Maaien met de zeis
Jan van Winden vertelt dat hij zes
jaar geleden bij Landschapsbeheer
als vrijwilliger begonnen is bij de
Kwelstrook. “Het maaien met de zeis
sprak me wel aan en daarom heb ik de cursus ‘maaien met de zeis’ gevolgd. Ik kwam er vandaan met
een zeis die precies op mijn lengte is afgesteld.
Nu is het zover dat ik zelf als docent betrokken ben
bij het overdragen van de maaikunst aan cursisten
en hen ook de kneepjes van het vak leer hoe de zeis
scherp te houden. De cursusdagen zijn altijd leuk.
Iedereen is enthousiast om dit oude ambacht in
stand te houden. Zo enthousiast, dat we een Flevolands dames- en herenteam hebben gevormd om
elk jaar mee te doen aan het Nederlands Kampioenschap Maaien met de zeis.
Natuurwerkdag
Op de eerste zaterdag in november
wordt ook in de Heemtuin van Lelystad, gelegen in het stadspark, een natuurwerkdag georganiseerd. Mensen,
van bakker tot danseres, worden uitgenodigd om mee te doen… Dieuwke
Donders, vaste vrijwilliger in de Heemtuin vertelt dat
er dit jaar 13 enthousiaste mensen mee hielpen. “In
de heemtuin bestond het werk dit keer met name uit
afmaaien-, bij elkaar harken - en wegkruien van de
vegetatie. Zo voorkom je voedselrijkdom en verruiging.
De heemtuingroep zorgt voor gereedschap (opgehaald
bij Landschapsbeheer), koffie, thee en koek en erwtensoep (de vorige dag gemaakt volgens geliefd recept),
rijplaten om de vegetatie op te kiepen (verzorgd door
de gemeente) en instructies voor het werk”.
Zeisen, zagen en sjouwen, heerlijk!
“De Kwelstrook Batavia is een klein,
oertypisch Nederlands gebiedstype.
Het is er op veel plaatsen altijd zeer
drassig, je hebt er zilte plekken, en
droge plekken. De mogelijke variatie
in flora kan heel divers zijn. Onder één voorwaarde,
en dat is dat er goed wordt beheerd. En daar mag ik
aan mee doen” vertelt Dick Luijendijk enthousiast.
“Vanwege de drassige bodem knalt het riet er uit.
De knotwilgen groeien als kool. Dus dat is regelmatig
maaien en knotten. Door onze vogelringer, Kees Breek
worden er alle mogelijke soorten vogels gevangen
en geringd. En de vrijwilligers mogen dat allemaal
meemaken. De reeën, vossen, konijnen en vele soorten
vogels en muizen vinden het best. En voor ons, vrijwilligers, een prachtig plekje om eens per maand
sportschoolactiviteiten uit te voeren: zeisen, zagen
en sjouwen; heerlijk”.

