
Het Heumens landschap is van grote waarde, het afgelopen jaar is er grote betrokkenheid geweest 
van inwoners en partijen. We hebben de gezamenlijke kennis en ervaringen over projecten in het 
Heumens landschap in kleine bijeenkomsten kunnen delen. Er is weer een hoop werk voorbereid en 
uitgevoerd. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de projecten, die voortkomen uit het Landschapsontwikkelings-
plan 2019-2023. Of kijk op onze website: www.heumen.nl/landschapsontwikkeling.

       Ontwikkeling Heumens landschap 

         Kroonwerk Nederasselt

Dit historisch relict ten zuiden van Nederasselt is herkenbaar 
door met name de heggenstructuur. Dit jaar heeft het Erf-
goedplatform een heggencursus gegeven, wandelpaden 
geschikt gemaakt en is er een informatiebord geplaatst. 
Samen met vrijwilligers van Nederasselt Gezond en de 
dorpsraad houden ze de wandelpaden in de omving van 
Nederasselt toegankelijk. 

         Landschaps- en biodiversiteitsimpuls

Er is door inwoners van het hele buitengebied van de gemeente weer gebruik gemaakt van 
de subsidieregeling Landschapsimpuls en biodiversiteit. Er is volop aangeplant met landschaps-
elementen zoals houtsingels, hoogstamboomgaarden, struweelhagen en knotbomen. Het project 
richt zich op particuliere (agrarische en niet agrarische) grondeigenaren. Er is een subsidie van de 
Provincie Gelderland beschikbaar, waardoor met korting beplanting kan worden aangeschaft en 
een gratis beplantingsadvies gegeven wordt. 

In totaal hebben 6 deelnemers in 2022 samen bijna 2050 struiken en 55 (fruit)-bomen geplant 
op hun eigen terrein. Een mooie impuls voor streekeigen landschap en de biodiversiteit!

Informatiebord Kroonwerk
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Kroonwerk, onderhoud struinpad 
(foto: Wim Wink)



         Bloemrijke akkerranden en bermen

Boomgaarden, knotwilgen, hagen, griend en 
hakhoutbeheer

Een achttal vrijwilligers is onder begeleiding van 
deskundigen al enkele jaren bezig om de fruitbomen 
in de vijf gemeentelijke boomgaarden te snoeien. 
De werkzaamheden breiden zich uit naar het hakhout-
bos in de Elshof. Er is een informatiebord geplaatst 
voor de initiatieven voor stadslandbouw in de Kop van 
Malden, waar deze boomgaard onderdeel van is. 

Daarnaast zetten meer vrijwilligers van de landschaps-
brigade van het Erfgoedplatform zich ook in voor 
onderhoud aan knotwilgen, hagen, griend en hak-
houtbeheer. Er worden regelmatig cursussen gegeven. 

         Natuurgebied Kadans

In het natuurgebied Kadans is een haag aangeplant 
door kinderen van de basisschool de Tandem uit 
Nederasselt. Tijdens de jaarlijkse boomfeestdag heeft 
onze burgemeester hieraan meegeholpen.

Samen met vrijwilligers van Kadans, Nederasselt gezond 
en de dorpsraad hebben we de wandelmogelijkheden in 
het gebied bekeken, rekening houdend met de natuur-
waarde van het gebied. 

         Erfgoedplatform

Samen met ZLTO en agrarische natuurvereniging de Ploeg-
driever heeft gemeente een subsidieregeling om agrariërs 
te ondersteunen bij het ontwikkelen van bloemrijke akker-
randen op hun percelen. Op een viertal plekken zijn de 
akkerranden aangelegd, die de komende drie jaar in stand 
gehouden worden. 

Heumen-Noord, cursus heggen vlechten 
(foto: Jef Gielen)

Bloemrijke strook dassengebied Sluisweg 
(foto: Stan Bruijsten)

Planten haag bij Kadans



Vrijwilligers van ‘Samen Doen maakt mooi 
en groen’ plegen onderhoud aan de heggen, 
boomgaard en weides. Samen met gemeente 
werken ze aan een plan om de verdroging 
tegen te gaan en inwoners te betrekken bij 
biodiversiteit en het vasthouden van regen-
water. 

In de weides en rondom de paardenbak zijn 
hagen geplant voor beschutting en voedsel 
voor de paarden en een fruitstrook bij de hal 
van de manege.

         Lierdal

Natuurwerkdag in de Heemtuin

         Vrijwilligersnetwerk Heumen

Met de contactpersonen voor het vrijwilligersnetwerk landschap is een bijeenkomst gehouden om de 
behoeften en mogelijkheden tot meer samenwerking te delen. Vrijwilligers van de Heemtuin, Stichting 
Kadans, het Erfgoedplatform, het IVN Rijk van Nijmegen, Samen Doen, en enkele kleinere initiatieven 
kwamen bij elkaar. 
Er is bijvoorbeeld ondersteuning mogelijk bij digitale informatie en werven van vrijwilligers. In de 
Heemtuin zijn vrijwilligers van Meerbomen.nu ingezet bij het onderhoud. Zij proberen de juiste 
stekjes te verzamelen, die op andere plekken weer kunnen groeien. Het vergroot de betrokkenheid 
bij de natuur.

Lierdal, november 
(foto: Samen Doen)


