
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier om hem in uw browser te bekijken.

Bericht van Ruud

Graag willen we bij SLG het belang van het vrijwilligerswerk in het landschap onder de aandacht

brengen en andere mensen hiervoor enthousiast maken. Begin dit jaar ging mijn collega Laetitia op

een mooie zaterdagochtend op stap met de Hoogstambrigade Wilp. Ze maakte hiervan dit leuke

filmpje! De Hoogstambrigade zet zich met hart en ziel in voor het behoud van de hoogstambomen in

de omgeving. Erg belangrijk, want van het aantal hoogstamboomgaarden dat aanwezig was, is nu

nog maar 5 procent over. De oude hoogstamboomgaarden zijn niet alleen mooie

landschapselementen, maar ook een grote bron van biodiversiteit.

 

We zijn van plan nog meer ’Vrijwilligers in beeld’ filmpjes te maken van andere vrijwilligersgroepen in

het landschap. Heeft jouw groep hulp nodig bij de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers? Neem gerust

contact met mij op. Wij kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld met het maken van een persbericht, het

aanleveren van een perscontactenlijst of een bericht op onze socialemediakanalen plaatsen. 

 

Stuur deze nieuwsmail door aan de andere vrijwilligers van je groep!

Aanspreekpunt Hoogstambrigades: Ruud Borkes

Nieuw instructiefilmpje over de cyclomaaier

Wist je dat we tegenwoordig ook diverse maaimachines hebben die je (gratis) bij ons kunt lenen? We

hebben bijvoorbeeld twee vingerbalkmaaiers en een cyclomaaier beschikbaar. De vingerbalk kan

worden ingezet voor natte, kwetsbare hooi- en rietlandjes. De cyclomaaier kan worden ingezet voor

verschralend hooilandbeheer of sinusbeheer. Reserveer hier de cyclomaaier voor je volgende project.

https://www.landschapsbeheergelderland.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIxOCwiNzM2MzMxMDI4ZmZmIiwwLDAsMTEwLDFd
https://landschapsbeheergelderland.nl/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=cursussen-aanplant-en-landschapsknokker-in-nieuwsmail-voor-vrijwilligers_70
https://youtu.be/Kazvdt4ho4w
mailto:r.borkes@landschapsbeheergelderland.nl
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/handige-tools/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=cursussen-aanplant-en-landschapsknokker-in-nieuwsmail-voor-vrijwilligers_70
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/aanvraagformulier-reserveren-gereedschappen/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=cursussen-aanplant-en-landschapsknokker-in-nieuwsmail-voor-vrijwilligers_70


 

Weet je niet precies hoe je een cyclomaaier moet gebruiken? Geen zorgen! Ruud laat je precies zien

hoe je veilig te werk moet gaan. Onder andere het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

en het maken van bochten met de handrem worden in dit handige filmpje besproken.

Coördinatoren bijeenkomst 2022

Wat was het fijn om een grote groep coördinatoren weer fysiek te zien en met elkaar spreken! Na

ontvangst met een lekker stukje appeltaart, heette Arjan Vriend, de directeur-bestuurder van SLG,

iedereen welkom. Daarna vertelde hij over de jaarcijfers van 2021, landelijk en regionaal beleid en

lobby activiteiten ten behoeve van het landschap van Gelderland.

 

Hierna nam Jonathan Loogman van Stichting In Goede Aarde ons mee in de microbiologie van onze

grond en vertelde een inspirerend verhaal over het bodemvoedselweb. Een handvol vruchtbare grond

bevat namelijk duizenden soorten, miljarden bacteriën en meters schimmeldraden. Aan het einde van

zijn verhaal konden we verschillende (micro-)organismen zien door de microscoop. De presentatie

van Stichting in Goede Aarde kun je hier vinden.

http://www.youtube.com/watch?v=IqLrpWgu2NU&feature=youtu.be
https://www.ingoedeaarde.org/
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/Introductie-Bodemvoedselweb.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=cursussen-aanplant-en-landschapsknokker-in-nieuwsmail-voor-vrijwilligers_70


Aansluitend vertelde Saskia Bemer over het

project 'Poelen.nu’ en de ondersteuning die

SLG biedt aan vrijwilligers op het gebied van

deskundigheidsbevordering, zoals het

cursusprogramma, instructiefilmpjes en

informatie over veilig werken. Vervolgens kon

iedereen bijpraten tijdens de lunch en

aansluitend deelnemen aan een korte excursie

naar de Parkse Gaard, de Santackergaard of

deelnemen aan de workshop

gereedschapsonderhoud. Wij kijken terug op

een geslaagde dag!

