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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.

Jaarbericht 2015
Ook in 2015 is weer ontzettend veel gedaan in het landschap!
Dat blijkt uit de door de beheergroepen aangeleverde werkresultaten. In het Jaarbericht 2015 is in de infographic te zien welke
inspanning uw groep samen met alle andere vrijwilligers leverde.
De ruim 150 landschapsbeheergroepen hebben 4000 hoogstamfruitbomen onderhouden en aangeplant en 5500 knotbomen
geknot. Dankzij uw inzet zijn 2500 landschapselementen, variërend van een heideveld tot een grafheuvel, opgeknapt. Ruim 25 kilometer rijen bomen, struiken en hagen zijn onderhouden. Tachtig poelen zijn opgeschoond en 900 solitaire bomen zijn
door de landschapsvrijwilligers onderhouden. Voor meer cijfers zie Jaarbericht 2015.
Ook dit jaar vragen we u weer bij te houden welke werkzaamheden uw groep verricht. Later
dit jaar komt het werkresultatenformulier op onze website, waarmee u de resultaten gemakkelijk aan ons kunt doorgeven.
Landschapsknokker 2016
Vast onderdeel van de Gelderse Werkdag is de uitreiking van de
Landschapsknokker aan een vrijwilliger die zich zeer verdienstelijk
heeft ingezet voor het beheer en behoud van het landschap in Gelderland. Eddy Otten ontving het ‘landschapsknokkertje’ (bronzen
beeldje) en € 500,- om te besteden aan het versterken van het landschap. Uit het juryrapport: “Eddy Otten is 13 jaar vrijwilliger bij de
Stichting Landschapselementen Elburg (SLE) en hij is de meest actieve vrijwilliger, die ruim 35 uur per week besteedt aan de meest uiteenlopende werkzaamheden. Zijn enthousiasme stimuleert anderen om mee te helpen op de werkdagen en het
levert nieuwe vrijwilligers op. Ook het gereedschap is bij hem in goede handen: perfect in
orde en jaarlijks gekeurd. Een mooie aanleiding voor Stichting Landschapselementen Elburg
om te overwegen om de Gelderse Werkdag 2017 te organiseren.
NLdoet
Steeds meer vrijwilligersgroepen doen mee aan NLdoet. Dit jaar
vond het landelijke evenement plaats op 11 en 12 maart. SLG fungeerde als ‘doorgeefluik’ voor 6 groepen die geen Kamer van Koophandel nummer hebben. We vroegen de financiële bijdrage voor de
klus aan en sluisden deze naar de groep door.
BV Buren bijvoorbeeld meldde 3 kluslocaties aan op nldoet.nl en verkregen hier ook een financiële bijdrage voor. Hiermee kochten ze o.a. bomen en plantsoen
om een oud laantje, een joodse begraafplaats en een oude hoogstamboomgaard op te knappen. Knotgroep Valburg verwelkomde nieuwe mensen bij hun knotklus, dankzij de publiciteit
via NLdoet. Om alvast in de agenda te zetten: volgend jaar is NLdoet op 10 en 11 maart
2017. Eind dit jaar start de aanmelding en aanvraag voor een financiële bijdrage op nldoet.nl.
Advies op maat
Verschillende groepen hebben al gebruik gemaakt van ons advies op maat. Zo heeft collega
Martijn Grievink de knotgroep en de historische vereniging in de gemeente Lingewaard geadviseerd over het opknappen en beheren van een veldoven in de Roswaard. Adviseur Eward
Timmerman is op pad geweest op de Veluwe en senior adviseur Michael Witjes heeft advies
gegeven over het snoeien van hoogstamfruit op een landgoed. Heeft uw groep ook een
vraag rondom de aanpak van een gebiedje, veilig werken of bijvoorbeeld over het netwerken
met de gemeente? Neem contact op met Arianne Doeleman.

