NIEUWSmail
Nieuwsbrief voor
vrijwilligers van Landgoedwerkgroepen en
Buitenplaatswerkgroepen in Gelderland
November 2019
Publiekswerkdag op Landgoed
Vosbergen. Foto: Kees Fluitsma

In deze nieuwsmail o.a.:
 Terugblik coördinatorenbijeenkomst
 Waardering
 Landgoed Vosbergen
 Aanplantactie
 NLdoet
 Werkresultaten
 Landschapsknokker
 Werkgroep Landschapsmonitoring
 Nieuws uit de groepen
 Veiligheid
 Bomen voor koeien
 Agenda

Deze nieuwsbrief is bestemd voor
vrijwilligers van
Landgoed– en Buitenplaatswerkgroepen. Via deze brief informeren
wij hen over ontwikkelingen en
nieuws.
Contactpersoon is Saskia Bemer,
s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl of telefoon
026 - 3537444 / 06 - 23387930.

Terugblik coördinatorenbijeenkomst
Op 23 november was de jaarlijkse coördinatorenbijeenkomst voor landgoed- en buitenplaatswerkgroepen. De bijeenkomst stond dit jaar in het teken van
continuering. Hoe zorg je voor een stabiele groep vrijwilligers?
Wanneer ga je op zoek naar een nieuwe coördinator en hoe ziet
het functieprofiel van een coördinator er uit? De aanwezigen
hebben het functieprofiel van een coördinator ingevuld. Zij ontvingen daarnaast tips voor het werven van nieuwe vrijwilligers.
De input van de bijeenkomst is verwerkt. De werkgroepen die er
niet bij waren kunnen hier de documentatie bekijken. Ook het
blanco bestand is toegevoegd, voor wie het leuk vindt om dit in
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te vullen met de eigen werkgroep.
Waardering
Op de agenda van de coördinatorenbijeenkomst stond ook het onderdeel ‘halen en brengen’.
Hierbij mogen vrijwilligers zelf onderwerpen inbrengen die ze graag met anderen willen bespreken. Het onderwerp dat werd ingebracht ging over waardering. Alle aanwezigen mochten
aangeven welke waardering zij belangrijk vinden.
Hieronder de belangrijkste zaken voor een vrijwilliger om gemotiveerd te blijven:
1.
Betrokkenheid van de eigenaar. Hoe meer betrokken de eigenaar is, hoe liever de vrijwilligers op een landgoed of buitenplaats werken.
2.
Je moet weten voor wie en waarom je het werk doet. Duidelijke visie. Waarom is dit
werk zo belangrijk?
3.
Koffie/thee, koek of lunch tijdens de werkdagen.
4.
Jaarlijkse samenkomst, bijvoorbeeld een ‘uitje’ of BBQ.
5.
Het wordt erg gewaardeerd als de eigenaar zich af en toe laat zien tijdens een werkdag.
Publiekswerkdag landgoed Vosbergen
Landgoed Vosbergen in Heerde is gestart met het oprichten van
een buitenplaatswerkgroep. Op zaterdag 5 oktober was er een
publiekswerkdag voor geïnteresseerde vrijwilligers. Alle aanwezigen hebben aangegeven graag vaker aan de slag te willen gaan
op het landgoed! Inmiddels hebben er meerdere werkdagen
plaatsgevonden. In februari krijgen de vrijwilligers een aanvullende training over het onderhoud van kleine landschapselementen.
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Aanplantactie voor vrijwilligers, bijen- en patrijzenhaag
Door de aanplant van een haag of bosje kan je met je vrijwilligersgroep iets extra´s doen voor je omgeving. Help de wilde
bijen door te kiezen voor een haag met struiken die samen
een lange periode in bloei staan. Zo is er altijd voldoende
voedsel aanwezig. Komen er in jullie werkgebied patrijzen
voor? Plant dan een patrijzenhaag aan, deze biedt voldoende
dekking aan de patrijs om veilig te kunnen broeden. De coördinator kan de bestelling via onze website voor 16 december
doorgeven. De uitdeeldag van het plantgoed is op vrijdag 31
januari 2020.

