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Vrijwilligersdag Zuid-Holland Fort Wierickerschans

De Groene Motor

Met het ZelfDoen
fonds heeft de
provincie ZuidHolland een laag
drempelig initiatief
gecontinueerd.
Door het inzetten
van deze regeling
kunnen kleinere
vrijwilligers groepen
hun gedroomde
projecten werkelijkheid laten worden.

Presentatie vouchers nieuwjaarsbijeenkomst De Groene Motor

ZelfDoen Fonds

D

VOOR WIE?

Vrijwilligersgroepen
kunnen een ZelfDoen
Voucher aanvragen voor
een activiteit die zich
richt op:

Voorwaarden:

•
•
•
•

• co-financiering gelijk
of groter dan aangevraagde voucher

• per groep maximaal
3 vouchers voor verschillende projecten

start
ondersteuning
werving
uitvoering van
vrijwilligerswerk in
brede zin

• inzicht in inzet aantal
vrijwilligers en uren bij
co-financiering met
vrijwilligersuren

voor natuur, landschap
en groen erfgoed in
Zuid-Holland

ZelfDoen Fonds

• bij toekenning van een
voucher verplicht de
aanvrager zich tot
financiële verantwoording bij afronding

wl

Welke categorieën?
Met een pot van 50.000 euro was de voucherpot
kleiner dan tijdens de vorige ronde. Minder
groepen hebben gebruik kunnen maken van een
aanvraag.
De meeste aanvragen zijn weer afkomstig vanuit
de stads(moes) tuinen. De aanvragen voor
landschapsonderhoud zijn wat achtergebleven.
De verdeling van de andere aanvragen per
categorie is vrijwel gelijk gebleven.

De vouchers worden nog steeds veel ingezet
voor de aanschaf van gereedschap, waaronder
ook hand of zitmaaiers op benzine of accu. Daar
blijft een behoefte. Aanvragen voor educatie
worden gedaan voor kennisuitbreiding,
kennisoverdracht aan kinderen en
snoeicursussen.

Inzet vouchers

UIT WELKE HOEK?
Kust
•

Eilanden
•
•
•
•
•
•
•

Leertuin Melissant
Dorps Voedselbosje Bouwdijk, Melissant
Stichting Storm, Oostvoorne
Molenstichting GO, Ouddorp
Vrienden van Spreeuwenstein, Ouddorp
Landgoed de Peerdegaerdt, Strijen
Korenmolen Windlust, Westmaas

18%

Vrienden van het Overbosch,
Voorhout

2%
17%

Veenweiden Noord
•
•
•
•
•
•
•

Vereniging Natuur en Landschapsbeheer Aarlanderveen
IVN Alphen aan den Rijn
IVN Natuurkiekers, Alphen aan den Rijn
Voedselpark Gnephoek, Alphen aan den Rijn
Duurzaam Reeuwijk Bodegraven
Overtuin Bisdom van Vliet, Haastrecht
Vogelwerkgroep Koudekerk Hazerswoude

15%

Veenweiden Zuid
Stad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scouting Bieslandse Bos, Delfgauw
Natvlinderinventarisatie Westbroekpark, Den Haag
Het Zoete Land, Leiden
IVN WAN Leiden
Springzaad, Leiden
Stichting Onder Water, Leiden
Virenden van Rusthout, Leidschendam
WGNL, Leidschendam
Scoutng BvH, Schiedam
Buurtmoestuin (S)Moes, Rotterdam
Progroen de Pluktuin, Rotterdam
Stichting Dakakker, Rotterdam
Kinderboerderij de Drassige Driehoek, Rijswijk
Voedselbos Vlaardingen
Eendenkooi Warmond
Hof van Seghwaert, Zoetermeer

48%

Verdeling per regio

•
•
•
•
•
•
•

Knotgroep Alblas
Ravon, Alblasserwaard
Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard
Natuur en Vogelwacht Biesbosch
Hoostamvereniging de Bongerd, Leerdam
Sociale Moestuin Papendrecht
Stichting Waalbos, Ridderkerk

Wat opvalt
Net als tijdens de vorige voucherronde
zijn ook nu weer de meeste aanvragen
afkomstig uit de stadsregio. Net als vorige
keer blijft de regio kust zwaar achter.