Natuurwerkdag en de Natuurwerkdag Junior

Achter de schermen zijn de voorbereidingen al begonnen voor de Natuurwerkdag. Op 4 & 5 november

kunnen vrijwilligersgroepen in het hele land zich inzetten voor een groenere leefomgeving. Wij zien

deze dagen als een uithangbord van vrijwilligerswerk in het landschap en voor vrijwilligersgroepen is

het een perfecte dag om nieuwe leden te werven.

 

Dit jaar gaan we ook verder met de Natuurwerkdag Junior. Vorig jaar zijn, in de week voorafgaand

aan de Natuurwerkdag, 8 klassen met vrijwilligers actief aan de slag gegaan in de natuur. Dat willen

we dit jaar graag voortzetten. Heb je interesse om met jouw vrijwilligersgroep een schoolklas te

begeleiden tijdens de Natuurwerkdag Junior, dan horen wij dit graag!

 

Organiseer je liever een activiteit met basisschoolleerlingen op een andere datum? Ook die dagen

blijven wij ondersteunen. Uiteindelijk gaat het erom dat we zo veel mogelijk kinderen enthousiast

maken voor de natuur! Neem contact op met collega José Lamain voor meer informatie over de

Natuurwerkdag Junior of een andere activiteit.

Gerealiseerde groene initiatieven

Afgelopen jaar zijn er 16 initiatieven uitgevoerd, met behulp van financiering voor groene initiatieven.

Onderstaand lees je meer over twee van de uitgevoerde initiatieven. Het is nog steeds mogelijk om

aanvragen in te dienen.

mailto:j.lamain@landschapsbeheergelderland.nl
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/geld-beschikbaar-voor-groene-vrijwilligersinitiatieven-2021/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=cursussen-aanplant-en-landschapsknokker-in-nieuwsmail-voor-vrijwilligers_70
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/geld-beschikbaar-voor-groene-vrijwilligersinitiatieven-2021/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=cursussen-aanplant-en-landschapsknokker-in-nieuwsmail-voor-vrijwilligers_70


Stichting het Appelland in Elst
Bij Stichting Appelland dragen ze met behulp

van deze financiering hun steentje bij aan het

versterken van de bijenpopulaties. Dit doen ze

door het zaaien van verschillende plantsoorten

zoals kruiden, perzik-, abrikozen- en

vijgenbomen die zorgen voor een uitbreiding

van de bloeiboog, maar ook voor een

versteviging daarvan. Ook is er een olijfwilg

aangeplant om zo ook iets te doen aan

stikstofbinding.

Dorpsboomgaard het groene
Hart in Winssen
Door vrijwilligers van Stichting

Dorpsboomgaard ’t Groene Hart zijn zestien

hoogstamfruitbomen aangeplant in de

dorpsboomgaard. Bij de jonge aanplant zijn

meteen ook boompalen en boombeschermers

geplaatst. Bij de entree van de boombaard is

een informatiepaneel geplaatst.

Passie voor gereedschap

Tijdens de coördinatorendag konden jullie een worskhop 'gereedschapsonderhoud' volgen bij onze

depotvrijwilliger Dries van der Sluijs. Degenen die deze workshop hebben bijgewoond, hebben

kunnen ervaren hoe bevlogen Dries over het gereedschap en het onderhoud daarvan kan praten.

 

Dries is de persoon die de gereedschappen weer ‘fabrieksnieuw’ maakt wanneer ze terugkomen van

een snoeiseizoen. Het kost hem altijd veel tijd de gereedschappen weer op te knappen, want af en

toe is het slecht gesteld met de gereedschappen die retour komen, en dat is niet altijd nodig. Onze tip

is dan ook om altijd zuinig te zijn op de gereedschappen, en deze na elke werkdag weer schoon en

droog te maken. Daar heb je als groep zelf ook direct profijt van, want schone gereedschappen

blijven langer scherp. Sommige groepen hebben inmiddels ook een onderhoudskoffer in bruikleen

gekregen. 

