zich al langere tijd bijzonder inzet voor het landschap en die het daarom
verdient om in het zonnetje gezet te worden. Han Hensing
(2e van rechts op de foto) van de beheergroep De Groene
Knoop uit Doetinchem is uitgeroepen tot Landschapsknokker 2018. Hij ontving het landschapsknokkertje’ (bronzen
beeldje) en vijfhonderd euro om te besteden aan het versterken van het landschap. In het juryrapport staat: “Han
Hensing werkt al tientallen jaren aan het behoud en de
ontwikkeling van een park midden in de woonwijk Overstegen in Doetinchem. Eerst als wijkbeheerder, na zijn pensionering als oprichter en coördinator van de beheergroep De Groene
Knoop. Zijn inbreng bij het omvormen van een stadspark naar een natuurpark met Schotse
Hooglanders, waar reeën en boomkikkers zich thuis voelen, is essentieel geweest. Vele vrijwilligers roemen Han om zijn sociale vaardigheden en bindend vermogen. Hij weet hen te boeien
met zijn aanstekelijke manier van kennisoverdracht over planten, dieren en bodemsoorten”.
Henny Tax (midden op de foto) uit Doorwerth ontving de Aanmoedigingsprijs voor zijn inzet
voor Klompenpaden en het bestrijden van de invasieve exoot Japanse Duizendknoop.
Op onze (nieuwe!) Facebook pagina staan foto’s en een filmpje van de Gelderse Werkdag.
En op Nijkerk nieuws is een verslag en een filmpje te zien.

Waarom deze nieuwsbrief?
Stichting Landschapsbeheer
Gelderland biedt ondersteuning,
kennis en kunde aan alle bij
haar aangesloten vrijwilligersgroepen. We informeren de
coördinatoren van alle
Hoogstambrigades via deze
speciale digitale nieuwsbrief.
Hierin staat het laatste nieuws
en informatie die belangrijk is
voor het coördinatorschap.

Nieuws uit het gereedschapsdepot
Het meeste gereedschap is op dit moment uitgeleend, veel groepen zijn het winterwerkseizoen
aan het afronden. Oproep vanuit het gereedschapsdepot: wil je na het seizoen ladders en gereedschap terugbrengen zodat wij de ladders kunnen keuren en het gereedschap kunnen onderhouden/ vervangen? Op vrijdagochtend is de loods geopend, lukt dat niet, maak dan een
afspraak via gereedschap@landschapsbeheergelderland.nl.
Cursussen!
Dit jaar organiseren we twee cursussen maaien met de graszeis: op 9 juni in Zutphen en 8
september in Rozendaal. Samen met Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren we net
als vorig jaar een cursus veldhulpverlening, de datum is nog niet bekend. Kijk op de website

voor actuele informatie en aanmelden.
Oproep zeisdocenten
Kun je maaien met de zeis en/ of haren en vind je het leuk om dit oude ambacht over te brengen aan anderen? Of ken je iemand die dit leuk lijkt? Het netwerk van vrijwillige zeisdocenten
zoekt uitbreiding, zodat er op meer plekken in het land trainingen gegeven kunnen worden. Op
19 mei is een cursusdag voor vrijwillige zeisdocenten. Info bij Arianne.
Werkresultaten verwerkt in Jaarbericht 2017
Het aanleveren van de werkresultaten verliep door technische problemen aan onze kant niet
soepel. Dankzij jullie doorzettingsvermogen hebben we toch van velen van jullie gegevens binnen gekregen. We vroegen jullie naar de leukste activiteiten van 2017: Hoogstambrigade
Winssen: “Op 17 maart 2017 hebben we onze eerste steenuilenkast geplaatst en in juni zijner al drie
uiltjes geboren! Het was leuk om te zien dat de
jonge uilen gedurende het jaar bleven hangen in
de boomgaard. Verder was onze deelname aan
beplantingsproject Winssen in het Groen een groot
succes. En de uitdeeldag van dit project (2017 was
erg gezellig!”.
Hoogstambrigade Schuytgraaf: “Dit jaar zijn wij
van start gegaan met een nieuwe boomgaard bestaande uit 151 hoogstamfruitbomen van oude
rassen. Een leuke klus was dit jaar meedoen met
de nationale actie van NLdoet”. Hoogstambrigade
Maas en Waal: “Heemtuin in Druten mooi opgeknapt”. De Toeren: “Bijzonder was de ondertekening op 9 maart door diverse partijen van het manifest ‘De kracht van de groene vrijwilliger’
in de stadstuin Radiant. Leukste klus: alle klussen waren leuk”.
Een mooi overzicht van het aantal vrijwilligers, vrijwilligersgroepen en de resultaten die jullie
boekten in het landschap, vind je in het Jaarbericht 2017.
Allemaal rozen
Appel, peer, mispel, kers, sleedoorn, kwee en ook meidoorn. Het zijn allemaal rozen. Als je
goed kijkt naar de bloeiwijzen van deze planten, zie je dat deze op elkaar lijken. Dat komt omdat ze allemaal familie van elkaar zijn: familie van de Rosacea. In een van de voorgaande
nieuwsbrieven hadden we al wat geschreven over oorwormpotjes en dat de oorworm luizen eet.
Vaak zie je ook dat de natuurlijke bestrijder van verschillende luizen zich nestelt in meidoornhagen, er is dus een causaal verband. Daarom is het ook verstandig om een meidoornhaag aan
te planten om je boomgaard en als je hem scheert heb je bijna geen kans op bacterievuur.
Maar daarover een volgende keer.