REALISATIE CO-FINANCIERING
Hoe is de begroting opgebouwd?
Fondsen
• Streekfonds
• Fonds 1818
Vrijwilligersuren
Inzet uren eigen vrijwilligers
gewaardeerd met €35,- per uur

Eigen middelen
Om de co-financiering af te
dekken zetten relatief veel
vrijwilligersinitiatieven eigen
middelen in

Sponsoring
In de meeste gevallen
afkomstig van
bevriende bedrijven

Donatie
De hier opgevoerde middelen
zijn hoofdzakelijk afkomstig
van gemeente en andere
belanghebbenden

Pluspunten co-financiering
• Inzicht inzet uren en aantal vrijwilligers
• Inzicht welke externe geldschieters
betrokken worden
• Met de inzet van eigen middelen blijkt de
drive van de groepen

Minpunten co-financiering
• Regeling werkt drempelverhogend
• Veel uitleg en correctie nodig door
medewerkers DGM
• Administratieve belasting groepen en DGM

stadstuinen natuurspelen

molen
biotoop

boomgaard

landschap

(weide)
vogels

anders

stadstuinen

MELISSANT
Dorps Voedselbosje Bouwdijk:
plantmateriaal, gereedschap
Leertuin Melissant:
plantmateriaal
PAPENDRECHT
Sociale Moestuin Papendrecht:
plantmateriaal, gereedschap

ALPHEN aan den RIJN
Voedselpark Gnephoek:
fruitbomen, struiken, wateropvang
BODEGRAVEN
Duurzaam Reeuwijk Bodegraven:
plantmateriaal, gereedschap
LEIDEN
Het Zoete Land:
gereedschapsschuur
LEIDSCHENDAM
Stichting Vrienden van Rusthout:
plantmateriaal, gereedschap

ROTTERDAM
Stichting Dakakker:
educatie
Buurtmoestuin (S)Moes:
educatie, infoborden
Wereldtuin Beverwaard:
plantmateriaal, gereedschap, educatie
Progroen de Pluktuin:
boombakken, fruitbomen

uitgelicht
stadstuinen

WATEROPVANG VOOR HET VOEDSELPARK

Het Voedselpark Gnephoek is een voedselbos
initiatief met een vooralsnog tijdelijke locatie
bij het bedrijvenpark Gnephoek in Alphen aan
den Rijn. Sinds de start zetten de vrijwilligers
zich vol overgave in om het voedselbos met
sociale functie vorm te geven.
Omdat de planten in de zomerperiode een
grote waterbehoefte hebben en omdat het
zonde is om regenwater verloren te laten
gaan, is er bij het onderkomen van de groep
een wateropslag aangelegd.

De andere voucher is ingezet voor de aanschaf
van plantmateriaal.

Voedselpark Gnephoek
wateropslag, materiaal

natuurspelen

LEIDEN
Springzaad:
educatie wilgen vlechten
Vereniging Leidse Schooltuinen:
educatie

SCHIEDAM
Burgemeester van Haarengroep:
gereedschap, veiligheidsmaterialen

SPELEN IN

WILGENWIGWAMS
uitgelicht
natuurspelen
Springzaad, Leiden
educatie:
workshop wilgen vlechten
Om kinderen een leuke spelaanleiding te
bieden hebben wij een voucher
aangevraagd bij De Groene Motor.
Hovenier Frans Jansen heeft ons in een
workshop laten zien hoe je wilgenhutten
en wilgengangen vlecht. Na het werken
onder zijn leiding zijn we zelf aan de gang
gegaan. Het gebruikte snoeimateriaal is
afkomstig van een donatie.
Inmiddels zijn de eerste vlechtwerken een
zomerseizoen gebruikt en de takken
uitgelopen.

landschap
AARLANDERVEEN
Vereniging voor Natuur en Landschapsbeheer:
opzet vrijwilligersgroep
ALPHEN aan den RIJN
IVN Alphen:
educatie reptielen
ALBLASSERWAARD
Knotgroep Alblas:
accu gereedschap
DELFGAUW
Scouting Bieslandse Bos:
arbeid, veiligheid
HAASTRECHT
Stichting Overtuin Bisdom van Vliet:
plantmateriaal, gereedschap, borden
LEIDEN
IVN WAN:
plantmateriaal, arbeid

OUDDORP
Vrienden van de Spreeuwenstein:
materiaal, zitmaaier
RIDDERKERK
Stichting Natuurbeheer Waalbos:
gereedschap
VOORHOUT
Vrienden van het Overbosch:
gereedschap

FLUISTERSTIL GEREEDSCHAP

uitgelicht
landschap

Al langere tijd koesterde Knotgroep
Alblas de wens om met haar
werkzaamheden voor het landschap
de rust in de omgeving niet of in ieder
geval zo min mogelijk te verstoren.
Met de toegekende Zelfdoen voucher
is een accu kettingzaag aangeschaft.
Het wordt dus goed luisteren waar
de Knotgroep Alblas aan het werk is!

