
  

 
Terugblik coördinatorenbijeenkomst 23 juni 

Op een zomerse avond kwamen diverse coördinatoren van de 

Hoogstambrigades naar het kantoor van SLG in Rozendaal voor de 

halfjaarlijkse bijeenkomst. Een kort verslag van dit overleg. 

- De Hoogstambrigades zijn tevreden over de resultaten van afge-

lopen jaar. Er wordt veelal gewerkt met een vaste kern vrijwilligers 

en op vaste plekken (bij een particulier of voor een gemeente). 

Nieuwe leden zijn wel welkom, voornamelijk 30-plussers. Nieuwe 

vrijwilligers werven is dus een aandachtspunt. Tip om nieuwe leden 

te werven: meedoen aan plaatselijke activiteiten (NLdoet, 

Lentefair etc.) en je groep daar presenteren. 

- Mocht een groep nieuwe vrijwilligers willen werven, meer 

kennis willen hebben over het onderhoud van gereedschap of iets anders waar je groep be-

hoefte aan heeft, dan kan contact opgenomen worden met Michael. Hij kijkt dan wat de moge-

lijkheden zijn. 

- Met een toenemend aantal vrijwilligers en een gelijkblijvend budget vanuit de provincie en de 

behoefte om onze dienstverlening op peil te houden, vragen wij om ideeën en suggesties om 

uitleen/onderhoud van gereedschap op peil te kunnen houden. Rieny Putmans 

(Hoogstambrigade Zevenaar) heeft onlangs een bijdrage ontvangen van het fonds Van der 

Hucht de Beukelaar voor de aanschaf van gereedschap. Zie ook de website 

http://www.vdhdb.nl/. Heb je nog meer ideeën, mail ze naar Michael. 

Nieuwe Hoogstambrigades in Angeren en Rheden 

In Angeren (gemeente Lingewaard) en Rheden (gemeente Rheden) zijn we nieuwe Hoogstam-

brigades aan het oprichten.  

Contactpersoon hoogstambrigades 

Jacqueline van Rooij is nu de contactpersoon voor de hoogstambrigades in 

de Vrijwilligersadviesraad van SLG. Jacqueline is brigadier van het eerste 

uur en coördinator van de Hoogstambrigade West Betuwe. Ze twittert  

enthousiast over hoogstamfruit en ook over bijen. Volg haar op Twitter via 

@kuifvanrooij. Lees meer over de Vrijwilligersadviesraad op  

http://landschapsbeheergelderland.nl/over-ons/vrijwilligersadviesraad/ 

Grote boomgaard gezocht! 

Deze oproep heeft Michael al gedaan tijdens de coördinatorenbijeenkomst maar misschien 

leuk om het hier ook te delen. We zijn op zoek naar een grote boomgaard die het opknappen 

waard is. Het idee is dat we daar dan met alle brigades naar toe gaan, zodat we met zijn al-

len deze boomgaard kunnen opknappen. Mochten jullie een locatie weten, laat het Michael 

dan weten via m.witjes@landschapsbeheergelderland.nl. 

Elstar 

De Star of Elst! Of is de Elstar toch meer een samenvoeging van 

de naam van het dorp Elst en Arie Schaap, Elst-Ar(ie)? Het ras is 

rond 1955 ontstaan uit een kruising van Golden Delicious met 

Ingrid Marie door Arie Schaap (1920-1968) uit Elst. Niettemin is 

het de meest gekweekte appel. Rond 2006 was 45% van het are-

aal appels een Elstar. Op het land van Tijssen is deze appel tus-

sen 1957 en 1965 ontwikkeld. Als geboren en getogen Elstenaar 

is de Elstar natuurlijk een van Michaels favorieten. Misschien ook 

omdat de Elstar weer terug te herleiden is naar het oude ras Cox’s Orange Pippin. 
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Coördinatorenbijeenkomst 1 oktober 

Op zaterdagochtend 1 oktober zijn we te gast op Landgoed Heerlijk-

heid Loenen in Slijk-Ewijk (gemeente Overbetuwe) tijdens de jaarlijk-

se coördinatorendag. Op deze prachtige locatie worden we ontvan-

gen door Rob Hoekstra, eigenaar van de boerderij achter het grote 

landhuis. Het thema van de dag is landschapselementen en hun 

waarde voor biodiversiteit. Natuurlijk gaan we ook naar buiten. Nomi 

Havelaar en Michael Witjes verzorgen excursies met aandacht voor 

ecologie op het landgoed en de vertaling naar de concrete praktijk van het landschapsbeheer. 

