
Handen uit de mouwen! 

WILGEN KNOTTEN? WEIDEVOGELS BESCHERMEN?  
WANDELROUTES ONTWIKKELEN? 

Professionele en gepassioneerde medewerkers van Stichting Landschapsbeheer Gelderland werken al 
jaren samen met duizenden enthousiaste vrijwilligers. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan 

het beheer en onderhoud van het landschap. Op vele manieren zijn zij betrokken: zij knotten wilgen, 
beschermen weidevogels, vlechten heggen, tekenen oude verhalen op en ontwikkelen ommetjes en 

klompenpaden. Is dit ook iets voor u? Kijk op onze website voor een vrijwilligersgroep.  
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Groot of klein, u kunt altijd een bijdrage leveren aan vrijwillig landschaps-

beheer en soortenbescherming bij u in de buurt. Ruim tweehonderd vrij-

willigersgroepen in Gelderland zijn hiermee actief, variërend van twee 

keer per week tot twee maal per jaar. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! 

Sluit u aan bij een vrijwilligersgroep uit uw omgeving en leer uw buurt-

genoten kennen. Lekker buiten bezig zijn is goed voor lichaam en geest. 

Het landschap vaart er wel bij en u houdt er een goed gevoel aan over!  

 

U kunt helpen met het onderhoud en beheer van het landschap: knotten van bomen zoals 

eiken en wilgen, snoeien van hoogstamfruitbomen of heide opschonen. U kunt zich inzetten 

voor bepaalde soorten dieren zoals vleermuizen, uilen, weidevogels en vlinders, maar ook voor 

de jeneverbes. Of helpen als begeleider van schoolkinderen die een onvergetelijke ervaring in 

het landschap opdoen. Alle vrijwilligersgroepen presenteren zich op onze website 

www.landschapsbeheergelderland.nl. Wij ondersteunen hen met kennis en kunde en zorgen 

voor goed gereedschap. Ook organiseren we elk jaar de Gelderse Werkdag waar vrijwilligers 

elkaar ontmoeten en gezamenlijk de handen uit de mouwen steken. Via nieuwsbrieven en de 

website houden wij u op de hoogte van nieuws en activiteiten. 

CONTACT OPNEMEN?
Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Rosendael 2A, 6891 DA Rozendaal, Telefoon: 026 - 35 37 444

E-mail: info@landschapsbeheergelderland.nl

Internet: www.landschapsbeheergelderland.nl. Op onze website 
vindt u alle vrijwilligersgroepen. Dus neem vooral een kijkje.

WAT VOOR SOORT VRIJWILLIGERSWERK KUNT U DOEN?

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

Rieny Putmans is coördinator Werkgroep Oké 

(Onderhoud Kleine landschapsElementen) in Zevenaar:

De werkgroep onderhoudt kleine landschapselementen in 

Zevenaar, zoals poelen en hun omgeving inclusief broed-

hopen, houtopstanden, hooiweitjes en dijktaluds. Ze zijn 

belangrijk als stapsteen voor kamsalamander en ringslang.

“In 2010 zijn we gestart en nu zijn we met zo’n 30 liefhebbers een dag per 
week actief met hooilandjes, poelen, struinpad en de Wejenward. Buiten 
werken vind ik als boerenzoon leuk en ontspannend. Bovendien helpen we 
de natuur een beetje. Al dit werk doen we met enthousiaste medewerkers. 
Niets is verplicht, wat wil je nog meer? Ik ben blij dat ik dit mag doen en 
geniet er elke keer weer van.”


