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ZORG VOOR ONS
LANDSCHAP, DAT DOEN
WE SAMEN

"'HMi'
Duidenden handen worden jaarlijks vrijwillig uit de mouwen gestoken voor
het behoud en ontwikkeling van natuur en landschap. Landschapsbeheer
Nederland speelt daarbij in veel gevallen één of andere rol. Dit samenwerkingsverband van twaalf provinciale organisaties ondersteunt inmiddels al
meer dan vijfentwintig jaar het vrijwillig landschapsbeheer.
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De twaalf provinciale organisaties voor
landschapsbeheer vormen samen
Landschapsbeheer Nederland. Dit
samenwerkingsverband streeft naar
behoud, beheer en ontwikkeling van
een ecologisch en mooi cultuurlandschap met een streekeigen karakter.
Landschapsbeheer werkt nauw samen
met particulieren, boeren en overheden, die eigenaar zijn van 80 procent
van het Nederlandse buitengebied. Met
haar expertise en duizenden enthousiaste vrijwilligers levert Landschapsbeheer een bijdrage aan de verdere
ontwikkeling van ons levende landschap. Belangrijk einddoel is dat mensen zélf aan de slag gaan met de zorg
voor het landschap bij hen in de
buurt.
Veel mensen beheren en herstellen
allerlei landschapselementen, maar leggen ook nieuwe elementen aan.
Duizenden knotbomen worden ontdaan
van hun pruik, grafheuvels worden hersteld en poelen voor allerlei amfibiën
worden aangelegd. De vrijwilligers houden zich dus bezig met verschillende
takken van sport. Niet alleen cultuurhistorische elementen krijgen aandacht.
Ook aardkundige elementen worden
indien nodig aangepakt. Er zijn ook
groepen vrijwilligers die zich speciaal
inzetten voor allerlei planten- en diersoorten. Dit werk doen ze al vele jaren.
Vanaf de zestiger jaren krijgt de achteruitgang van natuur en landschap de
nodige aandacht. Om deze achteruitgang te stoppen, komen verschillende
initiatieven van de qrond. Plaatselijke
knotgroepen maar ook landelijke en
provinciale organisaties worden opgericht, waaronder die van L.anclschaps-

beheer. Inmiddels zijn jaarlijks samen
met L.andschapsbeheer ongeveer 20.000

vrijwilligers actief in ons cultuurlandschap.

Kennis van zaken
De vrijwilligers die zich bezighouden
met landschapsbeheer hebben kennis
van zaken. Zij kennen de bijzondere
landschappen die Nederland heeft,
zoals de Drentse hei, de Brabantse vennen en de Noord-Hollandse polders. Ze
beschikken over specifieke vaardigheden om de verschillende landschapselementen te onderhouden. Deze kennis
doen zij op in allerlei cursussen, die de
provinciale organisaties Landschapsbeheer jaarlijks speciaal voor de vrijwilligers organiseert. Dit zijn cursussen over
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het ontstaan van het Nederlandse land
schap, over specifieke landschapsele
menten, of over hoe om te gaan met
verschillend gereedschap.
Daarnaast besteedt Landschapsbeheer
Nederland veel aandacht aan een goede
en verantwoorde uitvoering van het
landschapsbeheer. Zo moet het materi
aal waarmee gewerkt wordt deugdelijk
zijn en er moet een goede instructie
gegeven worden voor juist en veiliq
gebruik ervan. Ook taken en verantwoordelijkheden moeten vooraf duide
lijk zijn afgesproken. Daarom hebben
alle lokale vrijwilligersgroepen het
handboek ARBO in het Nederlandse
landschap ontvangen. Hierin staan alle
belangrijke zaken omtrent ARBO. Voor
de individuele vrijwilligers is een zak
gidsje over dit onderwerp. Verder zijn er
in 2003 zogenaamde ARBO-checkbladen
verschenen, die te gebruiken zijn in het
veld. Hierop staat wat de risico's zijn en
de te treffen maatregelen bij verschil
lende werkzaamheden.
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De lokale vrijwilligersgroepen kunnen

Iwl veld. Maar I ,md
Nederland doet Illr'I'I,

" 'II\')( 11'11 met verschlllende

partijen, die te maken hebben met
natuur en landschap. Daardoor kan zij
een bemiddelende rol spelen in het bij
elkaar' brengen van vraag en aanbod.
lid mes snijdt daarbij duidelijk aan
twee kan-ten. Op particuliere terreinen
worden landschapselementen onderhouden, kleinschalige soortbeschermende maatregelen getroffen, of
qeqevens verzameld; werkzaamheden
die anders blijven liggen. Tevens kunnen niet alleen lokale vrijwilligersgroepen, maar ook schoolklassen, bedrijven
elf vereniginqen een dag meehelpen
en op die rnanier nader kennis maken
met het de zorg voor ons cultuurlandIJAIJ'd l{,IJI"I'1

Nederland wil dit

vrtlwilliqerswerk qraaq, samen met

blijvend ondersteunen, Want
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is senior projectmedewerker

vrijwilliQerswerk
Landscnopsbeheer Nederland

tet. 0302345028
li. ebbing@Iandschapsbeheer.cam
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