
  

 
Gelderse Werkdag in Elburg: 4 maart 2017 

De Gelderse Werkdag is de dag waarop alle vrijwilligers in 

het landschap samenkomen. We maken kennis met elkaar 

en iedereen helpt mee in het landschap. Stichting Land-

schapselementen Elburg (SLE) organiseert op zaterdag 4 

maart 2017 de Gelderse Werkdag. SLE vierde in november 

haar 20-jarig jubileum; een mooie aanleiding om andere 

groepen uit te nodigen in hun werkgebied De gastheer heeft 

een afwisselend programma samengesteld, met activiteiten 

die een afspiegeling vormen van de werkzaamheden van SLE. Zo kun je bijvoorbeeld een oe-

verzwaluwwand opknappen, peppels knotten, hoogstamfruit snoeien, heide of een houtwal 

opschonen. Ook zijn er interessante excursies door historisch Elburg, de tuinen van Biohorma 

en landgoederen. Deelname aan de dag is gratis. Er wordt gerekend op zo’n 250 mensen. In 

januari ontvang je per mail de uitnodiging met het verzoek deze te verspreiden naar de groeps-

leden. Opgeven kan vanaf dat moment via onze website. Zet 4 maart 2017 in ieder geval al-

vast in de agenda!  

Als je interesse hebt om met je groep de Gelderse Werkdag 2018 te organiseren, aarzel dan 

niet om al contact met ons op te nemen. We ondersteunen met draaiboeken, printwerk e.d. en 

met medewerkers die op de dag zelf de handen uit de mouwen steken. 

Wie is de Landschapsknokker 2017? 

In 2017 reiken we weer de ’Landschapsknokker’ uit. Deze titel gaat naar een vrijwilliger die 

opvalt door zijn of haar bijzondere inzet voor het landschap, voor een diersoort of binnen de 

eigen vrijwilligersgroep. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van € 500. 

Daarnaast zoeken we een vrijwilliger die de aanmoedigingsprijs verdient: een vrij ‘nieuwe’ vrij-

williger die vol enthousiasme aan de slag is gegaan. Zit er iemand in je groep die extra waar-

dering verdient voor al haar of zijn werk? Laat het ons weten. De al eerder genomineerden 

blijven drie jaar genomineerd dus hoeven niet opnieuw te worden ingestuurd. Een aanbeveling 

met de naam van de kandidaat en de bijbehorende motivatie, gebaseerd op de criteria, is tot 

31 januari 2017 van harte welkom per mail. De jury maakt op de Gelderse Werkdag de Land-

schapsknokker en aanmoedigingsprijs bekend. 

Plukdagen in Betuwse boomgaarden een succes 

Zevenduizend kilo appels en peren. Dat hebben vrijwilligers tijdens plukdagen in september en 

oktober geoogst in particuliere boomgaarden in de Betuwe. De plukdagen waren een initiatief 

van SLG in samenwerking met VANL Tieler- en Culemborgerwaarden, Heerlijkheid Mariën-

waerdt en gemeente Geldermalsen.  

Uit een enquête bleek dat particuliere eigenaren van boomgaarden het plukken en het verwer-

ken van fruit als een probleem ervaren. Daarom is vorig jaar een pilot uitgevoerd waarbij enke-

le eigenaren biologisch fruit (SKAL gecertificeerd) leverden aan Heerlijkheid Mariënwaerdt, die 

er sap van liet maken. Alle betrokkenen waren enthousiast over de samenwerking. Bovendien 

bleek het sap van zeer goede kwaliteit, mede door de combi-

natie van allerlei oude rassen. Reden genoeg om het project 

dit jaar uit te breiden met plukdagen voor vrijwilligers.  

Op vijf zaterdagen is dit najaar geplukt in boomgaarden in 

Erichem, Zoelen en Zoelmond. Het fruit werd versapt bij 

Heerlijkheid Mariënwaerdt. Voor ladders, plukschorten, kof-

fie, thee en appeltaart werd gezorgd. Plukkers mochten voor 

eigen gebruik appels en peren meenemen. In no time zaten 

de plukdagen vol. Een succes. 
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Nieuwe Hoogstambrigades 

Na een succesvolle tweede informatieavond in het najaar, telt de nieuwe Hoogstambrigade in 

Rheden maar liefst 22 deelnemers. De eerste informatieavond hierover afgelopen voorjaar trok 

helaas nauwelijks belangstelling. De lente is blijkbaar geen goed moment om vrijwilligers te 

werven! De brigade krijgt de cursus in een boomgaard in Spankeren waarvoor SLG een erfin-

richtingsplan heeft gemaakt. In Renkum en in Nunspeet gaan we ook Hoogstambrigades op-

richten. 

