
  

 
Werkresultaten inleveren 

Ieder jaar vragen we de aangesloten groepen om een overzicht van de werkresultaten; het 

aantal geknotte wilgen, het aantal gevlochten heggen, het aantal opgeschoonde poelen etc. 

We hebben een online formulier gemaakt waarop je als coördinator alle werkresultaten van 

2017 eenvoudig kunt invullen. Je kunt dit formulier alleen via de website invullen en opslaan, 

het is niet meer mogelijk om het uit te printen. Drie vrijwilligers hebben geholpen bij het testen 

formulier op gebruiksvriendelijkheid. Vriendelijk verzoek om de werkresultaten over dit jaar in 

te sturen voor maandag 8 januari 2018! Ga naar het werkresultatenformulier. 

Veilig werken 

-De risico-inventarisatie en evaluatie (taak-RIE) die voor SLG is opgesteld door Jan Polman 

staat op onze website. Bij elke werkzaamheid die vrijwilligers uitvoeren vind je de risico’s, ge-

rangschikt volgens het stoplichtmodel.  

-Bekijk eens in de RIE welke werkzaamheden je doet en welke maatregelen je kunt treffen, 

bijv. op het moment dat je het werkdagformulier voor een veilige werkdag invult. 

-Voorjaar 2018 komt de VBNE e-learning module veilig werken uit. 

-De RU Groningen heeft onderzoek gedaan naar gebieden waar de ambulance niet binnen 15 

minuten ter plekke kan zijn. Bekijk de oranje gebieden op de kaart. 

Veilig laddergebruik 

Werken in hoogstambomen. Wat doe je niet, welk gereedschap gebruik je en welke ladders?  

Het VBNE heeft een infoblad gemaakt met hoe je veilig kan werken. SLG gebruikt die ook als 

leidraad. Op hoogte werken is altijd lastig omdat je graag wilt dat je je handen vrij hebt. Een 

trap gebruiken adviseren we niet. Een trap is gemaakt om binnen mee te werken en wordt af-

geraden om buiten mee te werken. Een ladder is geschikt voor buiten werk. Een ladder is ook 

een middel om naar boven te komen, en eigenlijk niet geschikt om op te werken. Ons advies is 

daarom: altijd met één hand aan de ladder. Dit blijft dus altijd lastig. We proberen de leidraad 

van het VBNE aan te houden. Daarom gebruiken we het liefst de A-reform ladder, zodat we bij 

eventuele calamiteiten ergens op terug kunnen vallen. 

Cursus Veldhulpverlening 

Samen met Geldersch Landschap organiseerden we in oktober 

een cursus veldhulpverlening (hulpverlening geïsoleerde arbeid) 

voor beheervrijwilligers. Helicon maakte er een leerzame, prakti-

sche dag van; deelnemers voelden zich na afloop gesterkt om 

noodhulp te verlenen. Ook voor 2018 staat de cursus weer op de 

rol dus houdt nieuwsmail en website in de gaten voor data. 

Nomineer een Landschapsknokker 

Weet je iemand die in aanmerking komt voor de titel Landschapsknokker? Nomineer deze vrij-

williger dan voor eind januari. Het is handig als je de criteria in je nominatie meeneemt want 

daar let de jury op bij de beoordeling. Ook nominaties voor de aanmoedigingsprijs voor 

‘aankomende’ knokkers zijn welkom. Kandidaten kun je voorgedragen door een e-mail te stu-

ren, vergeet daarbij niet ‘in geuren en kleuren’ te vermelden waarom je vindt dat deze vrijwilli-

ger de Landschapsknokker moet worden of de Aanmoedigingsprijs verdient. De uitreiking vindt 

plaats tijdens de Gelderse Werkdag 3 maart 2018 in Nijkerk. Schrijf die dag alvast in je agen-

da, de uitnodiging volgt in januari. 

Hoogstamfruit op de Natuurwerkdag 

Op 4 november deden 1833 vrijwilligers mee aan de Natuurwerkdag. Op 64 locaties gingen 

jong en oud naar buiten om te zagen, slepen en snoeien in het landschap. In de meest uiteen-
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lopende gebieden in de provincie genoten mensen van fantastisch werk-

weer. Onder begeleiding van Hoogstambrigade Bommelerwaard konden 

deelnemers fruitbomen snoeien in de oude boomgaard van Fort de Voorn. 

Hoogstambrigade West Betuwe organiseerde een heuse  informatie- en 

doemarkt in Geldermalsen over hoogstamfruit. Wat kun je allemaal met 

fruit doen, pers je eigen appelsap en pof je appel boven een vuurtje. On-

der begeleiding kon men fruitbomen snoeien. De imker legde het belang 

van wilde bijen voor de bestuiving van fruitbomen uit. Kijk voor een im-

pressie en filmpjes. 

