
   

 

Meld je nu nog aan voor de Gelderse Werkdag  
Op zaterdag 4 maart nodigen Stichting Landschapselementen 
Elburg en SLG  je uit voor de Gelderse Werkdag 2017. We heb-
ben al veel aanmeldingen binnen. Het belooft een mooie dag te 
worden. Ook zijn veel nominaties voor de Landschapsknokker 
en de aanmoedigingsprijs bij ons binnen gekomen. Wie zullen er 
in de prijzen vallen? De uitreiking is tijdens de Gelderse Werk-
dag. Graag ontmoeten we je op 4 maart in Elburg.  
Meld je nu nog LAST MINUTE aan!  
 
Dank voor het insturen van de werkresultaten  
Hartelijk dank voor het terugsturen van de werkresultaten van de groep! Dit geeft ons een 
mooi overzicht van de verrichte werkzaamheden in het landschap. Deze gegevens benutten 
we voor het maken van ons jaarbericht, waarin alle resultaten van 2016 op een rij staan. 
Het is altijd erg leuk om de ervaringen van de groepen terug te lezen. Bijvoorbeeld de G.A. 
vd Lugt Stichting heeft vorig jaar 1 hectare historische es omgevormd van intensief grasland 
naar graanakker, met als resultaat dat de patrijs weer terug is. Landschapsbeheer Groes-
beek heeft meegedaan aan een Gelders project 'Vluchtelingen voor vlinders' en de Wilde 
Bijenwerkgroep heeft op verschillende plekken bijenhotels gebouwd.  
 
Staat van het landschap: werk aan de winkel! 

Voor het eerst is in Nederland de toestand van ons landschap 
op basis van veldinventarisaties bepaald. De Gelderse Werk-
groep Landschapsmonitoring heeft een belangrijke bijdrage ge-
leverd door te inventariseren voor het Meetnet agrarisch cultuur-
landschap in Gelderland. En de resultaten liegen er niet om: er 
is inzet nodig om de bedreigingen die er zijn aan te pakken.  
Bekijk de presentatie van LandschappenNL.  
 

NLdoet 10 en 11 maart 
Steeds meer aangesloten groepen maken gebruik van NLdoet om nieuwe vrijwilligers aan te 
trekken, materialen aan te schaffen en bekendheid te krijgen. Zo gaat de Wilde Bijenwerk-
groep samen met Scouting een bijenhotel bouwen in Zetten. In Buren worden fruitbomen 
langs een wandelpad geplant. Drie Klompenpadwerkgroepen gaan bankjes plaatsen en 
snoeien langs het pad. Knotgroep Duiven gaat lekker aan de slag, net als Knotgroep  
Heteren/Randwijk die ook vluchtelingen met status wil betrekken. Voor 11 klussen is via SLG 
een financiële bijdrage bij het Oranje Fonds aangevraagd omdat de groep geen stichting of 
vereniging is.  
 

Plantactie ‘Knotten voor het landschap’ 

Via de aanplantactie Knotten voor het landschap! stimuleren we 

bewoners in het buitengebied van Gelderland om op de juiste 

plek in het landschap weer aantrekkelijke rijen knotbomen aan 

te planten. Bij knotbomen denken we vaak aan knotwilgen, maar 

ook andere soorten zijn geschikt als knotboom. Denk naast de 

knotwilg (schietwilg) aan de knoteik (gewone eik), knotes 

(gewone es) en knotels (zwarte els). Aanmelden kan tot zondag 5 maart. 

  

Collectieboomgaarden: help mee oude rassen in stand te houden 

Een collectieboomgaard is een boomgaard met oude fruitrassen die zeer zeldzaam zijn  

geworden. Samen met hoogstamfruitspecialist Hennie Rossel wil SLG deze rassen behou-

den voor de toekomst. Meedoen? 
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Aanplant van haag 

http://landschapsbeheergelderland.nl/gelderse-werkdag-2017/
http://landschapsbeheergelderland.nl/staat-landschap-werk-aan-winkel/
http://www.nldoet.nl
http://nldoet.nl/klus/24232
http://nldoet.nl/klus/24232
http://nldoet.nl/klus/23426
http://nldoet.nl/klus/19541
http://nldoet.nl/klus/22275
http://nldoet.nl/klus/22275
http://landschapsbeheergelderland.nl/knotten-voor-het-landschap/
http://landschapsbeheergelderland.nl/collectieboomgaard/
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Beleef het landschap met QR paaltjes 

Henk Kroon, vrijwilliger bij een landgoedwerkgroep, vertelt over 

zijn initiatief: “Op een van de vrijwilligersbijeenkomsten hoorde ik 

zeggen dat vrijwilligers de BHV-ers zijn van het landschap. BHV 

staat voor beheren, herstellen en vertellen (kennis en enthousi-

asme overdragen). Dat laatste schiet er soms bij in. Er is veel 

kennis aanwezig, maar hoe zie je dat buiten? Toch kun je wan-

delaars het landschap laten lezen door ze ter plaatse informatie 

te geven. Niet met een groot informatiepaneel of een dure app, maar met een QR paaltje”.  

