
   

 

Cursussen 

Training veldhulpverlening 

Meld je snel aan voor de allerlaatste plekken voor de gratis trai-

ning Veldhulpverlening voor beheervrijwilligers op 27 of 31  

oktober.  

 

Cursus heggenvlechten 

Heg en Haagzaaggroep Brummen organiseert een cursus  

heggenvlechten gegeven door Lex Roeleveld. Voorafgaand aan 

de cursus vindt op 12 oktober een inspiratieavond plaats in Brummen. Lees meer...  

Foto: Lars Soerink 

 

Maaien met de zeis en Sinusbeheer 

De twee zeiscursussen mochten weer op mooie belangstelling 

rekenen. Op 26 augustus was het Nederlands kampioenschap 

maaien met de zeis, zie hier een impressie. 

Op 2 september organiseerden we een cursus Sinusbeheer. Dit 

is een vrij nieuwe methode, door de Vlinderstichting uitgedok-

terd, om hooilandjes zo insectvriendelijk door het jaar heen te 

maaien. Een geslaagde pilot waar we volgend jaar op doorgaan. 

 

Coördinatorenbijeenkomst 7 oktober  

Zaterdagochtend 7 oktober is de bijeenkomst voor coördinatoren van beheergroepen. Je 

bent van harte welkom om inspiratie op te doen en ervaringen en kennis uit te wisselen. We 

zijn te gast op biologische boerderij Veld en Beek in Doorwerth bij Arnhem. Na een rondlei-

ding door de boer borduren we verder op het thema biodiversiteit en besteden aandacht aan 

veilig werken. We sluiten af met een lekkere en gezellige streekeigen lunch. Op het moment 

van lezen zit de uitnodiging misschien al in je mailbox en anders ontvang je die binnenkort. 

Aanmelden kan al door een mail te sturen. Heel graag tot dan! 

 

Natuurwerkdag 

Op zaterdag 4 november is het landelijke Natuurwerkdag. Heeft jullie groep al eerder meege-

daan aan de Natuurwerkdag, dan heeft de locatieleider al een mail ontvangen met de vraag 

of jullie ook dit jaar weer een locatie willen organiseren.  

Hebben jullie nog niet eerder meegedaan of heb je geen mail ontvangen? Meld je dan voor 

18 september bij Esther van den Berge (coördinator Natuurwerkdag Gld) als Natuurwerkdag 

locatie. Je kunt ook de samenwerking zoeken met een groep bij 

jou in de buurt om samen een Natuurwerkdaglocatie te organi-

seren. Kijk hier voor groepen bij jou in de buurt.  

We starten dit jaar een samenwerking met Bionext: biologische 

boeren en tuinders organiseren een werklocatie tijdens de Na-

tuurwerkdag. Ook vragen we Zwerfafvalbrigades aan de slag te 

gaan tijdens de Natuurwerkdag.  
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Stichting Landschapsbeheer 

Gelderland ondersteunt met 

kennis, kunde en gereedschap 

alle bij haar aangesloten vrijwil-

ligersgroepen.  

Met deze nieuwsmail informeren 

we de vrijwilligers van de  

landschapsbeheergroepen. 
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http://landschapsbeheergelderland.nl/eendaagse-cursus-veldhulpverlening-beheervrijwilligers/
http://landschapsbeheergelderland.nl/alle-vrijwilligersgroepen-per-regio/heg-en-zaaggroep-brummen-e-o/
https://vildaphoto.net/blog/Lars
https://www.landschappen.nl/nieuwsbericht/groot-enthousiasme-tijdens-nk-maaien-met-de-zeis
mailto:info@landschapsbeheergelderland.nl?subject=coordinatorenbijeenkomst%207%20oktober
http://www.natuurwerkdag.nl
mailto:e.vandenberge@landschapsbeheergelderland.nl
http://landschapsbeheergelderland.nl/vrijwilligersgroepen-per-gemeente/
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Nieuws uit het gereedschapsdepot 

We waren aangenaam verrast door de vele aanmeldingen die 

we kregen om mee te helpen in ons gereedschapsdepot n.a.v. 

de oproep in de vorige nieuwsmail. Binnenkort beginnen twee 

nieuwe vrijwilligers en werken we toe naar openstelling op twee 

ochtenden in de week. Vrijdagochtend van 10 tot 13 uur is de 

loods in Rozendaal sowieso bemand, wil je op een ander mo-

ment langskomen dan graag even overleggen per mail.  

Deze zomer had vrijwilliger Erik trouwens te maken met andere 

activiteiten in de loods…(zie foto rechts). 

 

Nieuws uit de groepen 

De Renkumse duizendknoopbrigade is nu één groeiseizoen aan 

de gang. Er zijn al veel stengels en wortels verwijderd en er is er-

varing opgedaan met de bestrijding van de Japanse duizend-

knoop. Op de pagina van de groep is informatie te vinden over het 

bestrijden van de plant. Nieuw is de kaart waarop inwoners van de 

gemeente Renkum vindplaatsen van de plant kunnen melden.  

 

Plantmateriaal bestellen voor vrijwilligers 

Bekijk hoe het gebied waar jullie groep actief 

is er honderden jaren terug uit zag en wat er 

nog in het landschap te herkennen is op de 

kaartviewer voor vrijwilligers. Waar zijn ele-

menten verdwenen en kunnen we die weer 

terugbrengen? Op de kaartviewer kan je ver-

schillende kaartlagen over elkaar leggen, 

zoals de bodemkaart, luchtfoto en historische 

kaart door ze aan of uit te vinken. Nieuw toe-

gevoegd is de geomorfologische kaart, waar-

in je de ontstaansgeschiedenis van het landschap kan aflezen (zie afbeelding). 

Met de aanplantactie voor vrijwilligers, die we elk najaar houden, kan je groep voordelig 

plantmateriaal bestellen om oude landschapselementen weer te herstellen. De uitdeeldag 

voor de plantactie is op 8 december. 

 

Vooraankondiging knotbomenactie 

Knoestige knotbomen vormen al eeuwenlang een vertrouwd beeld 

in het Nederlandse cultuurlandschap. De gebruiksfunctie is ver-

dwenen, waardoor veel markante knotbomen niet meer in het 

landschap te vinden zijn. Net als vorig jaar organiseren we een 

actie om knotessen, -eiken, -elzen of –wilgen aan te planten. Meer 

informatie binnenkort in Landschapsnieuws en op de website.  

 

Boek 

Vijver, sloot en plas: een complete natuurgids voor iedereen met interesse in waterorganis-

men, hun leefwijze en de ecologie van vijvers, sloten en plassen. Op veler verzoek is dit po-

pulaire standaardwerk nu compleet herzien en herdrukt. Een toegankelijke, rijk geïllustreerde 

gids voor beginners en gevorderden. Ook geschikt voor natuuronderwijs. 

 

Agenda 

Zaterdag 7 oktober  Coördinatorenbijeenkomst 

Donderdag 12 oktober Cursus Heggenvlechten door Heg- en Haagzaaggroep Brummen 

Vrijdag 27 oktober  Training Veldhulpverlening 

Dinsdag 31 oktober Training Veldhulpverlening 

Zaterdag 4 november   Landelijke Natuurwerkdag 

Zaterdag 3 maart 2018 Gelderse Werkdag in Nijkerk    
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