 

Bijenwerkdag voor vrijwilligers; Kom 9 en 10 maart in actie met Nederland Zoemt 

Net als met heel veel andere insecten gaat het niet goed met wilde bijen. Met een paar simpele 

ingrepen en de aanplant van de juiste struiken is de wilde bij al enorm geholpen. Het project 

Nederland Zoemt heeft als doel het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in 

Nederland te vergroten. Wil je met je vrijwilligersgroep ook iets doen voor wilde bijen? Met een 

speciale actie tijdens NLdoet (9 en 10 maart) biedt SLG de mogelijkheid om een bijenoase aan 

te leggen door aanplant van bijenhagen en bijenbosjes. Vanaf 1 december tot 15 februari kan je 

via onze website plantmateriaal bestellen tegen een kleine ver-

goeding. Het plantgoed wordt op vrijdagochtend 9 maart uitge-

deeld bij ons kantoor in Rozendaal.  

Klik voor meer informatie en het aanmeldformulier. 

De bijenoase dient te worden aangeplant tijdens NLdoet. Dat 

biedt meteen de mogelijkheid om de kosten voor de aanplant te-

rug te krijgen vanuit je NLdoet aanvraag. Nederland Zoemt wordt 

mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. 

NLdoet 

NLdoet op 9 en 10 maart 2018 is een mooie gelegenheid om een klus aan te pakken en nieuwe 

vrijwilligers te werven. Veel vrijwilligersgroepen zetten NLdoet daarom net als de Natuurwerk-

dag in hun jaarplanning. Je meldt je klus aan bij www.NLdoet.nl en mensen kunnen zich in-

schrijven om je te helpen. Extra voordeel: het Oranje Fonds verstrekt een bedrag van maximaal 

€ 400 voor de klus, waaronder aanschaf van fruitbomen en struiken voor een haag.  

Groepen die geen rechtsvorm hebben kunnen de financiële aanvraag via SLG laten lopen. 

Neem dan eerst even contact op voordat je een locatie aanmeldt.  

Uit de Vrijwilligersadviesraad 

Er zijn veel boomgaarden met achterstallig onderhoud. Dit ontstaat doordat nieuwe eigenaren 

met veel enthousiasme een boomgaard aanplanten, maar in de volgende jaren niet onderhou-

den. Om dit probleem aan te pakken werken we aan een korte cursus waar de nieuwe eigena-

ren aan kunnen deelnemen en een clubje opzetten om de eerste jaren het onderhoud vorm te 

geven.  

Vanuit de Vrijwilligersadviesraad blijkt dat er al veel gebeurt op het gebied van biodiversiteit: 

een opsomming: uitgraven van Japanse duizendknoop; wilgen om en om knotten, hoewel dat 

onhandiger is voor eigenaren en groep; excursie over beekflora om vrijwilligers meer kennis 

mee te geven; weidevogelfilm; vlindertuin; beheer percelen in de uiterwaarden incl. bomen die 

geregistreerd zijn bij de zaadbank; sinusbeheer hooilandjes en ecologisch beheer dijktaluds; 

voedselbos. 

Nieuws uit het gereedschapsdepot 

- Een derde vrijwilliger is in het gereedschapsdepot begonnen: Dries van der 

Sluijs. Dries is ook vrijwilliger bij Buitenplaatswerkgroep Brummen. Hij houdt 

van gereedschap en hoogstambomen snoeien. 

- In september twitterde @MichaelWitjes over nieuwe ladders om wilgen te 

knotten. Meteen dienden zich vrijwilligers aan om de ladders te testen. De 

eerste ervaringen zijn positief. “De ladders zijn compact waardoor ze plat in 

een aanhangwagen passen, licht in gewicht, deelbaar en verstelbaar waar-

door je meerdere 'hoogtes' veilig kunt bereiken”, aldus Lingewaard Natuurlijk. 

Knotgroep Duiven mailt: “De stevige ladder kent sterke sporten. Het uit-

schuifdeel loopt taps toe, zodat dit stuk gemakkelijk tussen staken te plaat-

https://landschapsbeheergelderland.nl/natuurwerkdag-fantastisch-werkweer-en-veel-blije-gezichten/
https://landschapsbeheergelderland.nl/natuurwerkdag-fantastisch-werkweer-en-veel-blije-gezichten/
https://landschapsbeheergelderland.nl/bijenoase/
http://www.nldoet.nl
mailto:a.doeleman@landschapsbeheergelderland.nl
https://twitter.com/MichaelWitjes
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sen is en je als knotter goed de boom in kunt. Het onderstuk is breed en kent geen stabilisatie-

balk, waardoor de ladder altijd stevig staat. Wanneer de knot te hoog is, is de lengte niet toerei-

kend. De knotladder is dus een aanrader.” We houden er dus rekening mee dat iedereen nu de 

nieuwe knotladders wil lenen ;) en zullen er extra in huis halen. 