NLdoet
NLdoet is een mooie gelegenheid om een klus aan te pakken en nieuwe vrijwilligers te werven.
In 2020 vindt NLdoet plaats op 13 en 14 maart. Veel vrijwilligersgroepen zetten NLdoet daarom net als de Natuurwerkdag in hun jaarplanning. Je meldt jouw klus aan bij NLdoet en mensen kunnen zich inschrijven om je te helpen. Extra voordeel: het Oranje Fonds verstrekt een
bedrag van maximaal € 350,- voor de klus. Dit kan worden aangevraagd tot 31 januari 2020,
kijk op www.nldoet.nl voor voorwaarden en aanmelden. Let op: op=op.
Groepen die geen rechtsvorm hebben, kunnen de financiële aanvraag via SLG laten lopen.
Neem dan eerst even contact op met Saskia Bemer voordat je een locatie aanmeldt.
Werkresultaten
Ieder jaar vragen we de vrijwilligersgroepen om een overzicht van de werkresultaten: het aantal geknotte wilgen, het aantal gevlochten heggen, het aantal opgeschoonde poelen etc. Deze
gegevens zijn voor ons heel belangrijk. Hiermee tonen we aan hoeveel werk door vrijwilligers
gedaan wordt in het landschap! Je ontvangt binnenkort een mail met een link naar het digitale
formulier, waarop je als coördinator alle werkresultaten van 2019 kunt invullen. Groepen die de
werkresultaten op tijd invullen, ontvangen van ons een presentje.
Landschapsknokker
Ook aankomend jaar roept SLG een vrijwilliger uit tot Landschapsknokker om onze waardering
voor het vrijwilligerswerk uit te drukken. We reiken ook één of meerdere Aanmoedigingsprijzen
uit. Hoe gaan we dit doen? Medewerkers van SLG nomineren vrijwilligers voor beide prijzen en
geven dit door aan de jury. De jury beslist in januari wie de Landschapsknokker 2020 wordt. In
februari/maart bezoeken we de Landschapsknokker op de eigen werklocatie. We nodigen pers
en andere belanghebbenden uit én de winnaars komen op de website en in de nieuwsmail te
staan.
Maak kennis met SLG
Wij hebben de film ‘Maak kennis met SLG’ laten maken. Wij
zetten ons op allerlei manieren in voor het cultuurlandschap.
Ons werkveld is breed, in 5 minuten krijg je een indruk van de
verschillende activiteiten. We hebben gefilmd bij verschillende
vrijwilligersgroepen, waaronder Stichting Knotwilg Heteren/
Randwijk. Bekijk wat vrijwilliger Henk van Ziel vertelt over zijn
vrijwilligerswerk.
Nieuws uit de groepen: Natuurwerkdag
Tijdens de Natuurwerkdag hebben 1.343 vrijwilligers op 54
locaties in Gelderland gewerkt aan het beschermen en behouden van natuur en landschap. Gedeputeerde Peter
Drenth liet zijn handen wapperen bij Knotploeg Duiven. Vanuit de landgoederen– en buitenplaatswerkgroepen deden de
volgende werkgroepen mee: landgoed Thedinghsweert,
landgoed Hemmen, landgoed Old Putten, landgoed Appel en
landgoed Gerven en Hell.
Gedeputeerde van de provincie Gelderland Peter Drenth (links) en
Arjan Vriend, directeur bestuurder van SLG aan het werk

