Doet u met ons mee?

Helpt u mee ook de andere projecten samen met andere geïnteresseerde dorpsbewoners tot een
succes te maken? Neem voor meer informatie over de projecten en voor deelname contact op met:

Contact

Thema Landschap
			
			
			
Thema Toegankelijkheid
			
Thema Leefbaarheid
Thema Cultuurhistorie

Idee Beken: Kees Both both0207@planet.nl
Idee Bloemrijke Bermen: Yvonne van de Klundert yvonne@vdklundert.eu
Idee Horstpad: Els en Han Delen delenhoefkens@planet.nl
Idee Hoevelakense Bos: Bram van de Klundert bramvandeklundert@me.com
Idee Kinderklompenpad: Yvonne van de Klundert yvonne@vdklundert.eu
Idee Wandelroute: Els en Han Delen delenhoefkens@planet.nl
Idee Zwerfafvalbrigade: Martijn Grievink m.grievink@landschapsbeheergelderland.nl
Idee Middeleeuwse galgenpol: Max Voskuilen maxvoskuilen@hotmail.nl

Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Stichting Landschapsbeheer Gelderland mobiliseert overal in Gelderland steeds meer inwoners om zichtbaar bij te
dragen aan de bijzondere kwaliteiten van het streekeigen landschap. We dragen kennis aan, we leren bewoners het
onderhoud van landschapselementen op te pakken en maatregelen voor kwetsbare diersoorten te treffen. Bovenal
leiden we vele vrijwilligers op om in groepen samen te werken in en aan het landschap. Wij hebben geen eigen
terreinen en dat geeft ons een unieke positie; overal in Gelderland heeft het landschap onze aandacht!
www.landschapsbeheergelderland.nl

twitter: @SLGelderland

uitvoeringsagenda
Hoevelaken

Het project wordt mogelijk gemaakt door gemeente Nijkerk en Provincie Gelderland

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap
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Bewoners van Hoevelaken gaan aan de slag.
Doet u mee?!

De complete projectenlijst van bewoners van
Hoevelaken

Levend Landschap > Het dorp aan zet
Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun eigen landschap en willen zich er
graag voor inzetten. Via Levend Landschap biedt Stichting Landschapsbeheer
Gelderland (SLG) de bewoners begeleiding en ondersteuning bij het omzetten
van ideeën naar concrete uitvoering. In deze uitvoeringsagenda staan de eerste
concrete activiteiten en projecten die verzameld zijn tijdens het dorpsproces. Ze
vormen het begin van een continue en duurzame inzet vanuit het dorp voor een
mooier en groener landschap. Het zijn projecten en activiteiten op het gebied
van ecologie, erfgoed, recreatie, groene aankleding van het dorp, educatie en
landschap. Een aantal bewoners hebben zich al aangemeld om de projecten
en activiteiten tot uitvoering te brengen. De komende jaren gaan deze lokale
vrijwilligers aan de slag.

Thema Landschap
•
•

Bloemrijke bermen aanleggen.

•
•

Het bovengronds zichtbaar en beleefbaar maken van beken in/door 		
Hoevelaken. Deze beken zijn op veel plekken aan het zicht onttrokken.
Ontwikkelen van bloemrijke bermen langs bestaand Klompenpad 		
(Laaksepad) en langs het beoogde ‘Kinderklompenpad’.
Verfraaien van het Horstpad tot een natuurvriendelijke zone.
In het Hoevelakense Bos en directe omgeving wordt gestreefd naar een
hogere ecologische, historische en landschappelijke kwaliteit.
Er is inmiddels een Stichting Vrienden van het Hoevelakense Bos 		
opgericht. Zie: www.vriendenvanhethoevelakensebos.webnode.nl.

Thema Toegankelijkheid
•
•

Eerste stappen zijn gezet naar een groener
Hoevelaken!

Thema Cultuurhistorie
•

Afgelopen jaar is gestart met het project Hoevelaken in het Groen, waarmee
inwoners van het buitengebied van Hoevelaken bomen en struiken op hun
perceel of erf konden aanplanten. Zo hebben ongeveer twintig inwoners gekozen
voor de aanplant van heggen, hagen, hoogstamfruitbomen en vogelbosjes.
Ook volgt een groep bewoners momenteel een cursus poelenbeheer.
Op basis van deze cursus kunnen deelnemers deze waterpartijen op ecologisch
verantwoorde wijze beheren.
Beide projecten worden gecoördineerd door SLG.

Ontwikkelen van een aantrekkelijke, educatieve en veilige wandelroute
voor kinderen (‘Kinderklompenpad’).
Ontwikkelen van een aantrekkelijke toeristisch-recreatieve wandelroute
rond Hoevelaken, aansluitend op het Laaksepad (Klompenpad).
Beleefbaar en zichtbaar maken van een Middeleeuwse galgenpol.

Thema Leefbaarheid
•

Aan de slag in het landschap.

Oprichten van een ‘zwerfafvalbrigade’ die regelmatig een ronde doet
om zwerfafval op te ruimen in de omgeving van Hoevelaken.

Deze uitvoeringsagenda is samen met enthousiaste lokale bewoners opgesteld.
De bewoners kunnen goed hulp gebruiken bij het uitwerken en uitvoeren van de
projecten.

start

Hoevelaken , een mooi dorp in een bijzonder
landschap

Welkom

nieuwe wandelpaden

Ontwikkelen van recreatieve wandelroutes.

Hoevelakense Bos
Door bewoners zijn er ook ideeën aangedragen voor het Hoevelakense Bos.
Daar waar mogelijk worden deze opgepakt in het kader van het gemeentelijk
initiatief ‘Samen aan Zet’.
Meer informatie hierover is te vinden via: http://samenaanzet.nijkerk.eu/

Ontwikkelen wandelroute voor kinderen.

Het gebied rond Hoevelaken bestond tot in de Late Middeleeuwen grotendeels
uit moerasgebied. In de Late Middeleeuwen werd het moerasgebied ontgonnen.
Het ontginnen van smalle percelen veen langs lange rechte afwateringssloten
heeft het typische ‘slagenlandschap’ opgeleverd. De ontginning kende
enkele fasen waarbij de ontginningsas in noordelijke richting op schoof. Het
Horstpad, de dorpsstraten en de Veenwal zijn voorbeelden van deze historische
ontginningsassen.
Landgoed Hoevelaken is een zeer fraai landgoed dat grenst aan het dorp.
De langwerpige vorm van het landgoed sluit aan op de structuren van het
aangrenzende slagenlandschap. Op het landgoed is veel loofbos te vinden,
afgewisseld met akkers, weilanden en waterpartijen. De soortenrijkdom in het
gebied is hoog.
Met het project Levend Landschap Hoevelaken wil de Levend Landschap
werkgroep samen met bewoners het dorp nog groener en mooier maken.
Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) biedt hiervoor de kaders. Stichting
Landschapsbeheer Gelderland begeleidt het Levend Landschap proces in
opdracht van de gemeente Nijkerk. Het proces wordt gefinancierd door
gemeente en provincie.