Cursus hoogstamfruit voor beginners 

Michael wil volgend jaar, indien er behoefte is onder hoogstambrigades, een cursus hoogstam-

fruit voor beginners organiseren. Zitten er in jouw groep beginners, die hiervoor belangstelling 

hebben, stuur dan een e-mail aan Michael. 

Nieuws uit de groepen 
Hoogstambrigade Ede kan op zaterdag 27 januari hulp van brigadiers gebruiken bij een grote 
snoeiklus in de boomgaard van een schaapsherder in Ede. Het om 25 tjokvolle middelgrote 
bomen van 25 jaar oud. Michael geeft alle brigadiers die dag een snoei-instructie en advies. 
Dus wil je je snoeikennis opfrissen en meehelpen? Meld je per e-mail aan bij Hella Flikweert 
van SLG en geef het aantal vrijwilligers door i.v.m. koek en zopie en gereedschap. 

Nieuwe hoogstambrigades 

De Hoogstambrigade Renkum en de Hoogstambrigade Rheden zijn dit jaar opgericht. In Brum-

men, Duiven en Nunspeet geven we nu cursussen hoogstamfruit en hopen we hoogstambriga-

des op te richten. 

Regeling burgerbetrokkenheid natuur groen landschap 

Ook in 2018 is de regeling burgerbetrokkenheid van de Provincie actief. Inmiddels hebben al 

heel wat groepen en initiatieven hier gebruik van gemaakt. Kijk op onze website of neem  

contact op voor meer informatie.  

Leuke links 

-Gelderse biodiversiteitsdag Gelderland van de Provincie gemist?  

Bekijk dan de boeiende presentaties. 

 

 

Agenda 

Zaterdag 27 januari   Snoeiklus Hoogstambrigade Ede met snoei-instructie 

Zaterdag 3 maart  Gelderse Werkdag 

Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart NLdoet/Bijenwerkdagen 

Woensdag 14 maart   Nationale Boomfeestdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijne feestdagen en een mooi en veilig werkseizoen in 2018!

mailto:m.witjes@landschapsbeheergelderland.nl
mailto:info@landschapsbeheergelderland.nl
https://landschapsbeheergelderland.nl/subsidies-voor-vrijwilligers/
mailto:a.doeleman@landschapsbeheergelderland.nl
https://www.gelderland.nl/Evenementen/Gelderse-biodiversiteitsdag.html
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Bijlage: Coördinatorenbijeenkomst 7 oktober 2017 

Impressie en links 

De jaarlijkse coördinatorendag was dit jaar bij biologische boerderij Veld en Beek in de ge-

meente Renkum. Met zo’n 45 coördinatoren van aangesloten beheergroepen en 4 SLG’ers wa-

ren we te gast bij Jan Wieringa, die de aftrap verzorgde met een inleiding en korte rondleiding 

over het bedrijf. 

We gingen dieper in op het thema biodiversiteit, dat ook in 2016 het overkoepelende thema van 

de coördinatorenbijeenkomst was. 

Jan-Freerk Kloen verzorgde een inspirerende fotopresentatie over de biodiversiteit van het cul-

tuurlandschap. De 14-jarige NJN-er schrijft regelmatig columns in De Gelderlander en maakt 

prachtige foto’s. Zie zijn website Janboel van Fladderaars en Kruipers .  

SLG projectleider Nomi Havelaar hield een inspirerende presentatie over biodiversiteit in het 

landschap.  

In groepjes gingen we met de biodiversiteitsscan aan de slag. Deze scan is ontwikkeld op aan-

vraag van vrijwilligersgroep De Groene Knoop in Doetinchem, als onderdeel van een cursus 

ecologisch beheer die SLG organiseerde. De biodiversiteitsscan is nog in ontwikkeling en we 

horen graag je ervaringen! Mail met Nomi Havelaar.  

We sloten af met de veilig werken quiz door Arianne Doeleman en Michael Witjes: Helmpje op, 

helmpje af.  

Tot onze verrassing stond er al heel snel nog maar 1 persoon rechtop: winnaar van de quiz Al-

bert Smit van IVN ZW Veluwezoom werkgroep landschapsbeheer. Hij ontving een speciale lei-

dershelm met hanekam :-) 

Kortom, het was weer een mooie ochtend met enthousiaste presentaties en uitwisseling. 

Graag tot de volgende editie in 2018! De datum onder voorbehoud: 22 september 2018. 

 

 

 

 

https://www.veldenbeek.nl/
https://janboelvanfladderaarsenkruipers.wordpress.com/author/fladderboel/
https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/presentatie-biodiversiteit-coördinatorendag-2017.pdf
file:///J:/Algemeen/vrijwilligerswerk/Contact met groepen/Coördinatorenbijeenkomst/2017/presentatie biodiversiteit coördinatorendag 2017.pdf
https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/Biodiversiteitsscan_huisstijl.pdf
mailto:n.havelaar@landschapsbeheergelderland.nl