De ochtend wordt afgesloten met een heerlijke lunch. Deze dag is bedoeld voor de coördinato-

ren van alle bij ons aangesloten beherende groepen en een tweede groepslid. Een goede gele-

genheid om nieuwe ideeën op te doen en uit te wisselen met andere coördinatoren. De uitnodi-

ging is onlangs apart per mail verstuurd. Graag tot dan!  

Zeiskampioen 

Zaterdag 10 september vond het NK maaien met de zeis plaats met twee Gelderse teams. Win-

naar werd Landschapsbeheer Friesland. Maaien met de zeis is populair. Dit seizoen hebben wij 

twee keer een cursus georganiseerd voor vrijwilligers en geïnteresseerden. Beide cursussen 

waren snel volgeboekt. Meer informatie over maaien met de zeis vind je hier. 

Natuurwerkdag 

Op zaterdag 5 november is het weer zover: de landelijke Natuurwerkdag! Dit is dé mogelijkheid 

om het vrijwilligerswerk in het landschap onder de aandacht te brengen. De Natuurwerkdag is 

een fantastische manier om het werk van de groep te promoten en een bruisende dag met el-

kaar en anderen te beleven. Jaarlijks haken rond de 50 Gelderse vrijwilligersgroepen bij het 

evenement aan. Door het uitnodigen van de pers of een wethouder krijgt het werk van de groep 

extra aandacht. Naast extra handen op de dag zelf, levert de Natuurwerkdag vaak ook nog een 

paar nieuwe leden voor de groep op. 

De coördinatie van de Natuurwerkdag vanuit SLG wordt dit jaar gedaan door Esther van den 

Berge. Zij neemt het stokje over van Marlies van Loon, die dit 

jarenlang met veel plezier gedaan heeft. SLG zorgt voor PR en 

ondersteuning in de vorm van gereedschap en materialen. Wil jij 

samen met jouw groep dit jaar ook mee doen? Neem dan graag 

voor 19 september contact op met Esther van den Berge of 026-

3537444 of kijk op natuurwerkdag.nl. 

Provinciale subsidie groene burgerbetrokkenheid 

Provincie Gelderland heeft een nieuwe subsidieregeling in de maak met als thema 

‘burgerbetrokkenheid 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. Kun je advies gebruiken, vind je het handig als we meedenken of 

helpen? SLG kan een rol van betekenis spelen in het proces om te komen tot een beheerplan, 

ontwerp of inrichtingsplan. We zijn bijvoorbeeld klankbord, we begeleiden bij het opzetten van 

een nieuwe groep of begeleiden, evt. samen met andere deskundigen, het traject van idee naar 

uitvoering. De precieze inhoud van de regeling is nog niet bekend. Waarschijnlijk is de regeling 

begin oktober 2016 van kracht en worden aanvragen door de provincie in behandeling geno-

men volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dus heb je ideeën, neem nu al 

contact op of bel 026-3537444 om mogelijke ideeën en aanknopingspunten vrijblijvend te be-

spreken. 

Nieuw tekenvirus 

Voor het eerst heeft het TBE-virus, dat door teken wordt overgedragen, geleid tot een ziektege-

val in Nederland. De kans op een infectie na een tekenbeet is zeer klein, omdat er slechts zeer 

weinig teken besmet zijn met dit virus. In Gelderland is het virus nog niet in teken aangetroffen. 

Het advies blijft vooralsnog om teken zoveel mogelijk te weren door het dragen van dichte kle-

ding en het gebruik van DEET. Voor informatie zie: rivm.nl. 

Foto: Henk van de Burg 

http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/coordinatorenbijeenkomst-2016.pdf
http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/coordinatorenbijeenkomst-2016.pdf
http://www.maaienmetdezeis.nl/
mailto:e.vandenberge@landschapsbeheergelderland.nl
https://www.natuurwerkdag.nl/organiseer-een-locatie/
mailto:a.doeleman@landschapsbeheergelderland.nl
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tekenencefalitis


3 

Week van het Landschap  

In de Week van het Landschap brengen we de Klompenpaden extra onder 

de aandacht. De Week van het Landschap vindt plaats van 16 tot en met 23 

oktober. We vestigen de aandacht op de verschillende landschappen waar 

de Klompenpaden doorheen lopen. Met de Klompenpaden wandelt u door 

verschillende landschappen en ontdekt u hun boeiende ontstaansgeschie-

denis. Van het vruchtbare rivierengebied met uiterwaarden en haar oever-

wallen en boomgaarden, het kampenlandschap met zijn slingerende wegen 

en boerderijen op zandgronden tot het slagenlandschap met zijn rechtlijnige kavels. Voor meer 

informatie en activiteiten zie weekvanhetlandschap.nl. 

