
   

 

Cursus Gereedschapsonderhoud Winter  

Je kan nog meedoen! Op vrijdag 7 december van 12.30 - 15.00 uur organiseren we de cur-

sus Gereedschapsonderhoud Winter voor vrijwilligers van bij ons aangesloten vrijwilligers-

groepen. In het gereedschapsdepot in Rozendaal leer je hoe je gereedschappen kan onder-

houden en scherp kan maken en welk gereedschap je gebruikt voor welke klus. Een cursus 

gereedschapsonderhoud Zomer volgt in 2019. De cursus wordt gegeven door Michael Witjes, 

samen met vrijwilligers Erik en Dries van het gereedschapsdepot. 

Meld je aan bij Hella: h.flikweert@landschapsbeheergelderland.nl, o.v.v. naam van je groep, 

aantal deelnemers en naam van de deelnemer(s). Kijk ook op onze website. 

 

Werkresultaten inleveren 

Ieder jaar vragen we de aangesloten groepen aan het einde van het jaar om een overzicht 

van de werkresultaten; het aantal geknotte wilgen, het aantal gevlochten heggen, het aantal 

opgeschoonde poelen etc. We hebben een digitaal formulier gemaakt waarop je als coördi-

nator alle werkresultaten van 2018 kan invullen. We zijn nu bezig met de laatste aanpas-

singen aan het formulier, zodat het invullen voor jullie dit jaar vlekkeloos kan verlopen. Je 

ontvangt binnenkort een mail met de link naar het formulier. Groepen die de werkresultaten 

op tijd invullen, ontvangen van ons een presentje.  

 

Wie wordt de Landschapsknokker 2019? 

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

vrijwilliger dan voor eind januari. Het is handig als je de criteria in jouw nominatie meeneemt 

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

‘aankomende’ knokkers zijn welkom. Kandidaten kun je voordragen door een mail te sturen 

en 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 op 2 maart 2019 in Ugchelen.  

 

Gelderse Werkdag vooraankondiging 

Op 2 maart 2019 organiseren we weer de Gelderse Werkdag. Dit 

keer doen we dat samen met Staatsbosbeheer in de buurt van Ug-

chelen (gemeente Apeldoorn) op een prachtige locatie midden in de 

natuur. In het nieuwe jaar ontvangen jullie de officiële uitnodiging. 

We verzoeken jullie de datum alvast in de werkplanning te zetten. 

Alle leden van jouw vrijwilligersgroep zijn van harte welkom. Ons 

motto is: hoe meer zielen, hoe meer vreugd!  

Saskia Bemer is eerste aanspreekpunt voor de Gelderse Werkdag. 

 

NLdoet 

NLdoet op 15 en 16 maart 2019 is een mooie gelegenheid om een klus aan te pakken en 

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

tuurwerkdag in hun jaarplanning. Je meldt jouw klus aan bij NLdoet en mensen kunnen zich 

inschrijven om je te helpen. Extra voordeel: het Oranje Fonds verstrekt een bedrag van maxi-

maal €400 voor de klus, dit kan worden aangevraagd tot 31 januari 2019, kijk op 

www.nldoet.nl. LET OP: op = op. 

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

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

 

NIEUWSmail 
Nieuwsbr ie f  voor    

landschapsbeheergroepen in Gelder land  

November  2018  

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. 

 
 

In deze nieuwsmail o.a.: 

 Cursus Gereedschap 

 Landschapsknokker 

 NLdoet 

 Terugblik Natuurwerkdag 

 Nieuws uit de groepen 

 Nieuws uit het 

gereedschapsdepot 

 Boek 

 

Natuurwerkdag 2018 Park Sonsbeek  

mailto:h.flikweert@landschapsbeheergelderland.nl
https://landschapsbeheergelderland.nl/met-vrijwilligers/cursusaanbod/
https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/Criteria-verkiezing-landschapsknokkertje-en-aanmoedingsprijs-2019.pdf
mailto:info@landschapsbeheergelderland.nl
mailto:s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl
https://www.nldoet.nl/financiele-bijdrage
mailto:info@landschapsbeheergelderland.nl
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Nieuws uit het gereedschapsdepot 

De oproep in de vorige nieuwsmail om mee te denken over de ideale 

en veilige knotladder heeft veel respons opgeleverd. Verschillende 

knotgroepen testen nu de prototypes die we hebben ontwikkeld sa-

men met fabrikant Dirks. We zijn op zoek naar de meest ideale en 

meest veilige ladder om buiten mee te werken. Heeft jouw groep ook 

interesse? Meld je dan bij Michael via gereed-

schap@landschapsbeheergelderland.nl. 