Dit is een houten paaltje van een meter hoog waar tekst, een afbeelding en een QR code op 

staat. De code is te scannen met je smartphone en linkt naar de webpagina die je zelf be-

heert of bijv. je eigen pagina op de SLG website. Zo is het mogelijk om langs de route iets te 

vertellen over de cultuurhistorie, de flora en fauna of het beheer. Mogelijke plekken zijn bijv. 

een oude boomgaard, een landgoed of bij een landschapselement dat de groep beheert. Het 

paaltje kost 50 euro. Voor meer informatie: www.qrpaaltje.nl of mail naar Henk Kroon. 

 

Nieuwe Natuurwet 
Vanaf 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming ingegaan, die o.a. de Flora- en Faunawet 
vervangt. De nieuwe wetgeving biedt meer ruimte als het gaat om beheer. De verandering 
heeft in de praktijk geen impact op het landschapsbeheerwerk als u zich hier aan houdt: 
- Loop voorafgaand aan de werkzaamheden langs het landschapselement en inventariseer of 
er nesten aanwezig zijn. Denk hierbij aan vogelnesten, maar ook aan nestgelegenheid van 
zoogdieren (bijvoorbeeld een dassenburcht, dikke holle bomen waar vleermuizen kunnen 
nestelen) of insecten (bijvoorbeeld mierennesten). Zo ja, zet deze af en zorg dat de werk-
zaamheden geen schade aanrichten. 
- Door het onderhoud gefaseerd uit te voeren blijft een deel van de biotoop ongestoord. Dit 
geeft continuïteit in het ecologisch functioneren van het element als bijvoorbeeld voortplan-
tingsplaats, schuilplaats of voedselbron. 
- Werk alleen in de periode die volgens de natuurkalender (achterin de Gedragscode Natuur-
beheer) als voorkeursperiode wordt genoemd. De gedragscode is onlangs door de minister 
goedgekeurd t/m 2021 (met marginale aanvullingen t.o.v. de vorige versie).  

 

Oproep communicatie vrijwilliger Bij Bewust Betuwe 

De campagne ‘Bij Bewust Betuwe’ zoekt een vrijwilliger met ervaring 

op het communicatieve vlak. Bij Bewust Betuwe is een initiatief van 

lokale imkers. Het doel is de bewoners van de Betuwe bewust te ma-

ken van de betekenis en de bedreiging van bijen, met als ultiem resul-

taat een “Betuwe Bijenlandschap”: een veilige plek voor bijen, met 

voedsel en onderdak binnen vliegbereik en een grote soortenrijkdom 

aan bijen en andere bestuivers. Werkzaamheden: wekelijks korte berichten schrijven over 

projectactiviteiten en het plaatsen op www.bijbewustbetuwe.nl en op Facebook. Voor meer 

informatie, mail naar coördinator Jacqueline van Rooij. 

 

Programma groen vrijwilligerswerk 

Het ministerie van EZ heeft de afgelopen jaren een paar duizend groene vrijwilligers gestimu-

leerd met een Groen en Doen-voucher. De rijksregeling Groen en Doen is opgehouden.  

In november 2016 heeft het ministerie éénmalige, financiële steun toegezegd voor groen vrij-

willigerswerk. Een 3-jarig programma wordt opgesteld door een werkgroep van groene  

vrijwilligersorganisaties waaronder LandschappenNL; later dit jaar wordt dat uitgewerkt met 

de afzonderlijke provincies.  

 

Nieuws uit het gereedschapsdepot  

Het gereedschapsdepot gaat door met professionaliseren en 

sluit aan bij de behoefte van vrijwilligers uit het veld. De wens is 

om naast het assortiment handgereedschappen op termijn uit te 

breiden naar het gebruik van motorgereedschappen met accu. 

In een project in Hattem doen we ervaring hiermee op: een aan-

tal leden van de Knotgroep Hattem in oprichting wordt opgeleid om veilig te werken met de 

elektrische motorkettingzaag. Voorlopig zijn accugereedschappen nog niet voor algemene 

uitleen. 