Eigen webpagina op SLG website
Alle vrijwilligersgroepen staan op onze website. Iedere groep heeft een eigen pagina met een
algemeen verhaal en contactgegevens. Zo zijn de verschillende groepen makkelijk te vinden
voor nieuwe vrijwilligers in het landschap. We bieden de mogelijkheid om zelf de pagina van
uw groep aan te passen, een passende tekst te schrijven, een sfeerverhaal te plaatsen, werkdagen en activiteiten aan te kondigen of foto’s te plaatsen. Om toegang te krijgen tot de eigen
webpagina, heeft u een gebruikersnaam en inlogcode ontvangen. De werkwijze is iets veranderd: de vernieuwde handleiding vindt u op de inlogpagina voor vrijwilligers. Voor vragen kunt
u altijd contact met ons opnemen.
Coördinatorenbijeenkomst 23 juni
Donderdag 23 juni is de bijeenkomst voor coördinatoren van alle hoogstambrigades. Een van
de onderwerpen die we bespreken is het gebruik van de driepoot. De ervaringen van vrijwilligers zijn namelijk wisselend: sommigen vinden hem ideaal, anderen vinden de ladder gevaarlijk. Ideeën voor andere onderwerpen zijn welkom. Mail ze naar Michael Witjes.
Biologische luizenbestrijding
Bladluizen in jonge fruitbomen is vervelend want ze vreten het blad op. De oplossing: oorwormpotjes! Stop wat stro in enkele aardewerken bloempotjes. Hang de
oorwormpotjes eerst op beschutte plekjes met ongeroerde grond, bijvoorbeeld
onder een heg, zodat de oorwormen erin kunnen kruipen. In de tweede helft van
mei, als de bladluizen actief zijn, kunt u de potjes in de jonge fruitbomen hangen.
De oorwormen eten de luizen op. Controleer wel eerst even of er daadwerkelijk
oorwormen in zitten.
De eerste appel
Waar komt de appel vandaan? In Kazachstan bestaat een gebied met een miljoen
wilde appelbomen waarvan bomen van 300 jaar oud. Bekijk deze documentaire
(Duitstalig) en verwonder je over de rijkdom aan appelsoorten!
http://www.smaakacademieachterhoek.nl/fruit/waar-komt-de-appel-vandaan/

Maaien met de zeis
De cursus maaien met de zeis wordt ook dit jaar weer twee keer georganiseerd. Op zaterdag
16 juli wordt de cursus centraal in Gelderland gehouden. Tweede locatie is Sinderen in de
Achterhoek op zaterdag 3 september. In één dag leert u de basisbeginselen van het maaien
met de zeis en het haren. De vrijwillige smid stelt uw zeis af zodat die goed aansluit bij uw
lichaam. De cursus kost € 60,-, bij ons aangesloten vrijwilligers betalen € 35,-.
De maaidag op zaterdag 25 juni op ecologisch landgoed Roggebotstaete (Flevoland) is bedoeld voor iedereen die maait met de zeis, bijvoorbeeld als vrijwilliger in het landschap. Er is
ruim de gelegenheid om onderlinge ervaringen uit te wisselen en dingen van elkaar te leren.
De dag is ook een mooie voorbereiding op het NK Maaien met de zeis. Aanmelden (gratis) of
informatie via heemskerk@landschapsbeheer.net. Kent u nog meer maai-enthousiastelingen,
geef deze informatie dan vooral door.
Het NK Maaien met de zeis vindt plaats op zaterdag 10 september
tijdens Beleef Landleven in het Nederlands Openluchtmuseum. Vorig
jaar was het een spannende wedstrijd tussen de teams van Landleven en de provincies. SLG was vertegenwoordigd met drie teams van
ieder drie maaiers. Wilt u dit jaar meedoen aan het NK Maaien met de
zeis? Meld u aan bij Sander Nijhuis.
Input vanuit Vrijwilligersadviesraad
Wist u dat SLG bij het opstellen en uitvoeren van haar vrijwilligersbeleid ondersteund wordt
door de Vrijwilligersadviesraad? De Vrijwilligersadviesraad bestaat momenteel uit 12 vaste
leden en is samengesteld uit de diverse soorten groepen die door ons ondersteund worden.
Onlangs zijn twee nieuwe leden toegetreden: Jacqueline van Rooij vanuit het werkveld hoogstambrigades en Henk van Paassen vanuit het werkveld boerenlandvogelgroepen. In het af2