 

Wil je, net als Dries, een expert worden in het onderhouden van gereedschap? Schrijf je dan in voor

de cursus gereedschapsonderhoud via onze website.

https://landschapsbeheergelderland.procurios.site/events/detail/21/cursus-alle-ins-en-outs-over-gereedschapsonderhoud
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/aanvraagformulier-reserveren-gereedschappen/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=cursussen-aanplant-en-landschapsknokker-in-nieuwsmail-voor-vrijwilligers_70
https://landschapsbeheergelderland.procurios.site/events/detail/21/cursus-alle-ins-en-outs-over-gereedschapsonderhoud


Adopteer een aanhanger

Misschien is het je al eens opgevallen, maar de ladders worden steeds breder! In 2018 is de norm

voor de basisbreedte van ladders aangepast. Ladders zijn nu dus stabieler, maar ook lastiger om te

vervoeren. Wanneer je twee stapels nieuwe ladders op je aanhanger hebt liggen, ben je genoodzaakt

de ladders verder naar voren of naar achteren te schuiven. Hierdoor kan de ladder meer dan de

maximaal toegestane lengte van 1 meter uitsteken aan de achterzijde. Wanneer de ladder te veel

naar voren ligt kan deze schade aan de auto veroorzaken, dus wees hier alert op.

 

Door deze ontwikkeling is de vraag naar grotere, langere aanhangers toegenomen. Voortaan schaffen

we dan ook aanhangers aan met een baklengte van 250 cm in plaats van de huidige 211 cm. Doordat

de aanhangwagens groter worden, wordt het lastiger deze op het terrein van SLG een plek te geven.

 

 

Daarom het verzoek de aanhanger te adopteren en jaarrond zelf te stallen!

Input vanuit Vrijwilligersadviesraad

De Vrijwilligersadviesraad adviseert SLG om, vanuit de zorg voor de vitaliteit van aangeplant

hoogstamfruit, wat langer contact te houden met grondeigenaren die hoogstamfruitbomen

aanplanten. Dit om de vinger aan de pols te houden voor wat betreft het tijdig verzorgen en snoeien

van de aangeplante fruitbomen. De zorg voor hoogstamfruit is in de eerste jaren na aanplant

bepalend voor de verdere vitaliteit van de bomen.

Nieuws uit de groepen



Samen sta je sterk
Zaterdag 12 februari was het weer zo ver: de Hoogstambrigades aan weerszijden van de Waal

verzamelden zich in Wamel om met de drie brigades te gaan snoeien. Hoogstambrigades Maas en

Waal, Bommelerwaard en West-Betuwe snoeien al sinds 2014 minstens één keer per jaar met elkaar.
 

Dit is allemaal begonnen in Tiel, bij Marie-Louise die een mooie boomgaard met meer dan 100 bomen

bezit. Zo'n grote boomgaard vraagt om vele helpende handen, dus sloot Rini met de kersverse

Hoogstambrigade Maas en Waal aan: ze hadden nog niet veel werk om handen, dus het was leuk om

aan de slag te gaan. Ook de Hoogstambrigade van de Bommelerwaard, die net de basiscursus had

afgerond, sloot aan.

 

Inmiddels zijn de brigades jaarlijks actief in de boomgaard van Natuurmonumenten bij Fort de Voorne

in Heerewaarden. Nu gebeurt dat vaak onder begeleiding van een professional die een specifiek

thema behandeld: zomersnoei bij appels en peren, pruimensnoei, plukken en de ladderzet. Er wordt

ook onderling snoeiinzichten tussen de vrijwilligers uitgewisseld. Behalve leerzaam is het ook heel

gezellig om bij elkaar te zijn. Iedereen met dezelfde passie op de vrije zaterdag de boom in!