 

Het gereedschapsdepot is gesloten van zaterdag 22 december 2018 tot en met donder-

dag 10 januari 2019. 

 

Natuurwerkdag terugblik 

Zaterdag 3 november deden 1912 vrijwilligers in Gelderland mee aan de 

Natuurwerkdag! Op maar liefst tachtig locaties gingen jong en oud naar 

buiten om wilgen te knotten, heide op te schonen en zelfs te bootcampen 

in het landschap. Zonder al die vrijwilligers zou het landschap er niet zo 

mooi uit zien, vertelde Gedeputeerde Peter Drenth (zie foto). Hij trapte 

de Natuurwerkdag af in Oud-Zevenaar. Daar werden in natuurgebied De 

Wejenwaard met de lokale vrijwilligersgroep Stichting Werkgroep Leefkli-

maat Zevenaar en de werkgroep Oké de wilgen geknot. In totaal waren 

er 40 enthousiaste vrijwilligers, waaronder een groep scouts. Alle deel-

nemers hebben mooi werk geleverd. De Natuurwerkdag heeft de werk-

groep 3 nieuwe vrijwilligers opgeleverd.  

 

LandschappenNL heeft een compilatiefilmpje gemaakt en daarvoor gefilmd op drie Gelderse 

locaties, te weten park Sonsbeek, Rosandepolder en Oud Reemst/ Planken Wambuis. 

 

Nieuws uit de groepen 

Onlangs hebben twee vrijwilligersgroepen zich aangesloten als landschapsbeheergroep bij 

SLG: 

-Stichting Doesburgse Bijenweide is ontstaan vanuit de Imkervereniging Doesburg. Op de 

stadswallen van Doesburg legden zij 8 jaar geleden een bijenweide aan met een poel, ha-

gen, bloemrijk grasland en bloembedden. 

 -Vereniging Land van Ooij is een nieuw initiatief in de Ooijpolder bij Nijmegen. De groep wil 

allerlei diverse groepen in de samenleving betrekken bij het groen. Samen onderhouden zij 

het landschappelijk groen, een stuk grasland met moestuin en kleinfruit.  

 

Tip over veilig werken 

Natuurlijk moet je er altijd voor zorgen dat je een EHBO-doos bij de hand hebt als je met de 

groep aan het werk gaat. Er zitten de noodzakelijke dingen in die van pas kunnen komen bij 

een ongeluk(je) in het veld. Tijdens de cursus Veldhulpverlening, in oktober georganiseerd 

voor de beekvrijwilligers, kwamen een heleboel praktijkgerichte en praktische tips en tricks 

aan de orde. Bijvoorbeeld de stabiele zijligging, het verbinden van een verstuikte enkel en 

wat doe je als iemand in de sloot is gevallen? Met de volgende 3 dingen kan al een heleboel 

hulp verlenen: een flesje water, een driekanten doek en een isolatiedeken. Check of je deze 

zaken in jouw EHBO doos hebt zitten en zorg ervoor dat je altijd een flesje water mee hebt, 

om bijv. een wond schoon te kunnen spoelen. Volgend jaar bieden we de cursus Veldhulp-

verlening weer aan alle vrijwilligers aan. Het is zeer aan te raden om 1 of 2 mensen in jouw 

groep te hebben die deze kennis in huis hebben. Houd de cursusagenda in de gaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gereedschap@landschapsbeheergelderland.nl
mailto:gereedschap@landschapsbeheergelderland.nl
https://landschapsbeheergelderland.nl/sportieve-natuurwerkdag-wilgen-knotten-en-bootcamp-in-het-landschap/
https://www.youtube.com/watch?v=VSt1pCoJ5EM
http://www.beeldengeluid.nl/natuurbeeldenindeklas
http://www.beeldengeluid.nl/natuurbeeldenindeklas
http://www.beeldengeluid.nl/natuurbeeldenindeklas
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Terugblik biodiversiteitsdag provincie Gelderland 