Knotgroep Alblas
materiaal
accu kettingzaag

molen
biotoop

OOSTVOORNE
Stichting STORM:
molenbiotoop, schelpenpad
OUDDORP
Molenstichting GO:
molenbiotoop
WESTMAAS
Korenmolen Westmaas:
molenbiotoop

VRIJ SPEL VOOR DE WIND

uitgelicht
molen
biotoop
De korenmolen Oostvoorne is een kleine molen op een dijk.
Na de bouw was de molen in gebruik voor het malen van
diervoeders. Met de mechanisatie werd er een maalfabriek
achter de molen gebouwd en verloor deze haar functie.
De Stichting Storm is sinds een aantal jaren bezig de molen
haar oude glorie terug te geven. Er wordt weer diervoeder
gemalen: cradle to cradle voor een paar veehouders aan de
dijk. Om de biotoop te verbeteren moet een groot aantal
bomen op een belendende kavel worden gerooid of
gesnoeid. Er is nu een flinke aanzet gegeven.
De rest van het werk hoopt de stichting uit te kunnen voeren
met inzet van vouchers Kleine Landschapselementen in de
ronde 2017-2018. Het herstelde schelpenpad heeft de toerit
naar de molen verbeterd.

Stichting STORM
biotoop en pad korenmolen Oostvoorne

boomgaard
LEERDAM
Hoogstamvereniging de Bongerd:
professionele snoei
STRIJEN
Landgoed de Peerdegaerdt:
educatie, fruitbomen
ZOETERMEER
Hof van Seghwaert, Zoetermeer:
fruitbomen

OUDE TAAIE HOOGSTAMBOMEN

Landgoed
de Peerdegaerdt

uitgelicht
boomgaard

educatie en
hoogstambomen
Landgoed de Peerdegaerdt vindt
zijn oorsprong in de landbouwcrisis
rond 1910. Toen is de eerste boomgaard aangeplant. In de huidige
omgeving staan nog bomen uit die
tijd. Door de hoge leeftijd moeten
er jaarlijks bomen vervangen
worden.
Nadat telers massaal overgingen
naar laagstamfruit, raakte de
Peerdegaerdt in verval. De laatste
jaren is het achterstallig onderhoud
flink aangepakt. Toch was het weer
eens tijd voor snoei educatie. Daar
is een ZelfDoen voucher voor
ingezet.

ALBLASSERWAARD
Natuur- en Vogelwacht:
zwarte stern vlotjes (uit voorraad DGM)
BIESBOSCH
Natuur- en Vogelwacht Biesbosch:
arbeid, materiaal
Koudekerk /Hazerswoude
Vogelwerkgroep:
materiaal vervanging vogelkijkhut Amalia
LEIDSCHENDAM
WGNL:
meetmateriaal; tablets voor invoer veldtellingen
RIJSTREEK
Zwaluwenwerkgroep Rijnstreek:
Arbeid, materiaal zwaluwenwand
WARMOND
Eendenkooi Warmond:
zitmaaier

(weide)
vogels

VOGELKIJKHUT AMALIA TERUG OP HAAR PLEK

Rond de jaarwisseling is de vogelkijkhut
Amalia opgeblazen met vuurwerk.
De hut is een geliefde plek voor vele
vogelaars. De groep besloot onmiddellijk tot
herplaatsing van de hut. Zij heeft besloten
voor aanpassing van een zeecontainer:
gemakkelijk te plaatsen en hufterproof.

uitgelicht
(weide)
vogels

In het voorjaar van 2017 is de nieuwe hut
geplaatst. Omdat de kosten voor een nieuwe
hut behoorlijk opliepen zijn sponsors
geworven. Nadat ons project eerst op de
reservelijst was geplaatst, heeft De Groene
Motor alsnog een ZelfDoen voucher
toegekend. De laatste bijdrage om de
financiën rond te krijgen.
Met de tijdige plaatsing hebben
vogelliefhebbers en tellers ook dit jaar volop
gebruik kunnen maken van de vogelkijkhut.

Vogelwerkgroep
Koudekerk Hazerswoude
materiaal vogelkijkhut Amalia

ALBLASSERWAARD
RAVON:
materiaal aanleg broeihopen voor reptielen
ALPHEN aan den RIJN
IVN Alphen:
educatie reptielen
IVN Natuurkiekers:
educatie, materialen expositie
DEN HAAG
Nachtvlinderinventarisatie Westbroekpark:
materiaal inventarisatie
LEIDEN
Stichting Onder Water in Leiden:
educatie, materiaal inventarisatie
grachtenleven
RIJSWIJK
De Drassige Driehoek:
materialen verbetering buurtkinderboerderij

anders

HOOP VOOR DE RINGSLANG

Reptielen vallen in Nederland
niet heel erg op. Om zich
succesvol voort te kunnen
planten hebben slangen als
de ringslang broeihopen
nodig.

Met de financiële
ondersteuning van een
ZelfDoen voucher hebben de
vrijwilligers van RAVON dit
voorjaar een aantal
broeihopen aangelegd.
Onder de vrijwilligers een
groep kinderen.
En met succes: de eerste
jonge ringslangen zijn dit jaar
al uit de broeihopen
gekropen.

RAVON
aanleg broeihopen voor reptielen

uitgelicht
anders