Appel

Meidoorn

Sleedoorn

Coördinatorenavond of -dag?
Het was een geslaagde coördinatorenavond vorig jaar en dat smaakt naar meer. Of is het toch
handig om te kijken naar een zaterdagochtend? Mochten jullie ideeën hebben, dan horen we
het graag. Het lijkt Michael leuk om eens wat dieper in te gaan op het verwerken van fruit. De
Eau de Vie van https://lubberhuizen-raaff.nl/, die is gemaakt van Goudreinette, is een aanrader,
maar ook de Krenkelaar en natuurlijk de walnotenolie van Mobipers zijn interessant. Is het een
idee dat we daar een inhoudelijke dag van maken? Reserveer alvast de woensdagavond 27
juni en zaterdag 30 juni in je agenda. Dan gaan we kijken of we er een leuk programma van
kunnen maken. Suggesties zijn meer dan welkom! Stuur ze naar Michael.
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Nieuwe Hoogstambrigades
Ook dit jaar komen er weer verschillende Hoogstambrigades bij. Zo zijn we gestart in Zutphen
en Brummen en in Nunspeet is bijna een groep opgericht. We staan in de startblokken voor
Doesburg, Angeren en Doetinchem. Michael krijgt veel leuke berichten van de verschillende
groepen en die zijn altijd meer dan welkom. Leuk ook om te zien dat een aantal van jullie twitteren en daar krijgt Michael erg veel energie en inspiratie van.
Anjeractie en andere subsidiemogelijkheden
Collecteren voor de Anjeractie kan online of met een collectebus. De jaarlijkse deur-aan-deur
collecteweek is van 27 mei tot en met 2 juni 2018. Collecteer met je groep, dan is de helft van
de opbrengst voor het Cultuurfonds, de andere helft voor jouw vereniging of stichting. Online
collecteren is ook mogelijk. Geen stichting of vereniging? Neem contact op met Arianne.
Op onze website hebben we op een rijtje gezet welke subsidiemogelijkheden er nog meer zijn
voor vrijwilligersgroepen in het groen. In het kort staan de voorwaarden erbij, met een linkje
naar de betreffende website. Doe er je voordeel mee!
Vrijwilligersgroepen op de website
Nieuwe vrijwilligers kunnen via onze website bekijken welke groepen bij hun in de buurt actief
zijn, o.a. op de overzichtskaart. Deze kaart met vrijwilligersgroepen is aangepast. Wil je
checken of jouw groep er goed op staat? De pagina van je groep is te vinden via de
overzichtskaart en via een overzicht per gemeente. Is je pagina nog up to date? Met je inloggegevens kun je de pagina zelf aanvullen met tekst en foto’s. Ben je de inlogcodes kwijt of sta je
niet goed op de kaart? Neem dan contact op met Hella of Esther.
Fête de la Nature
Op 25, 26 en 27 mei is het weer Fête de la Nature, het grootste grassroots natuurfestival met
activiteiten door heel Nederland. Je kunt meedoen door ook een activiteit aan te melden; een
leuke manier om je groep meer bekendheid te geven.
Leuke links
- Volg ons op Facebook.
Agenda
Zaterdag 21 en zondag 22 april
Vrijdag 25, zaterdag 26, zondag 27 mei
Zaterdag 9 juni
Woensdag 27 of zaterdag 30 Juni
Zaterdag 8 sept
Zaterdag 22 sept
Zaterdag 3 november

Bijenteldagen
Fête de la nature
Zeiscursus Zutphen
Coördinatorenbijeenkomst Hoogstambrigades
Zeiscursus Rozendaal
Coördinatorenbijeenkomst voor alle bij SLG
aangesloten groepen
Natuurwerkdag
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