gelopen overleg van de Vrijwilligersadviesraad zijn het concept beleidsplan van SLG 20162020 en het werkplan vrijwilligersondersteuning 2016 besproken. Verder is er teruggekeken
op de Gelderse Werkdag; een succesvolle, goed georganiseerde dag.
In het vaste item ‘Rondje langs de velden’ kwam dit keer de gemeente Beuningen aan de orde. De gemeente organiseert jaarlijks een bijeenkomst met alle landschapsgroepen. Dit keer
werden de vrijwilligers gevraagd om input voor het landschapsontwikkelingsplan. Een mooi
voorbeeld van participatie!
Coördinatorenbijeenkomst op zaterdag 1 oktober
Ieder jaar organiseren we speciaal voor coördinatoren van de beheergroepen een inspiratie- en uitwisselingsochtend. Op een mooie plek
in Gelderland bieden we een gevarieerd programma aan, met voldoende afwisseling tussen binnen en buiten. Deze dag biedt de mogelijkheid om eens ‘over de heg’ van een andere groep te kijken. De
coördinatorenbijeenkomst wordt afgesloten met een smakelijke lunch.
Foto: Hans Maertens
Iedere coördinator van een groep kan een tweede vrijwilliger meenemen. Vorig jaar was het een mooie ochtend met enthousiaste sprekers, interessante informatie en veel uitwisseling. Gezien ook de lovende reacties van de deelnemers, is het een aanrader om er dit keer ook bij te zijn. Zet de datum van 1 oktober alvast in uw agenda, de uitnodiging volgt.
Natuurwerkdag
Op zaterdag 5 november gaat heel Nederland weer aan de slag in de natuur. De landelijke
Natuurwerkdag is een leuke manier om kennis te maken met het vrijwilligerswerk in het landschap. Veel vrijwilligersgroepen organiseren een activiteit deze dag. Bezoek de website natuurwerkdag.nl en reserveer deze dag alvast in de agenda. Voor vragen en informatie kunt u
vanaf juni contact met ons opnemen.
Nieuws uit het gereedschapsdepot
Tegenwoordig hebben we verschillende gereedschappen te leen om
bramen mee te verwijderen, nl. een spork (zie foto), braamzeis en de
bosbouwhak. Elk gebied is weer anders en elke groep heeft een eigen
werkwijze, dus verschillende mogelijkheden om mee te experimenteren: Een spork is een spade met inkepingen, deze snijdt de wortels
goed door in de grond. De braamzeis is een zeis met kort blad, geschikt om bramen mee weg te zeisen. Om oneffenheden van het blad
te verwijderen gaat u er af en toe met een wetsteen langs. De ene kant van de bosbouwhak
wordt gebruikt om de wortels door te hakken, met het deel met de rechte snede trekt u vervolgens de hele braamstruik uit de grond.
Voor de groepen die jaarrond gereedschap geleend hebben, is het weer tijd om het gereedschap langs te brengen voor onderhoud en eventueel keuring. We krijgen het gereedschap
graag rond 1 juni retour, u kunt mailen naar gereedschap@landschapsbeheergelderland.nl
om iets af te spreken.
Let op: Het reserveren van gereedschap gaat voortaan via de website i.p.v. via de mail.
Agenda
Donderdag 23 juni
Zaterdag 25 juni
Zaterdag 16 juli
Zaterdag 3 september
Zaterdag 10 september
Zaterdag 1 oktober
Zaterdag 5 november

Coördinatorenbijeenkomst Hoogstambrigades
Maaidag Flevoland
Cursus maaien met de zeis (in Gelderland)
Cursus maaien met de zeis (Sinderen, Achterhoek)
NK Maaien met de zeis
Coördinatorenbijeenkomst
Landelijke Natuurwerkdag
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