
   

 

Praktijkbijeenkomst 2018 op 27 oktober: Ecologisch hakhoutbeheer op Huis Sevenaer 

Het kostte even tijd, net als vorig jaar, maar het is gelukt. We zijn van harte welkom op landgoed 

Sevenaer, waar Taco IJzerman en de vrijwilligers ons gastvrij zullen onthalen (rondleiding en 

lunch). Huis Sevenaer is een bijzonder landgoed: het is naast een mooi landschap ook een biolo-

gisch landbouwbedrijf met eigen landgoedproducten en een restaurant. Hier leest u het levensver-

haal van de vorige eigenaar, Jonkheer Van Nispen.  Zoals beloofd, staat deze dag in het teken van 

een training ecologisch hakhoutbeheer. Nomi Havelaar zal 

optreden als docent en zal ons alles leren (theorie èn prak-

tijk) over hakhoutbeheer niet alleen gericht op  een cultuur-

historisch beeld maar ook gericht op wilde flora, bijen, vo-

gels en zoogdieren.  

Wanneer: zaterdag 27 oktober 2018.  

Locatie: Huis Sevenaer, Wittenburgstraat 11,  

6901 AN Zevenaar. 

Tijd: 10.00 - 16.00 uur. Programma volgt nog.  

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 op-

knapbeurt 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 land-

schapsbeheer samen met grondeigenaren en lokale vrijwil-

ligersgroepen. Door het ijs ontstonden unieke werkomstan-

digheden. Vrijwilligers schoonden de heide en bosgebiedje 

op, knotten wilgen, maaiden riet en verwijderden wilgenop-

slag op het Vogeleiland. Ook ontdekten ze het afwisselen-

de landschap en de stad Nijkerk tijdens excursies.  

De Landschapsknokker is een vrijwilliger die zich al langere tijd bijzonder inzet voor het land-

schap 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 vijfhon-

derd 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 oprich-

ter 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 vaardig-

heden en bindend vermogen. Hij weet hen te boeien met zijn aanstekelijke manier van kennis-

overdracht over planten, dieren en bodemsoorten”.  
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Landgoed– en Buitenplaats-

werkgroepen. Via deze brief 
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gelderland.nl of telefoon  

06 - 46633200.   

In deze nieuwsmail o.a.: 

 Praktijkbijeenkomst op 

Huis Sevenaer 

 Landschapsknokker en 

Gelderse Werkdag 

 Gereedschapsdepot 

 Cursussen 

 Jaarbericht 2017 

 Subsidiemogelijkheden 

 Nieuws uit de groepen 

 Agenda 

 

Huis Bingerden 
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https://landschapsbeheergelderland.nl/alle-vrijwilligersgroepen-per-regio/ivn-nijkerk/
https://landschapsbeheergelderland.nl/natuurpark-overstegen-beheergroep-de-groene-knoop/
mailto:a.kaper@landschapsbeheergelderland.nl
mailto:a.kaper@landschapsbeheergelderland.nl
http://www.beeldengeluid.nl/natuurbeeldenindeklas
http://www.beeldengeluid.nl/natuurbeeldenindeklas
http://www.beeldengeluid.nl/natuurbeeldenindeklas
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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. 

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 ge-

reedschap terugbrengen zodat wij de ladders kunnen keuren en het gereedschap kunnen on-

derhouden/ 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 bren-

gen 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 gekre-
gen. We vroegen jullie naar de leukste activiteiten 
van 2017:   
Huis Sevenaer: Bouw van banken en landhekken 
van eigen, op het erf gezaagd, eikenhout; de aan-
leg en voorbereiding op teelt van Historische 
Moestuin Deelhoven; snoeien van de meidoornha-
gen.  
Gerven en Hell: Groot onderhoud uitgevoerd bij 
een waardevol ven met trilveen. 
Paleispark Het Loo: We hebben een paddenstoelenexcursie in het Paleispark gehad van een 
door de wol geverfde deskundige. Op een vierkante kilometer stonden al 40 verschillende 
soorten. In het hele Paleispark zijn er minstens 250 verschillende paddenstoelen te bewonde-
ren. 
Quadenoord: Nieuw gebouwde locatie voor de vrijwilligers; onze Spiekerbox ! Het afwerken en 
inrichten van onze Spiekerbox en het bouwen van een nieuwe brandhoutloods. 
Bingerden: voor 5e jaar op rij groeit aantal vrijwilligers. Het schoonmaken van 2 grote poelen. 
Was jaren niks aan gedaan. Alles met de hand. Er konden geen machines bijkomen. 
Boswachterij Gortel: het monteren van ‘manchetten’ over het raster. Het is een behoorlijk ar-

beidsintensieve klus. Zie ook het artikel in de nieuwsbrief van september 2017 hierover . 
Valkenberg: stichting de Valkenberg houdt op te bestaan, in juni zijn de werkzaamheden ge-
staakt. De vrijwilligerswerkgroep heeft in mei afscheid genomen. 
 
Een mooi overzicht van het aantal vrijwilligers, vrijwilligersgroepen en de resultaten die jullie 
boekten in het landschap, vind je in het Jaarbericht 2017.  
 