Oproep. Behoefte aan nieuwe vrijwilligers? 

Zijn er Hoogstambrigades die behoefte hebben aan nieuwe vrijwilligers? Geef dit dan door aan 

Michael Witjes via m.witjes@landschapsbeheergelderland.nl. Michael bekijkt dan hoe we nieu-

we vrijwilligers kunnen werven. 

Help de bij, zaai een bloemveld 

We hebben met Cruydthoeck een bloemenzaadmengsel samenge-

steld. De mengsels zijn bedoeld voor grondeigenaren in het buiten-

gebied om overhoekjes en randen om het erf in te zaaien. Het ene 

zaadmengsel is meer geschikt voor de klei, het andere meer voor 

zand. Kijk hier wat je kunt doen. 

Maak gebruik van Provinciale subsidieregelingen 

In de vorige nieuwsmail hebben we al gewezen op de subsidieregeling ‘Burgerbetrokkenheid bij 

natuur, groen en landschap’ van de Provincie Gelderland. Wil je dit nog eens teruglezen, kijk 

dan op onze website. Daarnaast is er een andere subsidieregeling voor burgerinitiatieven: Sa-

menwerken 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 Burgerbetrokkenheid, 

is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Leefbaarheidsregeling. Kijk voor 

meer informatie op www.gelderland.nl. Zie je mogelijkheden voor je groep om gebruik te maken 

van één van deze subsidieregelingen? Neem contact op via mail, we denken graag mee.  

Werkresultaten 2016, ontvang een presentje! 

In december of januari ontvangen we graag weer de werkresultaten van 2016. Laat ons a.u.b. 

het aantal gesnoeide fruitbomen, vrijwilligers etc. weten. De resultaten van het vrijwilligerswerk 

in het landschap nemen we op in het jaarbericht 2016. Daarmee brengen we het belang van het 

vrijwilligerswerk onder de aandacht. Iedere groep die de werkresultaten instuurt vóór 16 januari 

2017 ontvangt een presentje en 50 euro voor de groep! Het werkresultatenformulier staat op 

onze website.  

NLdoet 10 en 11 maart 2017 

NLdoet is de kans om nieuwe contacten te leggen, extra werk te verzetten met nieuwe vrijwil-

ligers en je organisatie in het zonnetje te zetten. De inschrijving van klussen is geopend. Denk 

bijvoorbeeld aan het planten van bomen en struiken, inzaaien van akkerranden met bijenmeng-

sel, bankjes maken langs een Klompenpad. Tot 31 januari is het mogelijk om maximaal € 400,- 

per locatie aan te vragen bij het Oranje Fonds. Kijk hier waar je dit geld aan kunt besteden. Ge-

reedschap aankopen is niet mogelijk. Dit kun je op de gebruikelijke manier lenen via de website 

bij SLG. Voor bij ons aangesloten vrijwilligersgroepen zonder Kamer van Koophandel nummer 

is het mogelijk om de aanvraag via SLG te laten lopen. De groep levert alle benodigde gege-

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

deze dienst gebruik wilt maken. 

Vrijwilligersadviesraad over veilig werken 

In september kwam de Vrijwilligersadviesraad bijeen op locatie bij de Landschapsknokker 2016 

in Elburg. Onder andere is gesproken over het ARBO-advies dat SLG heeft laten  

opstellen. Voor alle activiteiten die vrijwilligers doen is een risicoanalyse gemaakt en maatrege-

len hoe deze risico’s te verkleinen. Een goede tip vanuit de raad was om de vrijwilligers van de 

groep in de mail voorafgaand aan de werkdag te wijzen op de risico’s en wat ze kunnen doen 

om zo veilig mogelijk te werken. Mail ons voor advies en als je de taakrisicoanalyse wilt gebrui-

ken. 

