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Poelenwerkgroep Brummen

Ervaringen van een vrijwilliger

Rheden, 14 juni 2018

Anja Koning

Heb je al eens……
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DE POELENWERKGROEP BRUMMEN

 2010 algemene cursus door gemeente Brummen en SLG

 Opgericht 2011

 Leden 10-15

 Bestuur/Kerngroep 3-5

 Www.poelenwerkgroepbrummen.nl (en facebook pagina) 

Artikel 3 – Doel
De vereniging stelt zich ten doel:
Poelen in de gemeente Brummen inventariseren en onderhouden zodat de belangrijke (meer)waarde en 
kwaliteiten van een poel ten volste kan worden benut en tot zijn recht komt.

Geheel op vrijwillige basis worden de activiteiten uitgevoerd. Een prettige samenwerking in de eigen natuurlijke 
omgeving staat hierbij voorop.
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Voor wie?

Jong & Oud

Ervaren of leek

Sterk of slim

3 x per jaar of 30 x per jaar

IEDEREEN

Werkgebied
•Natura 2000 gebied :

“Landgoederen zone Brummen“

•Ongeveer 40 poelen van particulieren, gemeente en 
Natuurmonumenten

•Gebied bijzonder vanwege kamsalamander en 
knoflookpad
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Werkgebied

Grote diversiteit aan poelen

particulier agrarisch

Werkgebied

natuurgebied gemeentelijk
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Wat doen we?

 Inventarisatie 10- 20 poelen per jaar

 Onderhoud 3-6 poelen

 Advies/bewustwording

 Nevenactiviteiten (natuurdag, excursies/cursus, natuurwerkdag)

Wat kunnen we? Wat willen we?

Wat doen we?

Inventarisatie
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Wat doen we?
VOOR                                                                NA

Onderhoud

Wat doen we?
VOOR                                                                NA

Onderhoud
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Wat doen we?

Advies/bewustwording

Wat doen we?

Nevenactiviteiten
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Wat doen we?

Leren/lachen/samenzijn

Hoe doen we dat?

• Bestuur/kerngroep
• Dropbox

• Standaardformulieren
• Planning maken

• Ondersteuning Gem. Brummen en SLG (financieel en materiaal)
• Bijeenkomsten (jaarvergadering, BBQ, Opening seizoen)

Wat willen we? Wat kunnen we?                                         Praktisch en laagdrempelig
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Hoe doen we dat?
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Hoeveel tijd kost dat?
Wat willen we, wat kunnen we?

• Handboek beschikbaar

• Kennis in directe omgeving

• Start investering nodig

• Begin bij de basis

Waar zijn we trots op?
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De rietmus
herstel en educatief project

2013

 Poel en omgeving herstelt

 Openbaar toegankelijk

 Project 9.000 euro 
gefinancierd door 
verschillende instanties
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GENIETEN