 

http://www.qrpaaltje.nl
mailto:henkkroon@outlook.com
https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/overige%20producten/gedragscode-natuurbeheer-19-december-2016-2021.e45fa3.pdf
https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/overige%20producten/gedragscode-natuurbeheer-19-december-2016-2021.e45fa3.pdf
https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/overige%20producten/belangrijkste-wijzigingen-nieuwe-gedragscode-natuurbeheer-2016-2021.4502a0.pdf
http://www.bijbewustbetuwe.nl
https://www.facebook.com/BijbewustBetuwe/?fref=ts
mailto:jacquelinevanrooij@gmail.com
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Nieuws uit de groepen 

 

- Nieuwe groep: de Griendbrigade Rhenoy. Een griend is een vorm van 

hakhoutbeheer met wilgen. De laatste decennia is de griend bij  

Rhenoy niet meer onderhouden. Een lokale ondernemer heeft het bos ge-

dund. De vrijwilligers nemen met handgereedschap de rest van het onder-

houd op zich. Na de eerste werkdagen zijn er nu vijf duidelijke rabatten te 

zien. 

- De griendbrigade en de knotgroep Hattem maakten kennis met 

een rocketstove om in het veld op een houtvuurtje soep en koffie 

te maken. Iedereen was laaiend enthousiast. Op de Gelderse 

Werkdag 4 maart is het draagbare kacheltje in werking te zien! 

 

- IVN Apeldoorn, Helicon en Staatsbosbeheer doen al een aantal 

jaren een educatief project. Dit seizoen begeleiden 64 leerlingen 

van de opleidingen Bos-en Natuurbeheer, Outdoor en Ecowildlife 

circa 300 basisschoolleerlingen bij het opschonen van de heide. De MBO-ers leren aan de 

kinderen welke planten, bomen en dieren op de heide leven en waarom het onderhoud be-

langrijk is. Ook gaan ze aan de slag met gereedschap (takkenschaar, zaag, steekschop).  

 

Prijsvraag Maak Gelderland mooier 

De provincie Gelderland schrijft een prijsvraag uit voor goede ideeën om Gelderland mooier 

te maken. Iedereen kan inspirerende ideeën, c.q. bouwstenen aanleveren die bijdragen aan 

behoud of ontwikkeling van kwaliteit van een zelf gekozen gebied. Meer informatie... 

 

Cursussen  

- IVN Gelderland en IVN WoesteLand organiseren binnenkort de 

cursus IVN Jongerenbegeleider in Apeldoorn. Centrale vraag in 

de cursus is: hoe krijg je jongeren van 12 en ouder weer naar bui-

ten? Klik hier voor meer info.  

- Meerdere van de bij ons aangesloten vrijwilligersgroepen zijn 

geïnteresseerd in voedselbossen en permacultuur. Daarom atten-

deren we u op deze cursus ‘Haal voedsel uit het bos van uw land-

goed’ georganiseerd door The Plant. Op negen zaterdagen leer je onder leiding van voedsel-

bos- en bodemexperts denken als een voedselbossenontwerper. 

 

Vakbladen 

- Het tijdschrift ‘Het Nederlands Landschap’ is in 2016 voor het eerst verschenen. Groepen 

krijgen dit als bedankje voor het invullen van de werkresultaten. Informatie over abonnement. 

- Het Vakblad Natuur Bos Landschap bracht in november 2016 het themanummer 

‘landschap’ uit, een aanrader om te lezen. Het themanummer is te downloaden. 

 

Links 

- ARK Natuurontwikkeling heeft de Roofdierapp ontwikkeld. Handig voor determinatie, ook nu 

de wilde kat af en toe gezien wordt in Nederland en je weer een otter kunt tegenkomen.  

- Renaissancevanhetplatteland.nl is een platform voor nieuwe verbinding tussen stad en plat-

teland. De website wil steun en inspiratie bieden voor de regio.  

Agenda 

Zaterdag 4 maart Gelderse werkdag in Elburg 

10 & 11 maart  NLdoet 

Zaterdag 25 maart Landelijke opschoondag 

Zaterdag 7 oktober  SLG coördinatorenbijeenkomst 2017, zet alvast in de agenda! 

Zaterdag 4 november   Landelijke Natuurwerkdag 

 

https://maakgelderlandmooier.gelderland.nl/prijsvraag+mgm/default.aspx
https://www.ivn.nl/provincie/gelderland/nieuws/korte-cursus-ivn-jongerenbegeleider
http://theplant.nl/haal-voedsel-uit-het-bos-van-een-landgoed/
https://secure.matrijs.com/Het-Nederlands-landschap.html
http://vakbladnbl.nl/wp-content/uploads/VNBL_nov2016_def.pdf
https://www.ark.eu/gratis-roofdierapp
http://www.renaissancevanhetplatteland.nl/
http://landschapsbeheergelderland.nl/gelderse-werkdag-2017/
https://www.nldoet.nl/
https://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/landelijke-opschoondag-algemeen
https://www.natuurwerkdag.nl/

