Voorwaarden voor aansluiting van
zelfstandige vrijwilligersgroepen in natuur- en landschapsbeheer
Wanneer kan een vrijwilligersgroep zich aansluiten bij Landschap Noord-Holland?
Landschap Noord-Holland ondersteunt vrijwilligersgroepen die werkzaam zijn in landschap- en natuurbeheer bij
hun werkzaamheden. Voor het verlenen van deze ondersteuning ontvangt LNH jaarlijks subsidie van de Provincie
Noord-Holland via het programma Betrekken bij Groen. Vrijwilligersgroepen die gebruik willen maken van deze
ondersteuning sluiten zich aan bij Landschap Noord-Holland.
Algemeen
1. De vrijwilligersgroep doet uitvoerend werk in natuur en landschap en/of werkt aan soorten bescherming
in Noord-Holland.
2. De vrijwilligersgroep heeft als doelstelling (of als één van de hoofddoelstellingen) de natuurwaarden en
de biodiversiteit te laten toenemen.
3. De vrijwilligersgroep heeft toestemming van de terreineigenaar voor het uitvoeren van de
werkzaamheden.
4. De vrijwilligersgroep is een zelfstandige groep die zelf initiatieven neemt en zelf verantwoordelijk is voor
haar activiteiten.
5. De vrijwilligersgroep bestaat uit minimaal vijf personen.
6. De vrijwilligersgroep heeft een contactpersoon. De contactpersoon is geen beroepskracht van een
Terreinbeherende Organisatie (TBO)1
7. De contactpersoon geeft toestemming om de gegevens van de vrijwilligersgroep te vermelden op de
website.
8. De contactpersoon geeft toestemming om de nieuwsbrief van Landschap Noord-Holland te ontvangen,
attendeert groepsleden ook op deze nieuwsbrief en stimuleert ze om zich ook aan te melden (dat kan via:
https://www.landschapnoordholland.nl/nieuwsbrieven/groene-vrijwilligers).
9. De vrijwilligersgroep geeft informatie over de resultaten van het vrijwilligerswerk via de jaarlijkse
enquête. Deze gegevens zijn nodig voor de verbetering van onze dienstverlening, voor het jaarverslag en
voor de verantwoording richting de Provincie Noord-Holland.
10. De vrijwilligersgroep is bereid beeldmateriaal aan te leveren t.b.v. het jaarverslag en/of nieuwsbrieven
van Landschap Noord-Holland.
Natuurbeheer
11. Het beheerde terrein moet minimaal een halve hectare (5.000 m2) bestrijken. Dit criterium geldt niet voor
werkgroepen die faunavoorzieningen aanleggen of onderhouden (ijsvogelwanden, oeverzwaluwwanden,
ringslanghopen, nestgelegenheid voor uilen, faunapassages e.d.)
12. Het beheer wordt uitgevoerd in het buitengebied of aan de stadranden met een connectie naar het
buitengebied.
13. Het beheer moet gericht zijn op het in stand houden en versterken van de natuurlijke, landschappelijke en
cultuurhistorische waarden.
14. De werkzaamheden worden op een ecologische wijze uitgevoerd en zijn in het belang van natuur en
landschap.
15. Er is ruime aandacht voor inheemse beplanting.
16. Het gebruik van gifstoffen en/of andere ecologisch onverantwoorde bestrijdingsmiddelen is niet
toegestaan.
17. Het beheer wordt uitgevoerd met een frequentie van tenminste tweemaal per jaar.
Veiligheid
18. De vrijwilligersgroep gaat akkoord met de voorwaarden die Landschap Noord-Holland stelt voor het
uitlenen van machines en gereedschappen.
19. De groep leeft de Arbo en veiligheidsrichtlijnen na. Zie onze website.
20. Minstens één lid van de vrijwilligersgroep volgt binnen een jaar na aansluiting de veiligheidscursussen die
Landschap Noord-Holland aanbiedt.
1

In Noord-Holland zijn de samenwerkende Terreinbeherende organisaties (TBO’s): het Amsterdamse bos, het Goois Natuurreservaat, IVN
Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Staatsbosbeheer & Waternet

Januari 2020

www.landschapnoordholland.nl/vrijwilligers

Ondersteuning door Landschap Noord-Holland
Wat biedt Landschap Noord-Holland?
1.

