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Bericht van Saskia
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 landschapsbeheergroepen & biodiversiteitsgroepen: Saskia Bemer

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.

Weet je niet precies hoe je een cyclomaaier moet gebruiken? Geen zorgen! Collega 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.

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.

Het zoemende Beekdal in
Renkum
Stichting Renkums Beekdal en de
Hoogstambrigade hebben de middelen besteed
aan zaad en vaste planten voor
bloemenweiden, een hernieuwd insectenhotel
met een informatiebord, en een robuuste
zitbank. De omgeving is aanzienlijk verbeterd
en door het aanplanten zal het
(insecten)voedselaanbod op het terrein de
komende jaren nog verder toenemen.

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.

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

Mierenreservaat in Bennekom
Leuk nieuws van vrijwilligersgroep A Rocha
Bennekom: het gebied waar zij werken is sinds
een aantal maanden ook het eerste
mierenreservaat van Nederland! De Franse
Kamp en natuurterrein De Heide zijn zeer oude
stukken grond. De variatie van zonbeschenen
terreindelen en bosranden zorgt hier voor
optimale omstandigheden voor veel
miersoorten. Onderzoek van het EIS
Kenniscentrum Insecten heeft uitgewezen dat
er in dit kleine gebied maar liefst 28
verschillende miersoorten leven. Hiervan is met
name de gewone satermier bijzonder: ze staat
als ‘bedreigd’ te boek en landelijk gezien is dit
de meest zuidelijke populatie. Lees er meer
over in dit artikel van Nature Today.

IVN Rijk van Nijmegen werkt mee aan natuurinclusieve landbouw
Na de coronacrisis waren er bij IVN Rijk van Nijmegen een groot aantal nieuwe vrijwilligers. Met
zoveel nieuwe vrijwilligers kun je ook meer werk onder handen nemen, daarom is de werkgroep
Praktisch Natuurbeheer een samenwerking met Doornik Natuurakkers aangegaan.

De vrijwilligers hebben Bioboer Paul Brinkhof geholpen met het aanleggen van maar liefst 700 meter
heggen en hagen. Dat is goed voor biodiversiteit en de bodem, maar ook de koeien hebben baat bij
dit aanvullende voedsel. Al met al een succesverhaal dat zeker voor herhaling vatbaar is!

Cursussen & webinars
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?
4 juni – Cursus: Wat groeit en bloeit daar in de berm, op de dijk of langs de slootkant?
7 juni – Webinar: Natuurlijk graslandbeheer
8 juli – Cursus: Maaien met de zeis

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!

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.
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