
   

 

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 ieder-

een helpt mee in het landschap. Stichting Landschapselementen 

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 werk-

gebied. De gastheer heeft een afwisselend programma samengesteld, met activiteiten die een 

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

luwwand opknappen, peppels knotten, hoogstamfruit snoeien, heide of een houtwal opscho-

nen. 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 ja-

nuari ontvang je per mail de uitnodiging met het verzoek deze te verspreiden naar de groepsle-

den. Opgeven kan vanaf dat moment via onze website. Zet 4 maart 2017 in ieder geval alvast 

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. 

Thies Koggel (25) wint prijs Jong Monumenten Talent 2016 

Thies Koggel heeft dit jaar de prijs Jong MonumentenTalent 2016 

gewonnen! Thies is hovenier bij landgoed De Wiersse en Twickel. 

De jury vond dat Thies zich op jonge leeftijd al onderscheiden 

heeft in de wereld van historische tuinen. Dat is bijzonder want 

Thies Koggel is de eerste die deze prijs krijgt voor verdiensten 

voor een groen monument. Veel mensen, waaronder ook uit de 

monumentenwereld, hebben vooral oog voor monumentale ge-

bouwen, terwijl ook veel groen erfgoed is aangewezen als rijksmonument. Dat wordt nu geho-

noreerd. Van harte gefeliciteerd, Thies! 

Werkresultaten 2016, ontvang een presentje! 

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

het aantal geknotte wilgen, 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 2016 ontvangt een presentje en 50 euro voor de groep!  

Het werkresultatenformulier staat op onze website. 

Wie deed er mee aan de Natuurwerkdag? 

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 aangesloten vrijwilligersgroepen, waar-

onder een aantal landgoed– en buitenplaatswerkgroepen.  

Buitenplaatswerkgroep Voorstonden ging aan de slag, op land-

goed Old Putten is een werkgroep in oprichting. André Kaper 

werkte mee op deze een locatie, waar 9 mensen op af kwamen. 

Op Landgoed Huis Schouwenburg vierde Stichting Landschaps-

elementen Elburg haar verjaardag. Deze grote landschapswerk-

groep bestaat dit jaar 20 jaar, er waren ruim vijftig mensen aan-

wezig! Kijk hier voor impressies en foto’s van de Natuurwerkdag.  

Nieuwsbr ie f  voor    

vr i jw i l l igers  van Landgoedwerkgroepen en 

Bui tenplaatswerkgroepen in  Gelder land  

November  2016  

NIEUWSmail 

 

Deze nieuwsbrief is bestemd 

voor vrijwilligers van  

Landgoed– en Buitenplaats-

werkgroepen. Via deze brief 

informeren wij hen over ontwik-

kelingen en nieuws.  

 

Contactpersoon is André Kaper, 

a.kaper@landschapsbeheer- 

gelderland.nl of telefoon  

06 - 46633200.   

In deze nieuwsmail o.a.: 

 Gelderse Werkdag 

 JongMonumentenTalent  

 Werkresultaten 

 Natuurwerkdag 

 Nieuw groepen 

 Nieuws uit het  

gereedschapsdepot 

 Agenda 

 

De wereldberoemde tuinen van 

Landgoed De Wiersse in Vorden 

http://www.monumentencongres.nl/prijs-jong-monumententalent/
http://landschapsbeheergelderland.nl/werkresultaten/
http://landschapsbeheergelderland.nl/natuurwerkdag-minister-dijsselbloem-actief-zaag-hand/
mailto:a.kaper@landschapsbeheergelderland.nl
mailto:a.kaper@landschapsbeheergelderland.nl
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Nieuw opgerichte groepen 

Dankzij financiële ondersteuning van het Cultuurfonds Gelderland en de Provincie Gelderland, 

zijn de volgende groepen dit najaar opgericht: 

 Landgoedwerkgroep landgoed Beekzicht: dit landgoed ligt bij Voorst en heeft de eer de 

25e werkgroep te zijn die we op een landgoed of buitenplaats oprichten! 8 vrijwilligers 

gaan in dit landgoed van meer dan 300 ha het verschil maken; 

 Buitenplaatswerkgroep landgoed de Wiersse (www.dewiersse.com): deze groep gaat 

met ruim 10 vrijwilligers vooral in de monumentale tuinen aan het werk, maar ook in het 

landgoed-deel. Als je in de gelegenheid bent, bezoek dan tuinen, want ze zijn prachtig; 

 Buitenplaatswerkgroep landgoed Morren: hier gaan 8 vrijwilligers aan de slag om dit 

landgoed te helpen herstellen (het heeft tien jaar leeg gestaan) en iets moois te maken 

van de historische moestuin en de historische boomgaard.  

 Buitenplaatswerkgroep landgoed Old Putten: dit fraaie landgoed op de drempel van El-

burg heeft helaas een beetje pech met een beperkt aantal vrijwilligers. Als je nog ie-

mand kent, die in de buurt woont, meld dit dan aan André Kaper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.landgoedbeekzicht.nl/
http://www.oldputten.nl/
mailto:a.kaper@landschapsbeheergelderland.nl
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Nieuws uit het gereedschapsdepot 

Ons gereedschapsdepot in Rozendaal is vernieuwd! In de afgelo-

pen 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 gereed-

schappen voor hun groep komen halen met een kopje koffie of 

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

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 bijen-

mengsel, 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. Gereedschap aankopen is niet mogelijk. 

Dit kun je op de gebruikelijke manier lenen via de website bij SLG.  

Help de bij, zaai een bloemveld 

We hebben met Cruydt-Hoeck een bloemenzaadmengsel samen-

gesteld. De mengsels zijn bedoeld voor grondeigenaren in het 

buitengebied 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. 
Foto: Henk van den Burg 

Meldpunt vrijwilligerswerk en UWV 

Stance Westerhoud van de buitenplaatswerkgroep Huis den Dam is er met moeite in geslaagd 

om een vrijwilliger met een UWV-uitkering in de groep te krijgen, na onderhandelen met UWV. 

Heb jij hier ook mee te maken? Melden op dit meldpunt van de Vereniging Nederlandse Orga-

nisaties Vrijwilligerswerk. Zij evalueren de regeling met het ministerie van SZW. 

Cursussen en advies 

We willen weer een training veldhulpverlening organiseren voor beheervrijwilligers. We onder-

zoeken de mogelijkheid om dit samen met o.a. Geldersch Landschap & Kasteelen en Staats-

bosbeheer te doen. Houd de nieuwsmail in de gaten.  

Leven er wensen bij uw groep om meer te weten over een bepaald onderwerp? Laat het ons 

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

Leuke links 

- Lees hier het verslag van de coördinatorenbijeenkomst op 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.  

- Het oude standaardwerk den Nederlandsche Hovenier uit 1670, als website en als pdf. 

Agenda 

Zaterdag 4 maart 2017  Gelderse werkdag in Elburg 

10 & 11 maart 2017   NLdoet 

Zaterdag 7 oktober 2017  Coördinatorenbijeenkomst 2017 

De datum voor de praktijknetwerkbijeenkomst voorjaar 2017 voor landgoed– en buiten-

plaatswerkgroepen wordt gecommuniceerd via de e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nldoet.nl/
http://nldoet.nl/financi%C3%ABle-bijdrage
http://landschapsbeheergelderland.nl/met-vrijwilligers/reserveren-gereedschap/
http://landschapsbeheergelderland.nl/bloemenzaadmengsels-voor-bijen/
https://www.nov.nl/meldpunt-ww
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/
http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/groen/index.html
https://www.nldoet.nl/