Afgelopen 7 november organiseerde de provincie Gelderland de 

2e Gelderse Biodiversiteitsdag. Arjan Vriend, onze directeur-

bestuurder was dagvoorzitter. Gelders gedeputeerde Peter 

Drenth gaf aan dat hij het herstel van biodiversiteit de belangrijk-

ste opgave vindt voor de komende tijd. De provincie heeft de 

ambitie om verder te willen gaan dan alleen natuur te bescher-

men en te beheren in natuurgebieden. Na een onderhoudende 

column over de hazelworm, voorgedragen door Koos van Zome-

ren, gingen de ruim 200 deelnemers aan de Biodiversiteitsdag naar een aantal lezingen en 

workshops naar keuze. Voor meer informatie en presentaties klik hier. 

 

Boeken 

‘Niet Normaal! Onze landbouw,en hoe die anders kan’, aanbevolen door Louise Vet (nr. 1 in 

de duurzame top 100 van Trouw):  

“Wil je meer weten over de enorme omslag die we bezig zijn te maken om bodem, water, 

biodiversiteit en landschap te herstellen? Dan is dit boek een aanrader! Vanuit haar jarenlan-

ge ervaring en (inter)nationale netwerken geeft Jelleke de Nooy van Tol een helder overzicht 

van de discussies die momenteel spelen op het gebied van transitie in de landbouw.” 

Alle groepen die op tijd de werkresultaten inleveren ontvangen een exemplaar van dit boek, 

dat zal verschijnen in januari.  

 

Meer bereik via Facebook  

Wij delen graag berichtjes en foto’s die je maakt met je vrijwilligersgroep van jullie activiteit. 

Dit doen we het liefst door jouw Facebook bericht te delen. Facebook is geschikt om jullie 

activiteiten onder de aandacht te brengen, vooral bij potentiele 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. 

Wat kan je doen? 

1. Volg ons op Facebook @landschapsbeheergelderland 

2. Like of deel onze berichten.  

3. Maak zelf een berichtje op je eigen Facebook pagina, waarin je SLG noemt met een tag:  

@landschapsbeheergelderland 

Wij delen jouw bericht dan op onze Facebook pagina. Zo vergroten wij het bereik van jullie 

bericht.  

 

Manifest voor een Groen Gelderland  

Samen met 4 andere groene organisaties in Gelderland deden we de oproep: “Provincie, 

zorg goed voor ons groen!” In het Manifest voor een Groen Gelderland vertellen we wat er al 

gebeurt voor natuur en landschap, spreken we onze ambitie uit 

over wat er nog meer moet gebeuren om groen te beschermen 

en doen we concrete voorstellen. Het manifest laat zien dat 

groen kansen biedt voor iedereen. Er is speciale aandacht voor 

groene vrijwilligers en burgerbetrokkenheid in hoofdstuk 9. Met 

het oog op de provinciale verkiezingen in 2019 richt het mani-

fest zich vooral op de provinciale overheid, verantwoordelijk 

voor het natuur- en landschapsbeleid. Samen kunnen we werk 

maken van meer en beter groen!  

 

Agenda 

2 maart 2019  Gelderse Werkdag 

6 maart 2019  Groen verkiezingsdebat (datum onder voorbehoud) 

15 en 16 maart 2019 NLdoet  

Volg ons op Facebook @landschapsbeheergelderland 

Volg ons op Twitter @SLGelderland 

 

https://landschapsbeheergelderland.nl/terugblik-gelderse-biodiversiteitsdag/
https://www.facebook.com/landschapsbeheergelderland/
https://landschapsbeheergelderland.nl/manifest-voor-een-groen-gelderland/
http://www.nldoet.nl
https://www.facebook.com/landschapsbeheergelderland/
https://twitter.com/SLGelderland
http://www.beeldengeluid.nl/natuurbeeldenindeklas