Landschap Noord-Holland biedt advies. Dit advies kan gaan over het te voeren beheer, over het maken van
beheerplannen, over veilig werken volgens Arbo richtlijnen, afstemming met terreineigenaren,
gemeentebesturen of omwonenden, advies over publiciteit en over werving van vrijwilligers. Bij deze
basisondersteuning kunnen we een beperkt aantal uren aan uw vrijwilligersgroep of stichting besteden.

2.

Wij lenen u handgereedschappen. Het lenen van deze gereedschappen is gratis. Als aangesloten groepen
zelf in staat zijn de gereedschappen te halen en weer terug te brengen, gaat daar onze voorkeur naar uit. In
veel gevallen zal dat niet gaan. De gereedschappen zullen dan kosteloos door Landschap Noord-Holland
voorafgaand aan de werkdag worden bezorgd en na afloop weer worden opgehaald. U dient bij de bestelling
van de gereedschappen wel een bezorgadres en telefoonnummer van de ontvanger door te geven. Bestellen
van gereedschappen kan via het mailadres gereedschap@landschapnoordholland.nl. Bij het uitlenen van
handgereedschappen raden wij u aan om enkele deelnemers van uw vrijwilligersgroep de cursus Gebruik
van Handgereedschappen te laten volgen. Deze cursus wordt door Landschap Noord-Holland gegeven en op
de website aangekondigd. Door de cursus te doorlopen voorkomt u blessures en kan uw groep veilig werken.
Voor het lenen van zeisen is zelfs een certificaat Omgaan met de zeis vereist.

3.

Wij lenen u machines, indien de gebruiker daarvoor is opgeleid. Als uw groep of stichting is aangesloten,
kan zij machines uit het depot van Landschap Noord-Holland lenen. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat de
gebruikers in uw vrijwilligersgroep voor het bedienen van deze machines moeten zijn opgeleid. Daarbij
accepteren wij alleen certificaten van bij Landschap Noord-Holland doorlopen cursussen of landelijk in de
branche geaccepteerde certificaten. Wij lenen éénassige trekkers met maaibalk, lastpakkers, bosmaaiers en
motorkettingzagen uit. Het aanvragen van deze machines gaat als hierboven vermeld bij de
gereedschappen. Een lijst met alle te lenen machines, gereedschappen en andere materialen vindt u op onze
website, onderaan deze pagina: https://www.landschapnoordholland.nl/vrijwilligers/advies-en-hulp

4.

Wij bieden cursussen van Landschap Noord-Holland met (flinke) korting. Het gaat hierbij om cursussen om
gereedschappen of machines te mogen gebruiken, maar ook om inhoudelijke cursussen over ecologie en
natuurbeheer. Verder organiseren wij cursussen over het opstellen van een Arboplan en risico-inventarisatie
en een cursus Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (EHBO) voor vrijwilligers die uitvoerend werk doen. Onze
cursussen vindt u op www.degroeneacademie.nl.

5.

Wij helpen u bij het aanvragen van subsidies. Landschap Noord-Holland geeft zelf geen subsidies aan
vrijwilligersgroepen. Wel bieden wij ondersteuning bij het aanvragen van subsidies via (particuliere)
fondsen.

6.

Incidentele extra hulp van onze groenploegen. De Groenploeg is onze ecologische aannemer die dagelijks
natuurbeheer uitvoert voor allerlei opdrachtgevers. Onze groenploeg kan helpen met het beheer als sprake
is van een noodsituatie of een niet op korte termijn door de groep op te lossen probleem in het beheer.

7.

Uw groep valt onder de gemeentelijke vrijwilligersverzekeringen. Vrijwilligers in natuur en landschap zijn
verzekerd via de gemeente waar zij werken of woonachtig zijn. Het gaat hierbij om ongevallen, ziektekosten,
schade en aansprakelijkheid. Deze verzekering gaat pas in werking als uw eigen persoonlijke verzekering de
kosten niet verzekert. Meer informatie vindt u op www.landschapnoordholland.nl/vrijwilligers/arbo-enverzekering

Samen maken we Noord-Holland mooier, door landschap te ontwikkelen en te beheren…

Januari 2020

www.landschapnoordholland.nl/vrijwilligers

