IVN Zuidwest Veluwezoom
Werkgroep Landschapsonderhoud

Werkprogramma 2018 - 2019
Coördinatie:

Albert Smit
M 06 53 65 89 50
E smit.albert52@gmail.com
Thijs van der Velden M 06 23 11 80 23
E mjmvandervelden@kpnplanet.nl
Algemeen
Er wordt gewerkt van 9.30 uur tot 12.30 uur.
Iedereen is welkom om mee te helpen, speciale
vaardigheden zijn niet nodig. Minimumleeftijd 14
jaar, jonger in overleg en onder begeleiding.
Gereedschap, werkhandschoenen, koffie en thee
worden verzorgd. Er is een aanvullende WA- en
ongevallenverzekering. Op werkochtenden zijn we
vanaf 8.00 uur mobiel bereikbaar: bijv. bij twijfel over
doorgaan vanwege het weer, of als je de weg zoekt.

8 september

Onderhoud “Vlinder-V” Z-W langs de spoorbaan Utrecht – Arnhem.
Verzamelen: Hoek Parallelweg / Telefoonweg te Wolfheze.

22 september Schoonmaak van Bosvijver en Oliemolenbeek e.o. in het Renkums Beekdal met

de werkgroep Beken en Sprengen. ’s Middags is er voor geïnteresseerden een
excursie in het Beekdal met verwante groepen uit de regio; nadere info volgt.
Verzamelen: Het Mussennest, Nieuwe Keijenbergseweg 170, 6871 VZ Renkum.
6 oktober

Wilgen knotten in het Heelsums beekdal nabij de manege.
Verzamelen: Koninginnelaan bij manege Klein Vosdal te Heelsum.

13 oktober

Uiterwaardenschoonmaak: dit keer op initiatief van Rijkswaterstaat en IVN
Gelderland onder de naam ‘Schone Rijn’.
Verzamelen: nog n.t.b.

20 oktober

Wilgen knotten in het Heelsums beekdal ten westen van de manege.
Verzamelen: Koninginnelaan bij manege Klein Vosdal te Heelsum.

3 november

Landelijke Natuurwerkdag: wilgen knotten in de Rosandepolder.
Verzamelen: Benedendorpsweg tegenover garage Klaassen te Oosterbeek.

17 november Onderhoud landgoed “De Kamp” achter de (voormalige) papierfabriek Schut.

Verzamelen: Utrechtseweg / viaduct A50 bij weg De Kamp.
24 november Knotten in het Heelsums beekdal nabij de manege.

Verzamelen: Koninginnelaan bij manege Klein Vosdal te Heelsum.
1 december

Knotten langs de Veerweg bij het Drielse Veer.
Verzamelen: bij Veerweg 5 en het Drielse Veer te Oosterbeek.

15 december Knotten in het Heelsums beekdal bij het ‘kerkje op de heuvel’.

Verzamelen: Hoek Koninginnelaan / Kerklaan bij de speelplaats te Heelsum.
29 december Heide schonen Z-W langs de spoorbaan Utrecht – Arnhem.

Verzamelen: Hoek Parallelweg / Telefoonweg te Wolfheze.
12 januari

Wilgen knotten achter (voormalige) papierfabriek Schut.
Verzamelen: Utrechtseweg / viaduct A50 t.p.v. papierfabriek Schut.

26 januari

Knotten in de Rosandepolder.
Verzamelen: Benedendorpsweg tegenover garage Klaassen te Oosterbeek.

2 februari

Knotten langs de Veerweg: met buurtgenoten uit Heveadorp / Oosterbeek en
vrienden van Albert (voor de liefhebbers na afloop broodjes en uiensoep).
Verzamelen: bij Veerweg 5 en het Drielse Veer te Oosterbeek.

9 februari

Knotten in de Jufferswaard te Heelsum
Verzamelen: toegang “de Noordberg”; bij tunnel Fonteinallee / Rijksweg N225.

23 februari

Wilgen knotten achter (voormalige) papierfabriek Schut.
Verzamelen: Utrechtseweg / viaduct A50 t.p.v. papierfabriek Schut.

2 maart

Gelderse Natuurwerkdag: op initiatief van de Stichting Landschapsbeheer
Gelderland met altijd een diversiteit aan leuke activiteiten en excursies!
Nadere informatie volgt.

9 maart

Knotten in het Heelsums beekdal bij het ‘kerkje op de heuvel’.
Verzamelen: Hoek Koninginnelaan / Kerklaan bij de speelplaats te Heelsum.

23 maart

Uiterwaardenschoonmaak: in het kader van de Nationale Opschoondag met
zwerfafvalruimers en hopelijk weer veel vrijwilligers.
Verzamelen: stuw- en sluiscomplex aan de Fonteinallee te Heveadorp.

30 maart

Meewerken met vrijwilligers van Bato’s Park aan het onderhoud van het park.
Verzamelen: entree begraafplaats aan de Fangmanweg te Oosterbeek.

Noteer de data in je agenda,
hang het programma op een plek waar je vaak komt,
en : probeer weer vaak van de partij te zijn !