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 inlog-

gegevens 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/landschapsbeheergelderland/
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/105400/hard-werken-op-gelderse-werkdag-video/
mailto:gereedschap@landschapsbeheergelderland.nl
https://landschapsbeheergelderland.nl/met-vrijwilligers/cursusaanbod/
mailto:a.doeleman@landschapsbeheergelderland.nl
https://landschapsbeheergelderland.nl/jaarbericht-2017-stichting-landschapsbeheer-gelderland/
https://landschapsbeheergelderland.nl/met-vrijwilligers/bij-u-de-buurt/
https://landschapsbeheergelderland.nl/met-vrijwilligers/bij-u-de-buurt/
https://landschapsbeheergelderland.nl/vrijwilligersgroepen-per-gemeente/
mailto:info@landschapsbeheergelderland.nl
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Veel respons sponsoractie: Een haag voor de patrijs! 

Veel mensen kennen de patrijs nog van vroeger, zij willen voorkomen dat 

deze boerenlandvogel helemaal verdwijnt. Dat bleek uit de grote respons op 

de sponsoractie die wij afgelopen winter organiseerden. Het doel was om de 

patrijs te helpen, door nog deze winter een patrijzenhaag aan te planten. 

Veel mensen doneerden een bedrag. Ook de gemeente Montferland en  

Natuurmonumenten leveren een financiële bijdrage. Het eerste deel van de 

patrijzenhaag is op 16 maart geplant, de overige meters gaan komend najaar op andere plek-

ken in de Achterhoek de grond in.  

 

 

 

 

 

 

 

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!  

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.  

 

Nieuws uit de groepen 

Landgoedwerkgroep Bingerden: Hulde en dank 

De landgoedwerkgroep Bingerden is opgericht in 2014. Hierbij een sfeerverslag van de coördi-

nator, Nico Hooiveld: “Gistermorgen lekker gewerkt op Bingerden. Het bekende snoei- en 

zaagwerk, ditmaal langs de gracht. Door de kou had ik een muts op. Bij het afvoeren van de 

takken is deze muts meermalen door het schuren langs vaste struiken op de grond gevallen. In 

de koffiepauze bemerk ik pas: ‘Waar is mijn bril, had ik hem wel op vanochtend?’. Een licht 

‘Franciensyndroom’ drong zich al op. Na de koffie hebben we - als een klein ME-peleton - de 

bosrand afgestruind. Zoek maar eens een brui-

ne bril, tussen gestapelde takken op een don-

kerbruine ondergrond van rottende bladeren! 

Eerst niks, maar op de weg terug zag Wim in-

eens een stukje ‘zilverpapier’ liggen. Daarom 

gaat deze week - met veel dank - ‘de warme 

douche’ naar Wim uit Doesburg”.  

Zie ook het sfeerverslag van de combiwerkdag 

met Staatsbosbeheer op de wallen van Does-

burg.  

 

 

(Vervolg op pagina 4) 

 

https://www.cultuurfonds.nl/informatie/anjeractie
mailto:a.doeleman@landschapsbeheergelderland.nl
https://landschapsbeheergelderland.nl/subsidies-voor-vrijwilligers/
http://fetedelanature.nl/
https://www.boswachtersblog.nl/achterhoek/2018/02/23/vrijwilligers-helpen-vrijwilligers/
file://SH3-DATA40-01/homedirs$/ebe01/Documents/Aangepaste Office-sjablonen
http://www.beeldengeluid.nl/natuurbeeldenindeklas
http://www.beeldengeluid.nl/natuurbeeldenindeklas
http://www.beeldengeluid.nl/natuurbeeldenindeklas
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Leuke links  

 Landgoedwerkgroep Bingerden: Vrijwilligers helpen vrijwilligers;  

 Het langjarige onderzoek door Probos naar bestrijding van de Japanse duizendknoop is 

gereed, zie www.bestrijdingduizendknoop.nl. Vrijwilligers kunnen hier een belangrijke rol 

in hebben, omdat uittrekken een behoorlijk effectieve methode blijkt te zijn in vergelijking 

met de andere methodes, vooral als je gifloos wilt opereren. 

 Een kaart over waterberging om doorheen te struinen. Met inundatiegebieden,  

sprengen en beken, watermolens en meer waterzaken. 

 Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft sinds kort een facebook pagina: 
https://www.facebook.com/landschapsbeheergelderland/  
 

Agenda 

Zaterdag 21 en zondag 22 april   Bijenteldagen 

Vrijdag 25, zaterdag 26, zondag 27 mei  Fête de la nature 

Zaterdag 9 juni     Zeiscursus Zutphen 

Zaterdag 8 sept     Zeiscursus Rozendaal 

Zaterdag 22 sept    Coördinatoren bijeenkomst van alle bij SLG  

     aangesloten werkgroepen 

Zaterdag 27 oktober   Praktijkbijeenkomst landgoed/buitenplaats- 

     werkgroepen: Ecologisch hakhoutbeheer te  

     Huis Sevenaer 

Zaterdag 3 november    Natuurwerkdag 

 

 

 

 

 

https://www.boswachtersblog.nl/achterhoek/2018/02/23/vrijwilligers-helpen-vrijwilligers/
http://www.bestrijdingduizendknoop.nl
http://rce.webgispublisher.nl/?map=Waterberging,NL_Waterland_basis
https://www.facebook.com/landschapsbeheergelderland/
https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling/
http://fetedelanature.nl/
https://landschapsbeheergelderland.nl/met-vrijwilligers/cursusaanbod/
https://landschapsbeheergelderland.nl/met-vrijwilligers/cursusaanbod/
https://www.natuurwerkdag.nl/

