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

Bericht van Martijn

Er zijn de afgelopen maanden veel ontwikkelingen geweest binnen verschillende Levend

Landschapsgroepen. Zo is de groep in Maurik druk bezig geweest met de start van een Klompenpad

in de regio, en hebben de vrijwilligers van de Vierakker hun prestaties van de afgelopen tijd aan hun

burgemeester laten zien. 

 

Als aanspreekpunt voor Levend Landschapgroepen vind ik het heerlijk om deze ontwikkelingen te zien

en van dicht bij mee te mogen maken. Om jullie ook op de hoogte te houden van de ontwikkelingen

binnen verschillende groepen verzenden wij drie keer per jaar deze nieuwsmail. Hierin vinden jullie

ook allerlei nieuws, informatie en cursussen die relevant zijn voor jullie als Levend Landschapgroepen.

Dit kan interessant zijn voor zelfstandige groepen, maar ook voor groepen die nog projectmatig

worden begeleid door SLG. Deze nieuwsmail wordt dan ook naar beide gestuurd.

 

Heb je leuk nieuws om te delen in deze nieuwsmail? Neem dan contact met mij op. Zoals gewoonlijk

kunnen jullie ook bij mij terecht met vragen of opmerkingen over alles wat met Levend Landschap te

maken heeft. Telefonisch via 026-3537444 of met een mailtje naar

m.grievink@landschapsbeheergelderland.nl.

 

Stuur je deze nieuwsmail ook door aan de andere vrijwilligers van je groep?

Aanspreekpunt Levend Landschapgroepen: Martijn Grievink

Nieuws uit Levend Landschapgroepen
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Klompenpad Maurik, initiatief vanuit Levend Landschap

Op maandagavond 9 mei vond de startavond

voor het Klompenpad Maurik in de gemeente

Buren plaats. Dit Klompenpad is een wens van

bewoners, ingebracht tijdens het project

Levend Landschap Maurik. 

 

Op de startavond is het idee van het

Klompenpad toegelicht door mede-

initiatiefneemster Sanne Veltman-Breij. "Na

jaren in Leersum gewoond te hebben, miste ik

na de verhuizing naar Maurik de rustige

wandelpaden zonder ander verkeer. Dichter bij

de natuur. Op onverharde wegen struinend is er

elk seizoen wel iets te ontdekken. Maurik heeft

een prachtig cultuurlandschap, het zou fijn zijn

om daar op een intiemere manier van te

kunnen genieten."

Ook wethouder Pieter Neven was aanwezig bij de startavond: "Deze combinatie van natuur en

cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten, maar ook voor inwoners die op deze manier

een stukje geschiedenis van hun eigen omgeving ontdekken. Klompenpaden vergroten de

toegankelijkheid van het platteland en zijn daarmee een stimulans aan de lokale economie."

Burgemeester Besselink trots op samenwerking in Vierakker

Op woensdag 6 april bezocht burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst de

buurtschap Vierakker. Zij werd daar verwelkomd door de leden van Levend Landschap Vierakker die

zich inzetten om hun eigen leefomgeving groener en nog aantrekkelijker te maken. De burgemeester

was onder de indruk van de inzet, samenwerking en de resultaten die worden behaald. 

 

Tijdens een wandeling door Vierakker kreeg burgemeester Besselink een deel van de projecten te zien

waar Levend Landschap zich voor inzet. Zo kwam ze langs een klein stukje van de wandelroute die

wordt uitgezet, de nestkastjes die zijn getimmerd en opgehangen, de bomen die zijn aangeplant

zowel in de bermen als bij particulieren in de tuin, en de houten weidehekken die op verschillende

percelen zijn geplaatst. Tot slot zaaide zij een stuk grond in met bloemenzaad, zodat vlinders, bijen

en andere insecten komende zomer weer kunnen profiteren van stuifmeel en nectar, en wandelaars

van vrolijk bloeiende bloemen.

 

"Ik vind het mooi om te zien hoe de inwoners van Vierakker zich zo actief inzetten voor de natuur en

het verbeteren van hun eigen leefomgeving", zei Marianne Besselink na afloop van haar bezoek. "De

activiteiten van Levend Landschap Vierakker sluiten goed aan bij de doelen van het biodiversiteitsplan

van de gemeente. Maar wat me vooral ook is opgevallen, is hoe zo’n initiatief zorgt voor nog meer



sociale verbinding in de gemeenschap van Vierakker, en dat is ook een heel waardevol aspect van

deze groep."

Meer SLG nieuws

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.

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.

Gerealiseerde groene initiatieven

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.
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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.

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.

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.
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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!

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?

7 juni – Webinar: Natuurlijk graslandbeheer

1 juli - Cursus: Veldhulpverlening
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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.

Agenda
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30 mei

Webinar: Hoe kom ik aan

geld voor ons

vrijwilligersinitiatief?

 

7 juni

Webinar: Natuurlijk

graslandbeheer

1 juli

Cursus: Veldhulpverlening

4 & 5 november

Natuurwerkdag

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Klik hier om u af te melden.
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Volg ons op Twitter
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