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In deze nieuwsmail o.a.:

Vertrek Arianne
Arianne Doeleman vertrekt 1 juli 2018 bij SLG. Na 7,5 jaar gaat zij op zoek naar een nieuwe
uitdaging in natuur en landschap. Velen van jullie kennen haar van de contacten in het veld,
op bijeenkomsten, via de e-mail, aan de telefoon etc. De werkzaamheden van Arianne worden overgenomen door twee collega’s:
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 Cursussen
 Studiegroep Cultuurlandschap
 Plantactie: plant een haag
 Natuurwerkdag
 Twitter en Facebook
 Nieuws uit de groepen
 Berenklauwboor
 Nieuwe wetgeving: AVG
 Boeken en links

Stichting Landschapsbeheer
Gelderland ondersteunt met
kennis, kunde en gereedschap
alle bij haar aangesloten vrijwilligersgroepen.
Met deze nieuwsmail informeren
we de vrijwilligers van de
landschapsbeheergroepen.

Esther van den Berge (links op de foto) wordt het nieuwe aanspreekpunt voor de landschapsbeheergroepen. Ook organiseert
zij de coördinatorenbijeenkomst, zaken rondom Arbo en cursussen. Mogelijk ken je haar al van de Natuurwerkdag. Ze is ook
communicatiemedewerker.
Saskia Bemer neemt de organisatie van de Natuurwerkdag en
de Gelderse Werkdag voor haar rekening. Haar hebben jullie
wellicht al vaker gezien op voorgaande Gelderse Werkdagen.
Esther en Saskia stellen zich voor in een filmpje.
Cursussen
Dit jaar organiseren we twee cursussen Maaien met de zeis: op 9 juni in Zutphen en 8 september in Rozendaal. Er is nog plaats!
In het najaar hebben we een cursus gereedschapsonderhoud in de planning. In de leer bij
medewerkers en vrijwilligers van het gereedschapsdepot: we besteden aandacht aan de
vraag: welk gereedschap gebruik je voor welke klus? En we gaan aan de slag met het scherp
maken en onderhouden van gereedschap.
Studiegroep Cultuurlandschap
Al jaren actief in het landschap? Of nog maar net begonnen als coördinator en behoefte aan
wat meer achtergrondkennis? Samen met andere vrijwilligers je kennis over biodiversiteit en
landschapsecologie verdiepen?
Naast het werk in de praktijk is het fijn om wat meer in de theorie te duiken. In je eentje valt
dat niet altijd mee. Maar samen met anderen is dit een mooie kans om meer te weten te komen. Met andere vrijwilligerscoördinatoren bezoek je 2 tot 4 keer per jaar locaties die aansluiten bij jullie eigen werkpraktijk. De kennis en ervaringen die je opdoet komen natuurlijk weer
van pas in het vrijwilligerswerk en deel je met de andere vrijwilligers in je groep.
De kick-off bijeenkomst is op maandagavond 10 september, vanaf 19.30 uur op kantoor bij
SLG. Aan het einde van de bijeenkomst weet je of je wilt deelnemen aan de studiegroep.
Aanmelden voor de kick-off bijeenkomst kan nu al op info@landschapsbeheergelderland.nl.
Let op, het aantal deelnemers is beperkt!
Plant een haag: plantmateriaal bestellen voor vrijwilligers
Door de aanplant van een haag of bosje kun je met je vrijwilligersgroep iets extra´s doen voor je omgeving. Help de wilde
bijen door te kiezen voor struiken die gedurende een lange periode bloeien. Zo is er altijd voldoende voedsel.
Of komen er in je werkgebied patrijzen voor? Plant dan een patrijzenhaag aan, deze biedt mooie dekking aan de patrijs om
veilig te kunnen broeden. Meer informatie en aanmelden.

Vooraankondiging coördinatoren bijeenkomst
De coördinatoren bijeenkomst voor alle beherende groepen staat gepland op zaterdagochtend 22 september. We komen samen op een inspirerende landschappelijke locatie
centraal in Gelderland. Het thema van de bijeenkomst is: Story telling. Hoe vertel jij het verhaal van jouw groep, waar zit jouw passie voor het vrijwilligerswerk en hoe breng je dat over?
Bijv. naar nieuwe vrijwilligers, een journalist of een wethouder? We sluiten af met een lekkere
lunch. Reserveer deze dag alvast in je agenda, de uitnodiging volgt!
Natuurwerkdag
Op zaterdag 3 november is het weer landelijke Natuurwerkdag! In 2017 deden
ruim 1800 vrijwilligers in Gelderland mee aan de Natuurwerkdag. Op 64 locaties gingen jong
en oud naar buiten om te zagen, slepen en snoeien in het landschap. De Natuurwerkdag is
een mooie gelegenheid om het vrijwilligerswerk in het landschap onder de aandacht te brengen en mensen kennis te laten maken met jullie vrijwilligersgroep. Neem een kijkje op
www.natuurwerkdag.nl voor leuke foto’s en filmpjes van vorig jaar. Heb je vragen of wil je je
alvast aanmelden? Neem dan contact op met Saskia Bemer (coördinator Natuurwerkdag) of
Esther van den Berge (aanspreekpunt landschapsbeheergroepen). Tip: neem de Natuurwerkdag alvast op in de werkplanning voor het winterwerkseizoen 2018/ 2019.
Facebook
Wij delen graag berichtjes en foto’s die je maakt van activiteiten van jullie vrijwilligersgroep.
Dit doen we het liefst door jouw Twitter- of Facebookbericht te delen. Vooral Facebook is geschikt om activiteiten onder de aandacht te brengen bij potentiële nieuwe vrijwilligers. Zorg bij
het maken van een Facebookbericht voor een leuke, interessante en relevante boodschap.
Maak de tekst kort en pakkend en plaats altijd foto’s of een video in je bericht. Wij delen jouw
bericht dan op onze Facebookpagina. Zo vergroten wij het bereik van je bericht.
Wat kan je verder doen?
1. Volg ons op Facebook/ StichtingLandschapsbeheerGelderland
2. Like of deel onze berichten.
3. Maak zelf een berichtje op je eigen Facebook pagina, waarin je SLG noemt met een tag:
@stichtinglandschapsbeheergelderland