Foto: Henk van den Burg 

mailto:m.witjes@landschapsbeheergelderland.nl
http://landschapsbeheergelderland.nl/bloemenzaadmengsels-voor-bijen/
http://landschapsbeheergelderland.nl/subsidieregeling-provincie-gelderland-vanaf-1-oktober-2016/
https://www.gelderland.nl/leefbaarheid.html
mailto:a.doeleman@landschapsbeheergelderland.nl
http://landschapsbeheergelderland.nl/werkresultaten/
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http://landschapsbeheergelderland.nl/met-vrijwilligers/reserveren-gereedschap/
mailto:a.doeleman@landschapsbeheergelderland.nl
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Nieuws uit het gereedschapsdepot 

-Ons gereedschapsdepot in Rozendaal is vernieuwd! In de afgelopen jaren 

is het aantal gereedschappen uitgebreid en steeds meer afgestemd op de 

behoefte van de vrijwilligers in het veld. Sinds dit jaar is de hele loods door 

ons in gebruik genomen. De schuur heeft een nieuw dak gekregen en ook 

binnen is het nodige vertimmerd. Iedere vrijdag ontvangen we vrijwilligers 

die gereedschappen voor hun groep komen halen met een kopje koffie of 

thee in de nieuwe gezellige houten kantine. Alle groepen zijn welkom! 

 

Cursussen en advies 

We willen weer een training EHGA (eerste hulp geïsoleerde arbeid) organiseren voor beheer-

vrijwilligers. We onderzoeken de mogelijkheid om dit samen met o.a. Geldersch Landschap & 

Kasteelen en Staatsbosbeheer te doen. Houd de nieuwsmail in de gaten. Leven er wensen bij 

uw groep om meer te weten over een bepaald onderwerp of om advies te krijgen? Laat het ons 

weten, dan bekijken we hoe we advies op maat of een training kunnen organiseren. 

Hoogstamfruit in de pers 

In de landelijke media krijgt Hoogstamfruit steeds meer aandacht. Een leuke ontwikkeling. En-

kele voorbeelden: 

- Bij Omroep Max was er op donderdag 29 september aandacht voor de Hoogstambrigade 

Winssen. Bekijk uitzending. 

- Pomoloog Hennie Rossel ging met het VARA tv-programma Vroege Vogels de boomgaard in 

op zoek naar vergeten fruitrassen. Bekijk uitzending van 24 oktober. 

- In het tv-programma Gelderse Koppen van Omroep Gelderland was er aandacht voor de 

stadsboomgaard in Zutphen. Bekijk uitzending van 8 oktober.  

- Het KRO-NCRV tv-programma Binnenste Buiten hield een interview met Michel Witjes over 

zijn passie voor hoogstamfruit. Deze uitzending komt nog. 

Appels drogen. Hoe doe je dat? 

Michael kwam op het idee om dit stukje te schrijven over appels drogen via een tweet van Jan 

Kluskens, die zijn appels aan het drogen was in de kachel. Dit is een oude techniek om je fruit 

langer te bewaren. Het is kinderlijk eenvoudig. Op verschillende sites kun je lezen hoe je dat 

kan doen, zoals op deze informatieve website van www.fruitpluktuin.nl.   

Michaels voorkeur gaat uit naar de zoete appels zoals Dijkmanszoet, Zoete Ermgaard en Rode 

van Boskoop. In het kort komt het er op neer dat je appels dun dient te snijden en rustig laat 

drogen, zodat 95% van het vocht uit de appel is. Je kunt dit doen door de appels aan een dun 

stokje te rijgen en deze in de houtkachel te plaatsen als deze net uit is (de warmte is dan vol-

doende om het te laten drogen) Het kan ook door ze gewoon aan een draad te hangen in de 

buitenlucht, maar natuurlijk ook in de oven. Deze zet je dan op 50 graden en na ongeveer 2 uur 

heb je gedroogde appels. Mocht iemand het ooit hebben geprobeerd met peren, dan is Michael 

benieuwd hoe dat is gegaan.  