Aanplantactie voor vrijwilligers 

Met de aanplantactie voor vrijwilligers bieden we vrijwilligersgroepen plantmateriaal aan tegen 

gereduceerd tarief. Het gaat bijvoorbeeld om bosplantsoen voor heggen, ha-

gen en bosjes, hoogstamfruitbomen, elzensingels en solitaire- of laanbomen. 

We kijken mee of de soorten ook passen in het landschap waar de groep ac-

tief is. Haal het plantmateriaal op en u kunt meteen aan de slag! U en de an-

dere duizenden vrijwilligers in Gelderland kennen het eigen werkgebied door 

en door. Ziet u kansen voor verbeteringen in het landschap? Bijvoorbeeld het 

opnieuw aanplanten van een historisch elzenlaantje of het terugplaatsen van 

een houtwal die verdwenen is uit het landschap. De volgende plantdag is in 

november. Via de website kunt u zich aanmelden.  

Digitaal magazine hoogstamfruit 

Landschap Overijssel heeft een digitale module ontwikkeld om je kennis over hoogstamfruit te 

testen en meer te weten te komen over het beheer. Het is een laagdrempelige methode waarin 

de basis over hoogstamfruit aan bod komt. Als bijvoorbeeld een eigenaar na het lezen van het 

E-zine meer wil weten, kan hij of zij advies vragen of een cursus volgen. Er zijn meer digitale 

magazines in ontwikkeling over de meest voorkomende landschapselementen en over veilig 

werken. Bekijk hier het E-zine hoogstamfruitboomgaarden. 

Nieuws uit het gereedschapsdepot  

- Komende maanden is het gereedschapsdepot beperkt geopend. Het asbest in het dak wordt 

gesaneerd en vervangen door een nieuw dak. Hierdoor ondervinden we enige hinder. 

Op vrijdag 23 september, vrijdag 7, 14 en 21 oktober kun je alleen gereserveerde gereedschap-

pen ophalen. Vrijdag 30 september is het gereedschapsdepot helemaal gesloten en kan er 

niets opgehaald worden. Voor dringende vragen kun je altijd even contact opnemen met ge-

reedschap@landschapsbeheergelderland.nl of bellen met 026-3537444. De uitleen van gereed-

schappen voor de Natuurwerkdag vindt plaats op vaste ophaalmomenten, locatieleiders worden 

hier tijdig over geïnformeerd. Vanaf vrijdag 28 oktober is het gereedschapsdepot weer geopend 

tussen 10 en 13 uur zoals gebruikelijk.  

- De driepoot blijft een mooie ladder maar met een gebruiksaanwijzing. Als je iets teveel naar 

een kant helt, wordt de ladder erg instabiel. De bedoeling is dus dat de ladder alleen wordt 

gebruikt als je er rechtstandig opstaat en niet naar links of rechts helt. Je kunt dan tot de bo-

venste sport lopen. In tegenstelling tot de andere ladders zit er geen rode sport op tot hoever 

je mag klimmen maar dat hebben we gecheckt bij de leverancier. Op de scherpe punten wor-

den tennisballen gestopt zodat we een veilige ladder hebben voor transport.  

- Kapot gereedschap? Niet zelf repareren! Is er iets kapot aan het gereedschap, dat je hebt 

geleend? Ga dan niet zelf repareren of iets veranderen maar meld het Michael, Michel of Ruud 

bij het inleveren van het gereedschap. Zij zorgen dat het gereedschap weer deskundig wordt 

gerepareerd. Bedankt alvast voor de medewerking. 

Agenda 

Zaterdag 1 oktober  Coördinatorenbijeenkomst 

16-23 oktober  Week van het Landschap 

Zaterdag 5 november  Natuurwerkdag 2016 

Februari/maart 2017 Cursus hulpverlening in het veld 

Zaterdag 4 maart 2017 Gelderse werkdag in Elburg 
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