Groen schoolplein

Zomaar een zaterdag in Tollebeek:
ouders, leerkrachten en kinderen
verzamelen zich om het spelen
op ‘hun’ schoolplein nog leuker te
maken. De taken worden snel verdeeld: de kruiwagens rijden af en aan, de speelheuvel groeit
gestaag. Vaders slepen met boomstammen en
graven diepe gaten in de zware kleigrond om de
stammen stevig in te zetten. De kinderen zaaien
een bloemenstrook onder de ramen en helpen
de juffen met het vlechten van de hut tussen
bestaande struiken. Maar de aandacht verslapt
snel bij hen, voordat de ochtend voorbij is, wordt
de nieuwe speelplek al volop gebruikt.
Vrijwilliger in de Bosrand
Bob Middendorp doet veel ‘groen’ vrijwilligerswerk
in Almere. “In 2004 ben ik bij de Bosrand werkgroep terecht gekomen. Omdat de groep klein is,
doen we alleen maar het onderhoud, iets nieuws
aanleggen lukt niet. We beheren de kronkelende
wandelpaden en de beek, die vooral bij kinderen
zeer in trek is.
Door diverse cursussen van Landschapsbeheer te volgen, begeleid
ik (alweer een paar jaar) de groep.
Ik zorg voor het gereedschap en
houd de veiligheid in de gaten. Op
een werkdag geef ik aan wat er
allemaal gedaan kan worden. Zijn er problemen,
dan overleg ik met de groenvoorziening van de
gemeente Almere.
Het bos wordt in de buurt erg gewaardeerd door
wandelaars, kinderen en honden en het is leuk om
daaraan iets aan bij te dragen.
Ringslang ! Help !
“De kennismaking in 1998 met zwangere’ ringslangen, was schrikken. Voor onderzoek gevangen,
in iedere hand een ruim één meter lange, sissende
slang. Help” !
“Nu jaren later ben ik nog steeds
met veel plezier vrijwilliger van
deze werkgroep” vertelt Marijke
Verbraaken. “ Dit reptiel fascineert. Van april tot november zijn
ze aanwezig in het veld. Tijdens
telrondes zien we enkele exemplaren, vervellingshuidjes of in het najaar de eischalen in de door ons
gebouwde broeihopen. Na die periode verdwijnen
ze voor een winterstop. Rond Lelystad moeten er
inmiddels honderden zijn. Ik ben blij mee te werken, mede dankzij de enthousiaste medewerkers
van Landschapsbeheer, aan de verspreiding en
toename van de ringslang, die door zijn ‘sneaky’
bestaan, blijft boeien”.

Jaaroverzicht 2015
Het jaar van de groene vrijwilliger
Groene Vrijwilligers
Om het landschap van Flevoland te behouden, te beheren en te ontwikkelen is de inzet van groene vrijwilligers
hard nodig. 2015 was dan ook niet voor niets het Jaar
van de Groene Vrijwilliger. Extra aandacht en middelen
kwamen beschikbaar. Gelukkig raken overheden steeds
meer overtuigd dat deze aandacht en middelen niet éénmalig, maar
meer structureel nodig zijn om de continuïteit van het groene vrijwilligerswerk te waarborgen.
2015 is met de hulp van u als vrijwilliger, boer, particulier, bedrijf,
vereniging of instelling, ambtenaar en bestuurder wederom succesvol
verlopen. Landschap staat nog beter op de kaart. Uw betrokkenheid in
welke vorm dan ook heeft hier aan bijgedragen. Daarvoor wederom
hartelijk dank! Geert Gielen, directeur.

Lelystad, juni 2016

Landschapsbeheer Flevoland

www.landschapsbeheer.net

Samenstelling vrijwilligers en medewerkers van Landschapsbeheer Flevoland; fotografie Petra Borsch, lay-out Ruitervorm. - Overname van gegevens is toegestaan, bronvermelding is verplicht.
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Vrijwilligersinzet 85 groepen
2.529 personen / 12.672 uren

Jaaroverzicht 2015
de groene vrijwilliger
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Soortenbeheer

162 vrijwilligers hielpen bij beheer van

Soortenbeheer

Landschapsonderhoud

• oeverzwaluwen
5 wanden, 640 nesten
• otters, 30m plank
onder bruggen en duikers
• rugstreeppad
3 poelen, 1,5 ha leefgebied
• weidevogels
514 nesten beschermd op 11.435 ha

Soortenmonitoring

66 vrijwilligers hielpen bij beheer van

Soortenmonitoring

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bevers 61 burchten
boommarter 5 kasten
exotenbestrijding 10 locaties
kerkuilen 42 broedsels / 164 jongen
oeverzwaluwen 5 wanden
otters 14 routes
ringslangen 6 broeihopen
roofvogelwerkgroep 350 nesten
vleermuizen 930 geteld
vleermuizen: monitoring kasten en afhandeling 45 meldingen
zoogdieren 170 braakballen geplozen

Landschapsonderhoud

561 vrijwilligers hielpen bij beheer van
• knotwilgen
116 bomen
• fruitbomen
104 bomen
• natuurwerkdag
19 locaties
• NLdoet
4 locaties

Weidevogels

112 vrijwilligers hielpen bij bescherming
van 1087 nesten op 11.435ha
• kievit
851 nesten
• grutto
41 nesten
• scholekster
84 nesten
• overige vogels
111 nesten
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