 

Agenda 

Woensdag 7 december   Gratis Goud Festival 

Zaterdag 4 maart 2017  Gelderse Werkdag in Elburg 

10 & 11 maart 2017   NLdoet 

Zaterdag 7 oktober 2017              Coördinatorenbijeenkomst 2017 

 

Boompjestrekker, nieuw in het assortiment 

http://www.omroepmax.nl/hallonederland/uitzending/tv/hallo-nederland-donderdag-29-september-2016/
http://vroegevogels.vara.nl/media/365813
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2118232/Appels-plukken-in-de-stad
https://twitter.com/JanKluskens/status/513761125645946881
http://www.fruitpluktuin.nl/fruit/component/option,com_fireboard/Itemid,10/catid,25/func,view/id,107/
http://www.gratisgoudfestival.nl/gratisgoudfestival/pages/watbezoekje
https://www.nldoet.nl/
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EXTRA: Verslag Coördinatorenbijeenkomst 1 oktober 2016 

De jaarlijkse coördinatorendag vond dit keer plaats in Slijk Ewijk op het mooie Landgoed Heer-

lijkheid Loenen. Met zo’n 50 coördinatoren en 4 SLG’ers waren we te gast bij Rob en Marian 

Hoekstra op hun boerderij naast het witte landhuis.  

Rob vertelde over de historie van het landgoed en de boerderij. Aan het slot van de dag namen 

we een kijkje in de eeuwenoude gewelfkelders onder de boerderij, die nog van het kasteel zijn 

overgebleven.  

Biodiversiteit 

SLG projectleider Nomi Havelaar hield een inspirerende presentatie over biodiversiteit in het 

landschap en de rol van landschapsvrijwilligers. Met collega projectleider Michael Witjes ver-

zorgde Nomi vervolgens een excursie over het erf, door het sterrenbos, langs de poel en ande-

re kleine landschapselementen. Van diverse coördinatoren hoorden we terug dat ze nu meer 

kijken naar biodiversiteit en de rol van de vrijwilligers daarbij.  

Werken met vluchtelingen in het landschap 

Naast de excursies buiten organiseerden we ook een workshop over het betrekken van vluchte-

lingen bij het landschapswerk.  

Een landschapsgroep zou met vluchtelingen in een AZC een werkochtend kunnen organiseren. 

Daarvoor kun je contact opnemen met het plaatselijke COA. Bij de workshop hadden we het 

over vluchtelingen die inmiddels een status hebben en een woning. Voor hen is groen vrijwilli-

gerswerk een mooie manier om de taal te leren en sociale contacten op te doen. 

Wim van Middelaar van Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk vertelde over de ervaringen van 

zijn groep met deze nieuwe Nederlanders. Een van de vrijwilligers is taalcoach bij de  

lokale afdeling van Vluchtelingenwerk. Daarmee is hij een waardevolle schakel tussen de knot-

groep, de vluchtelingen en de andere vrijwilligers van Vluchtelingenwerk.  

Acht statushouders werkten wekelijks mee met de 2 knotgroepen in Overbetuwe. Zij ontvingen 

dit jaar de aanmoedigingsprijs (zie foto links). Ze voelden zich welkom bij de groep en hebben 

heel hard gewerkt. Het gezamenlijke uitje aan het eind van het seizoen was een feest. Ze heb-

ben zelfs een ‘knot-woordenboekje’ gemaakt, NL-Tigrinya-Arabisch.  

Een obstakel was budget voor goede schoenen en kleding. Een ander obstakel is dat de knot-

groepen alleen in de winter vrijwilligerswerk bieden. Veel statushouders doen in de zomer an-

der vrijwilligerswerk en blijven dat waarschijnlijk doen, dus komen niet meer knotten.  

Bij diverse andere vrijwilligersgroepen blijken ook ervaringen of interesse te zijn om vluchtelin-

gen te betrekken bij hun landschapsactiviteiten, bijv. in Eerbeek, Deventer en Wageningen. 

SLG onderzoekt of we een project kunnen ontwikkelen met Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. 

Laat het ons weten als je al ervaringen hebt opgedaan of als je het leuk vindt om dit te doen in 

je eigen gemeente via mail. 

Soep uit het ‘soepboek’ 

Gidy van Gaans en compagnon kookten in een idyllische setting twee 

heerlijke soepen uit het boekje Kijkje in de keuken.  

Volgend jaar op 7 oktober 2017! 

Het was een mooie ochtend met enthousiaste workshopleiders, lekkere 

soep en veel uitwisseling. Zet de volgende coördinatorenbijeenkomst 

dus alvast weer in de agenda: Zaterdag 7 oktober 2017! 

http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/presentatie-biodiversiteit-coördinatorendag.pdf
mailto:a.doeleman@landschapsbeheergelderland.nl
http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/KijkInDeKeuken_def3_web.pdf