De kop is er af
De Hoogstambrigade Balgoij en de Hoogstambrigade Oude IJsselstreek hebben nog net voor het eind

van het snoeiseizoen het onderdeel ‘Aanplant en Vormsnoei’ van de opleiding tot Hoogstambrigades

afgerond. Daarmee is de eerste stap gezet. Hoera! De Hoogstambrigade in de Oude IJsselstreek is

zelfs zo populair dat we dankzij een aanvullende opdracht van de gemeente een tweede brigade

kunnen oprichten! Zo horen we het graag. 
 

 

In de aanloop van dit project heeft TV Gelderland een nieuwsitem heeft gemaakt in samenwerking

met Lingewaard Natuurlijk, je kunt het filmpje hier terugkijken.

Cursussen & webinars

http://www.youtube.com/watch?v=BrOVSol_cRw
http://www.youtube.com/watch?v=BrOVSol_cRw
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/cursussen-voor-vrijwilligers/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=cursussen-aanplant-en-landschapsknokker-in-nieuwsmail-voor-vrijwilligers_70


Met de cursussen en webinars bieden wij jullie nieuwe kennis en kunde, die je kan inzetten bij het

vrijwilligerswerk in het landschap. Dit aanbod is (grotendeels) gratis voor vrijwilligersgroepen die door

ons ondersteund worden. Het volledige programma staat op onze website. Hieronder een aantal

interessante cursussen en webinars die de komende tijd gegeven worden:

30 mei – Webinar: Hoe kom ik aan geld voor ons vrijwilligersinitiatief?

7 oktober – Cursus: Alle ins en outs over gereedschapsonderhoud

16 november – Basiscursus snoeien van hoogstamfruit

7 december – Opfriscursus snoeien van hoogstamfruit

Cursus cider maken van hoogstamappels

Bernd Wondergem is coördinator van de recent opgerichte Hoogstambrigade Ressen. Hij heeft zelf

ook een boomgaard waarin je veel oudhollandse appelrassen vindt naast specifieke cider-rassen uit

Engeland, Frankrijk en Duitsland. En cider maken is precies wat Bernd ermee doet voor zijn

cidermakerij, genaamd "Het Hamerstuk".

 

Het maken van cider zit in de lift: steeds meer mensen ontdekken de heerlijke smaak van deze licht

alcoholische drank en vinden het leuk om zelf cider te maken. Het maken van cider gaat via en

natuurlijk proces, waarbij je als maker zelf kunt bepalen wat voor stijl je maakt. Ook geeft cider een

mooie bestemming aan fruit uit hoogstamboomgaarden en kun je de cider gebruiken om mensen te

interesseren in lokaal hoogstamfruit. Daarmee levert het maken en drinken van cider ook een

bijdrage aan het in stand houden van hoogstamboomgaarden.

 

Als professioneel cider- en wijnmaker geeft Bernd daarom cursussen waarin je zelf kan leren hoe je

cider maakt. Het gebruik van hoogstamfruit staan daarin centraal. Er worden twee verschillende

cursussen aangeboden: een korte instapcursus van een dag en een driedaagse ‘doe het zelf’ cursus,

in samenwerking met De Fruithof.

 

Vind je het leuk om zelf cider te leren maken? En wil je met je brigade een leerzaam en lekker

teamuitje? Of juist in jouw regio een workshop organiseren over het benutten van hoogstamfruit? Kijk

dan op de website van Het Hamerstuk voor meer informatie.

E-learning module kleinschalig poelenbeheer

Op het platform Leer je groen vind je actuele kennis voor alle vrijwilligers en medewerkers van

natuurorganisaties. In modules van 30 tot 60 minuten doe je de belangrijkste basiskennis op over

allerlei verschillende onderwerpen. Sinds kort kun je ook de module over kleinschalig poelenbeheer

volgen op Leer je groen. Hier leer je waarom het nodig is om poelen te beheren, wat de kwaliteit van

een poel bepaalt, welk beheer je kunt uitvoeren en welke gereedschappen je daarbij nodig hebt. Een

aanrader als je poelen onderhoudt of van plan bent om dit te gaan doen!

