


“Ik wil dit blijven doen!”

Steeds meer vrijwilligers zetten zich in voor 
landschap en natuur. Gelukkig maar, want behoud 
van een groene leefomgeving is belangrijk 
voor mens, dier, milieu en economie. Iedereen 
waardeert natuur en landschap, maar middelen 
voor onderhoud worden steeds schaarser. Gelukkig 
voelen veel mensen zich verbonden met hun 
omgeving. Met plezier gaan zij in hun vrije tijd aan 
het snoeien, kappen, maaien, knotten, enzovoorts, 
om de leefomgeving mooi te houden. Maar ook 
gewoon omdat het gezellig en gezond is om met 
een groep buiten bezig te zijn. “Ik wil dit blijven 
doen!” horen we dan ook vaak.  En dat is niet 
vanzelfsprekend, want bij minder middelen valt de 
noodzakelijke ondersteuning van vrijwilligers weg. 

Nederland heeft sterk verschillende landschappen 
met fraaie streekeigen elementen. Het prachtige 
coulissenlandschap in de Achterhoek bijvoorbeeld, 
met de afwisseling van cultuurland, bossen en 
houtwallen. Of het weidse veenweidelandschap 

in het Groene Hart met graslanden, sloten 
en weidevogels. Maar ook het dynamische 
rivierenlandschap in de Betuwe met uiter waarden, 
dijken en fruitboomgaarden en het unieke 
heidelandschap in het Dwingelderveld met vennen, 
stuifzand en jeneverbesstruiken. Daarnaast is 
het stedelijk landschap met stadsparken en in 
de randzones recreatiegebieden en wandelpaden 
in het boerenland, van groot belang voor de 
gezondheid en het welbevinden van veel mensen.

Groen en Doen is een prachtige manier om meer 
burgers te betrekken bij het landschap en alle 
daarin voorkomende plant- en diersoorten. Hoe? 
Door goed materieel ter beschikking te stellen, 
voorlichting te geven en veiligheid te borgen. Maar 
ook door in overleg met alle natuurorganisaties 
vast te stellen waar onderhoud en beheer het 
hardst nodig is. 

Dit boekje heeft Landschapsbeheer Nederland 
gemaakt samen met Groen en Doen-partners 
De12Landschappen, Instituut voor Natuur educatie 
en Duurzaamheid (IVN), Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en Stichting VeldOnderzoek 
Flora en Fauna (VOFF). Het bevat uitspraken 
van vrijwilligers die actief zijn in Groen en Doen-
projecten en die dat willen blijven doen! En de 
Groen en Doen-organisaties willen hen daar graag 
bij blijven ondersteunen. Ik wens u veel genoegen 
en inspiratie bij het lezen. 

Marieke van der Werf
Directeur Landschapsbeheer Nederland



“Ik wil dit blijven doen, omdat ik erg 
graag in de natuur ben. Al enkele jaren ben 
ik actief met vleermuizen, gierzwaluwen en 
bevers. Afgelopen jaar is de otter verschenen 
in Flevoland en dan is het geweldig dat er 
meteen een ottergroep wordt opgericht om de 
populatie te volgen. Een cursus ‘Herkennen van 
ottersporen’ is dan een must. Want: wie herkent 
nog sporen als het dier jaren niet meer in dit 
gebied is geweest?” 

B
ert Zijlstra (rechts  op de foto)

“Ik wil dit blijven doen, omdat ik aan Scharrelkids – met heel veel liefde – al heel wat vrije tijd heb besteed. 
Scharrelkids is een natuurfestijn voor kinderen en hun (groot)ouders: samen de natuur beleven, spelletjes doen 
of werken in de natuur. De (groot)ouders krijgen ook praktische en spannende tips voor een familiefeestje of een 
verjaardagspartijtje in de natuur. De Scharrelkidscursus doe ik vaak in een dagdeel, afgesloten met een kampvuur. 
Ik zie kinderen en ouders veranderen. Ze gaan de natuur meer beleven en waarderen. Dat geeft mij en mijn 
medegidsen ook heel veel voldoening.”