Nieuws uit de groepen
-In de vorige nieuwsmail vroegen we op verzoek van De Groene Knoop Doetinchem naar
voorbeelden van het werken met een fietskar. We kregen meerdere reacties, het blijkt dat we
te maken hebben met inventieve en handige vrijwilligers! Foto’s zijn van de Natuurwerkgroep
Gorssel en IVN Oude IJsselstreek werkgroep landschapsbeheer/ Hoogstambrigade Zevenaar.
-Een vrijwilliger van de Knotgroep Heteren maakte een mooi overzichtsfilmpje van de laatste
werkdag van het seizoen. Op het perceel komen onder andere salamanders, kikkers, padden
en ringslangen voor. Een mooi stukje landschap kan er weer tegen!
Nieuw in het gereedschapsdepot: berenklauwboor
De collega’s in Flevoland hebben een boor ontwikkeld om de wortels van de reuzenberenklauw uit te steken. Door de plant weg te halen, bedekken de enorme bladeren geen grote
oppervlaktes meer en krijgen ook andere soorten weer een kans. Wij hebben nu ook boren te
leen voor de Gelderse vrijwilligers. Advies uit Flevoland: zorg dat je de planten in het groeiseizoen uitput, door ze twee keer om te schoffelen of weg te zeisen. Ze kunnen dan geen
enorme hoeveelheden zaad verspreiden. Na een aantal jaar steek je de wortels uit met de
speciale boor. Tips of reserveren? Mail naar gereedschap@landschapsbeheergelderland.nl.
.
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Een gift voor je groep
Ken je iemand die het vrijwilligerswerk een warm hart toedraagt? Iemand die een bijdrage wil doen aan ons cultuurlandschap? Niet door zelf vrijwilligerswerk te gaan doen, maar door
een financiële bijdrage te doen. Het is nu mogelijk om via SLG
een schenking te doen toekomen aan jullie vrijwilligersgroep.
Kijk voor de mogelijkheden op onze website bij ‘doe een gift’.
Bericht uit de Vrijwilligersadviesraad
De Vrijwilligersadviesraad adviseert SLG gevraagd en ongevraagd over het te voeren beleid.
Antoinette Janse is toegetreden tot de Vrijwilligersadviesraad vanuit de categorie ‘landgoeden buitenplaatswerkgroepen’. Zelf is Antoinette coördinator van de landgoedwerkgroep
Quadenoord.
De Vrijwilligersadviesraad vraagt zich af waarom de provincie de subsidie aan SLG niet verhoogt, nu weer een verdere groei van het aantal landschapsvrijwilligers is gerealiseerd. De
raad betreurt het dat SLG zich genoodzaakt ziet om jaarlijks iets te bezuinigen.
Nieuwe wetgeving persoonsgegevens: AVG
De nieuwe privacywet is ingegaan op 25 mei 2018. SLG adviseert stichtingen om aan alle
nieuwe regels van de AVG te voldoen. Een aantal belangrijke zaken:
 Vrijwilligers en relaties te vragen om te bevestigen om nieuwsbrieven en uitnodigingen van
de stichting te blijven ontvangen.
 Een privacyverklaring en een zogenaamde cookie melding op de eventuele website van de
stichting te plaatsen.
 Zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van vrijwilligers en andere natuurlijke personen en met name alert te zijn op de bewerking, verwerking en archivering van bijzondere gegevens. Denk aan een goed beveiligde computer, waarop de persoonsgegevens zijn
opgeslagen. Denk aan het niet langer bewaren van persoonsgegevens dan nodig en niet
zonder toestemming persoonsgegevens delen met derden.
 Een coördinator gegevensbescherming aan te stellen, die zorg draagt voor de zorgvuldige
omgang met persoonsgegevens en aanspreekpunt is voor derden voor vragen, informatie,
wijzigingen en dergelijke.
Interessante boeken/ links
 Het nieuwe Praktijkboek Bosbeheer zou je de bijbel voor bosbeheerders
kunnen noemen. Dit dikke boek is een uitgebreide informatiebron voor
bosbeheerders die graag even iets na willen zoeken, maar evenzeer voor
iedereen die graag meer wil weten over het beheer van bossen. Te bestellen bij Probos voor € 40.
 Landschapsbeheerders kunnen het landschap voor kleine marterachtigen
aantrekkelijker maken. Handige tips en informatie over wat je als beheerder of eigenaar voor o.a. wezels kunt doen, staat in de brochure
'Beheerwijzer – landschappelijke maatregelen voor kleine marterachtigen’
van de Zoogdiervereniging en Silvavir.
 In het groeiseizoen is het weer oppassen voor teken. Voor informatie en filmpjes kijk je op
Week van de teek of op onze website.
Agenda
Zaterdag 9 juni
Zaterdag 25 augustus
Zaterdag 8 sept
Maandag 10 september
Zaterdag 22 sept
Zaterdag 3 november

Zeiscursus Zutphen
Nationaal Kampioenschap Zeisen
Zeiscursus Rozendaal
Kick-off bijeenkomst Studiegroep Cultuurlandschap
Coördinatorenbijeenkomst
Natuurwerkdag
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