Vrijwilligers gezocht Werkgroep Landschapsmonitoring
SLG zoekt vrijwilligers voor de Gelderse Werkgroep Landschapsmonitoring. De werkgroep
brengt jaarlijks een klein deel van het landschap van Gelderland in kaart. Waarom doen we
dit? We willen weten hoe het landschap zich ontwikkelt. Met de resultaten hiervan vragen we
aandacht voor de in stand houding van het karakteristieke landschap. Het gaat om hoogstamboomgaarden, knotwilgenrijen, hagen, struweelranden, geriefhoutbosjes, poelen, etc.
Interesse? Klik hier voor de volledige omschrijving.
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‘Doe mee en plant! 100.000 bomen en struiken in Gelderland’ groot succes!
De actie om deze winter 100.000 bomen en struiken extra in Gelderland aan te planten is meer
dan geslaagd. Maar liefst 263 enthousiaste deelnemers aan de actie ‘Doe mee en plant!
100.000 bomen en struiken in Gelderland’ planten samen 122.733 struiken en 1200 bomen op
hun eigen grond. Al deze bomen en struiken dragen bij aan landschapskwaliteit, biodiversiteit,
leggen CO2 vast en zorgen voor schone lucht en verkoeling. De eerste bomen en struiken
gaan nog dit jaar de grond in. Voor meer informatie, kijk op onze website.
Uit de Vrijwilligersadviesraad
De Vrijwilligersadviesraad is op 18 september op werkbezoek geweest bij Ineke Jonker, Landschapsknokker van 2019. Ineke heeft laten zien hoe de plaatselijke samenwerking steeds verder vorm krijgt bij de instandhouding en routeverbeteringen van het Pelserpad. Betrokken
grondeigenaren, schoolklassen en de landschapsbeheerwerkgroep van de KNNV afdeling
hebben geholpen met het aanplanten van inheemse bomen en struiken langs een relatief
nieuw routedeel van het Pelserpad. En Ineke is nu bezig met het vormgeven van een Natuurtuin.
De Vrijwilligersadviesraad is verder verheugd dat SLG de Veluwse Klompenpaden op gaat
nemen in het Wandelroutenetwerk Veluwe, waar in 2019 een begin mee is gemaakt. Daarbij
zullen de Klompenpaden heel herkenbaar blijven en kunnen en gaan we de goede samenwerking met honderden grondeigenaren en vrijwilligers voortzetten.
Bomen voor koeien
Ook dit jaar is er weer een actie ‘Bomen voor Koeien’: een diervriendelijk landschap, met schaduw voor koeien, maar ook voor varkens, schapen en kippen. In
het oude cultuurlandschap hebben bomen altijd een belangrijke
rol gespeeld. We willen particulieren en agrariërs de mogelijkheid
bieden om op de kale weilanden schaduwbosjes te realiseren
voor vee. SLG zorgt voor de coördinatie van de aanplant van
‘Bomen voor Koeien’ in Gelderland. De bomen en struiken zijn
van inheemse herkomst en passen in het landschap.
Ben je of ken je iemand met vee? Kijk dan op onze website voor
meer informatie over deze actie.
Initiatieven voor wilde bijen in kaart
Heb je met je groep meegedaan met de Bijenwerkdag, een bijenhaag aangeplant of een insectenhotel geplaatst? Naturalis wil als vervolg op NLZoemt graag in beeld houden waar
initiatieven voor wilde bijen plaatsvinden. Het verzoek is om je initiatief te melden op een
speciale website voor bijen initiatieven. Zo ontstaat er een mooi overzicht en ben je ook vindbaar voor geïnteresseerden.
Pakketje veiligheid
Recent hebben wij een pakket verstuurd naar alle (landschaps)beheergroepen met informatie
over veilig werken. Hierbij toegevoegd zit o.a. het aangepaste werkdagformulier.
Het werkdagformulier, de taakrisicoanalyse, Arbohandboek en
veilig werken instructies zijn allemaal te vinden op onze website.
Tip: Op het werkdagformulier moet je de coördinaten (Longitude,
Latitude) van de werklocatie in vullen. Voor het opzoeken van de
coördinaten zijn tegenwoordig diverse apps te downloaden. Zoals
bijvoorbeeld de GPS Coordinates Finder, zowel te gebruiken met
Apple als Android.
Agenda
31 januari 2020
13 en 14 maart 2020

Uitdeeldag plantmateriaal
NLdoet

Volg ons op Facebook & volg ons op Twitter
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