M
arijke Zoetelief
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“Ik wil dit blijven doen, omdat de Vliegende Brigade een leuke groep mensen is 
die ik anders nooit ontmoet zou hebben. Nog nooit ben ik met tegenzin naar een klus 
gegaan. En sinds ik natuurvrijwilliger ben, zijn mij de ogen opengegaan: ik geniet nu 
veel meer van de natuur.” 

“Ik wil dit blijven doen, omdat ik het belangrijk vind kinderen bewust te maken van het belang 
van de natuur. Toen ik met pensioen ging en het onderwijs verliet, kwam de vraag of ik begeleider 
van maatschappelijke stages wilde worden als een geschenk voor mij. In een mentorcursus 
leerde ik meer over werkzaamheden in de natuur en over omgaan met pubers. Al was dat laatste 
natuurlijk gesneden koek. Onze werkgroep ontwikkelde na de cursus een succesvol format voor 
klassikale groene maatschappelijke stages. Het werken in de natuur? Dat is fantastisch, maar mijn 
drive is vooral kinderen laten kennismaken met die natuur.”



“Ik wil dit blijven doen, 
omdat werken in het landschap 
alleen leuk is met goed en 
scherp gereedschap. En ik leer 
er ook nog wat van! Een cursus 
‘Zeisen’ had ik nog wel nodig, 
want met dat stuk gereedschap 
had ik nauwelijks ervaring. Laat 
staan dat ik met haarspit en 
hamer om kon gaan.”

Ans Schrijer 

Eddy W
ellinga - 62 jaar – vrijw

illiger Vliegende Brigade
R
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ijnberg

“Ik wil dit blijven doen, omdat ik het heerlijk 
vind om in de natuur te zijn. Dat is echt genieten. 
Vooral als er jonge weidevogels zijn. Bij bedreiging 
slaan de volwassen vogels alarm. Als je in juni 
nog alarmeringen hoort, weet je dat de kuikens 
het gaan redden. Dat er een nieuwe generatie is. 
En daar gaat het natuurlijk om.”



“Ik wil dit blijven doen, 
omdat ik meer kennis heb 
gekregen van de mogelijkheden 
om bij het uitvoeren van mijn 
hobby wilgen knotten te letten 
op de leefomgeving van de 
vleermuis. Zowel bij het knotten 
als bij het poten van wilgen en 
andere bomen, wordt hierover 
nu nagedacht en rekening mee 
gehouden.” 

“Ik wil dit blijven doen, omdat het 
niet alleen mezelf maar de hele groep 
vrijwilligers zo’n heerlijk gevoel geeft om 
in het pas ontwaakte ochtendland de 
eerste stappen te zetten. De nog heiige 
blauwe lucht voor en achter je, een zilte 
bries in je neus en een meereizend 
winterzonnetje zijn onze vrienden als 
wij, gewapend met bosmaaiers en 
bevoegdheidscertificaten, het lange 
gras en riet maaien op de Schouwse 
inlagen.”

“Ik wil dit blijven doen, omdat ik verwon-
dering en ontzag wil zaaien om later begrip, 
kennis, respect en mededogen te kunnen 
oogsten. Ik zie kinderen plezier hebben in de 
omgang met de wereld om hen heen en daar 
meer begrip voor krijgen door een hands-on-
mentaliteit: buiten ervaren wat dat buiten is, 
is belangrijk!”

‘Ik wil dit blijven doen,  omdat ik voorheen 
een zittend beroep had en ik het heerlijk vind om 
buiten en actief bezig te zijn. Het vrijwilligerswerk 
in de buitenlucht is voor mij echt ‘ontspanning 
door inspanning’ en helpt mijn geest en lijf gezond 
te houden. Bovendien is je eigen omgeving – de 
bomen, bloemen en dieren – mooi en belangrijk 
en daar moet je zelf wat aan doen!” 

‘Ik wil dit blijven doen, 
omdat ik de natuur nu heel 
anders beleef. Natuur zat al 
in mijn bloed, maar door in 
de natuur bezig te zijn, voel ik 
met nog veel meer verbonden. 
Ik zie meer. Voel meer. 
Mijn zintuigen ondergaan 
intensere ervaringen. Ik kom 
op plekken waar ik anders 
niet zou komen. Ik ontmoet 
gelijkgestemden. Bovendien 
heb ik het idee dat ik iets 
goeds achterlaat.”