https://www.landschapsbeheergelderland.nl/cursussen-voor-vrijwilligers/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=cursussen-aanplant-en-landschapsknokker-in-nieuwsmail-voor-vrijwilligers_70
https://landschapsbeheergelderland.procurios.site/events/detail/17/webinar-hoe-kom-ik-aan-geld-voor-ons-vrijwilligersinitiatief
https://landschapsbeheergelderland.procurios.site/events/detail/11/wat-groeit-en-bloeit-daar-in-de-berm-op-de-dijk-of-langs-de-slootkant
https://landschapsbeheergelderland.procurios.site/events/detail/17/webinar-hoe-kom-ik-aan-geld-voor-ons-vrijwilligersinitiatief
https://landschapsbeheergelderland.procurios.site/events/detail/21/cursus-alle-ins-en-outs-over-gereedschapsonderhoud
https://landschapsbeheergelderland.procurios.site/events/detail/23/opfriscursus-1-snoeien-van-hoogstamfruit
https://landschapsbeheergelderland.procurios.site/events/detail/22/basiscursus-snoeien-van-hoogstamfruit
http://www.hethamerstuk.nl/cursussen
http://www.hethamerstuk.nl/cursussen
http://www.leerjegroen.nl/
http://www.leerjegroen.nl/


Veldhulpverlening

Jullie ontvangen regelmatig informatie over veilig werken vanuit SLG. Wij doen ons best de

regelgeving zo duidelijk mogelijk aan jullie kenbaar te maken, cursussen aan te bieden die hierop

aansluiten en praktisch bruikbare tools voor jullie te ontwikkelen.

 

Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Een goede voorbereiding van de werkdag en veilig

aan de slag gaan is belangrijk, een ongeluk zit immers in een klein hoekje!

 

Dit jaar bieden wij twee keer de cursus veldhulpverlening (VHV) aan, dit is een combinatie van EHBO

en handelen in het veld op geïsoleerde locaties. Bij alle werkzaamheden die jullie doen zijn er risico’s,

of je nu met de handzaag bomen zaagt, op de ladder staat of de kettingzaag hanteert. Bij een

werkdag is het advies om altijd een EHBO-er, BHV-er of VHV-er aanwezig te laten zijn. Bij de tweede

cursus VHV zijn er nog plaatsen beschikbaar, je kunt je op onze website aanmelden.

Agenda

30 mei

Webinar: Hoe kom ik aan

geld voor ons

vrijwilligersinitiatief?

 

4 juni

Cursus: Wat groeit en

bloeit daar in de berm, op

de dijk of langs de

slootkant?

7 juni

Webinar: Natuurlijk

graslandbeheer

1 juli

Cursus: Veldhulpverlening

8 juli

Cursus: Maaien met de

zeis

7 oktober

Cursus: Alle ins en outs

over

gereedschapsonderhoud

http://www.leerjegroen.nl/
https://landschapsbeheergelderland.procurios.site/k/meeting2/details/37/cursus-veldhulpverlening
https://landschapsbeheergelderland.procurios.site/k/meeting2/details/37/cursus-veldhulpverlening.
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/evenementen/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=cursussen-aanplant-en-landschapsknokker-in-nieuwsmail-voor-vrijwilligers_70
https://landschapsbeheergelderland.procurios.site/events/detail/17/webinar-hoe-kom-ik-aan-geld-voor-ons-vrijwilligersinitiatief
https://landschapsbeheergelderland.procurios.site/events/detail/11/wat-groeit-en-bloeit-daar-in-de-berm-op-de-dijk-of-langs-de-slootkant
https://landschapsbeheergelderland.procurios.site/events/detail/18/webinar-natuurlijk-graslandbeheer
https://landschapsbeheergelderland.procurios.site/k/meeting2/details/37/cursus-veldhulpverlening
https://landschapsbeheergelderland.procurios.site/events/detail/33/cursus-2-maaien-met-de-zeis
https://landschapsbeheergelderland.procurios.site/events/detail/21/cursus-alle-ins-en-outs-over-gereedschapsonderhoud


4 & 5 november

Natuurwerkdag

7 december

Opfriscursus snoeien van

hoogstamfruit

16 november

Basiscursus snoeien van

hoogstamfruit

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Klik hier om u af te melden.

Volg ons op Facebook

Volg ons op Twitter
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