Jaap ten B
oer
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“Ik wil dit blijven doen, 
omdat natuur ontwikkeling 
en –onderhoud niet alleen de 
verantwoordelijkheid van de 
overheid is. Ik ontmoet veel 
mensen, jong en oud, die graag 
vrijwilliger in het groen willen zijn. 
Goede begeleiding, deugdelijk 
gereedschap en enthousiaste 
vrijwilligers maken veel klein- en 
grootschalig onderhoud aan 
landschapselementen mogelijk. 
Elementen die anders door 
geldgebrek verloren gaan.” 

Sandy van den B
an

“Ik wil dit blijven doen, omdat ‘zorg’ voor 
uilen echt nodig is. Weten of ze broeden, het 
aantal jongen tellen, kijken of er voldoende 
voedsel is en schoonmaak of vervangen van de 
nestkasten. Groene ogen en oren in het veld zijn 
broodnodig, want je kunt gewoon niet zonder 
de vrijwilligers. Ik wil dit blijven doen zolang ik 
kan!”

R
inus Sterken



“Ik wil dit blijven doen, 
omdat ik leuke en interessante 
mensen ontmoet en steeds 
meer oog krijg voor de natuur 
in mijn omgeving. Dat maakt 
mijn leven rijker. Ik wil via het 
tuincursusproject mijn kennis 
en ervaring graag delen met 
anderen: mensen de natuur 
laten beleven en zich laten 
verwonderen. Het project 
heeft al veel natuurvriendelijke 
tuinen opgeleverd. Zo kan 
ik mijn bijdrage leveren aan 
een groenere, gezondere en 
duurzame omgeving.”

Eddy W
ellinga - 62 jaar – vrijw

illiger Vliegende Brigade

Sonja R
euser

“Ik wil dit blijven doen, omdat ik graag 
goed voorbereid aan het werk ga! Ik ben breed 
geïnteresseerd en wil dus alles weten over werken 
in de natuur. Ik ben onder andere actief in de 
Heemtuin van Lelystad. Als we zelfstandig in de 
natuur willen gaan werken, vind ik dat ik ook iets 
van EHBO moet weten. De cursus ‘EHBO voor 
vrijwilligers’ vond ik daarom erg nuttig en is al een 
keer van pas gekomen.”

John Post (tw
eede van rechts)



“Ik wil dit blijven doen, omdat ik het na een 
week regulier werken heerlijk vind om samen 
met andere enthousiaste mensen te werken 
in het landschap. Met na afloop hout voor mijn 
houtkachel! De fysieke inspanning is fijn, het is 
gezellig en ik steek van de andere vrijwilligers veel 
op over natuur en geschiedenis. Daarnaast kom 
je op plekken waar je anders nooit zou komen.” 

Frieda Kas

“Ik wil dit blijven doen, omdat de natuur mij ontspant, rust geeft en 
gelukkig maakt. Dit aan anderen overbrengen, vind ik heel belangrijk. 
De cursus ‘natuurlijk gastvrij’ helpt mij bij mijn vrijwilligerswerk als 
vaargids op het Naardermeer.” 

B
ertus van den B

rink



R
ik Aerts

“Ik wil dit blijven doen, omdat ik 
door de cursus ‘Landschapsbeheer’ 
als landschaps mentor bezig kan 
zijn. Ik put voldoening uit het vinden 
van locaties en het organiseren van 
‘natuurwerk’ samen met en voor 
jong volwassenen met autisme. 
Hierdoor doen we allemaal, in een 
voor ons vaak nog onbekende 
omgeving, ervaringen en belevingen 
op. Wat blijft zijn heel waardevolle 
herinneringen.”

H
ilco Kuipers

“Ik wil dit blijven doen,  omdat ik een bijdrage wil 
leveren aan de flora en fauna in Nederland en mensen 
weet te interesseren voor vleermuizen. Nadat ik had 
meegeholpen aan de Vleermuizenatlas, hoorde ik over 
de cursus voor het Meldpunt Vleermuizen. Die wilde ik 
volgen! Ik leerde meer over de vleermuis, wat je moet 
doen als je het beestje in huis hebt of als je gebeten 
bent. Het mooiste aan het werk? Dat naarmate ik 
mensen meer vertel over vleermuizen, angst voor het 
beestje vaak plaatsmaakt voor bewondering!”
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