
Overzicht projecten Landschapsontwikkelingsplan uitvoering 2022 en 2023 Tijdspad  Budget landschap gemeente 2022  Subsidie Provincie 

2022 

 Begroting budget 

landschap gemeente 

2023 

 Begroting subsidie 

Provincie 2023 

Toelichting (zie ook nieuwsbrief 2022)

d.d.03-01-23 2019-2023

1 Behoud en versterken landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistorische waarden

1.1 Zichtbaar en beleefbaar Kroonwerk, haag en wandelpad 2020-2022  €                                                      1.383  €                                 685  €                              1.000  €                                 750 Erfgoedplatform betrekt vrijwilligers bij het onderhoud aan de heg. In maart is een cursus 

heggenvlechten gehouden. 
1.2 Kroonwerk Coehoorn; Visualisatie restanten Kroonwerk 2020

1.3 Laat duizend bloemen bloeien 2021

1.4 Ontwikkelen natuur, waterpartijen, wandelpaden omgeving Kroonwerk 2021-2023

1.5 Stimuleren aanleg landschappelijke beplanting particulieren 2019-2023  €                                                    14.908 14.908€                            12.726€                            12.726€                            Op verzoek van de gemeenteHeumen voert Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in 2020-

2023 een Landschaps-en biodiversiteitsimpuls uit, waarbij er voor inwoners van het hele 

buitengebied van de gemeente mogelijkheid zijn voor aanplant van zowel grotere 

landschapselementen zoals houtsingels, hoogstamboomgaarden, struweelhagen en knotbomen als 

erfbeplanting.Ook is het mogelijk om via dit project achterstallig onderhoud aan 

landschapselementen weg te werken. Het project richt zich op particuliere (agrarische en niet 

agrarische) grondeigenaren.

1.6 Cursus snoeien hoogstamfruitbomen 2019-2023  €                                                      2.551  €                              1.800  €                              1.500  €                              1.500 De landschapsbrigade van het Erfgoedplatform snoeit gemeentelijke boomgaarden. Ze breidt 

jaarlijks uit met nieuwe vrijwilligers. Daarvoor is gereedschap en deskundige begeleiding nodig. 

1.7 Beheer kasteelterrein Heumen 2019

1.8 Inventarisatie heggen en wallen gemeente Heumen en Wijchen 2019

1.9 Visualisatie Motte Malderburcht ntb

1.10 Uitbreiding heggen- en knotbomenstructuur 2021-2023 635€                                                          292€                                  500€                                  500€                                  Erfgoedplatform heeft het project Maand van de Heumense heg georganiseerd, waarbij ruim 20 

vrijwilligers twee dagen een cursus hebben gevolgd. Daarnaast is in het natuurgebied Kadans op de 

boomfeestdag 50 m1 heg aangeplant. 

1.11 Herintroductie griendcultuur-teelt 2021 75€                                                             75€                                    75€                                    75€                                    In Heumen-Noord is een proefstuk met griend aangeplant en in beheer. 

1.12 Herstel historische scheidingswal Heumensoord-Maldensvlak ntb

1.13 Inventarisatie en uitbreiding streekeigen fruitbomen ntb

1.14 Heideherstel Maldensvlak ntb

1.15 Lierdal: Duurzaam onderhoud heggen, boomgaard, struwelen, jonge solitaire bomen en struinpaden 2019-2023  €                                                      2.513  €                              1.120  €                              1.000  €                              1.000 Vrijwilligers van Samen Doen werken in het Lierdal aan onderhoud en uitbreiding van de heggen, 

wandelpaden en verwerken materiaal tot compost. 

1.16 Maasheggen Lierdal West ntb

2 Versterken van Biodiversiteit

2.1 Bloemrijke akkerranden 2019-2023  €                                                      4.503  €                                     -    €                              3.500  €                                     -   Vier perceeleigenaren hebben in 2022 een brede rand ingezaaid met bloemrijk akkermengsel. Het 

levert meer biodiversiteit en afwisseling in het landschap. De afspraken lopen door in 2023 en we 

proberen dit uit te breiden in samenwerking met de Agrarische natuurverenigingen.

2.2 Bloemrijke linten, bermen en perceelsranden; advisering 2019-2023 Vrijwilligers denken mee met locaties, die geschikt zijn voor ecologisch bermbeheer. 

2.3 Bloemrijke randen pachtpercelen en bermen 2019-2023  €                                                      3.973  €                                     -    €                              3.500  €                                     -   Aan de rand van Malden zijn bloemrijke bermen ingezaaid in samenwerking met vrijwilligers van 

Malden-Noord en Lierseweg (project 2.6). Bij de molens in Overasselt en Nederasselt zijn 

graanvelden ingezaaid. Diverse bermen Looistraat, Jan J Ludenlaan, boomgaard Rijksweg zijn 

ecologisch beheerd. Tevens zijn bomen aangeplant voor meer biodiversiteit. Dit breiden we uit 

volgens het biodiversiteitsplan in 2023.

2.4 Bodemverbetering met Bokashi 2021

2.5 Opstellen biodiversiteitsplan buitengebied 2020-2021

2.6 Lierdal: Aanleg en onderhoud bloemenweides, inheemse bollen, vrijwilligerswerk, verbeteren bodemstructuur 2019-2023 Aan de Lierseweg is een bloemrijke berm ingezaaid door vrijwilligers (project 2.3). 

2.7 Heumens Geriefhout 2021 1.673€                                                       1.673€                               1.500€                               1.500€                               Hakhoutbeheer Elshof met vrijwilligers zorgt voor meer biodiversiteit in het bos. Snoeimateriaal van 

hakhout wordt gebruikt in het landschap, bijvoorbeeld ondersteunen van nieuwe heggen. 

3 Versterken van verbindingen in het landschap

3.1 Ecologische Verbindingszone Heumen Horsen 2021-2023 5.000€                               5.000€                               In 2021 is een poeleninventarisatie gedaan, de vrijwilligers ondersteunen bij het inventariseren en 

onderhoud. In 2023 gaan we samen met Landschapsbeheer Gelderland dit verder oppakken. Het 

bevordert het leefgebied van de kamsalamander, een doelsoort van de EVZ.

3.2 Lierdal-kern Malden biodivers inrichting fietspad en particuliere tuinen 2022-2023 -€                                                           -€                                   5.823€                               5.823€                               Landschapsinrichting blauwe ader Dravik-Lierdal wordt uitgevoerd in 2023.

3.3 Dassentunnels Westerkanaaldijk en Hatertseweg 2019

3.4 Struweelhaag Teersche Sluispolder ntb

3.5 Oevervoorziening bij Tochtsloot ntb Afwachten project waterbetering Waterschap

3.5 Rolstoeltoegankelijk natuurpad het Hoog ntb

3.6 Wandel- en fietsverbinding Burchtselaan en Hatertse Broek ntb

3.7 Struweelhaag Hatertseweg 8 2021

3.8 Evaluatie ecologische verbindingen Heumen 2019

3.9 Elshof Zuidflank 2019



3.11 Versterken recreatieve verbindingen landschap, Recreatieve verbindingen 2019-2023  €                                                      1.257  €                              1.257  €                                 750  €                                 750 Uitbreiding van wandelroutenetwerk rondom Overasselt, met borden en hekoverstappen in 2022. 

We ondersteunen initiateven van vrijwilligers.  

4 Communicatie en afstemming tussen actieve partijen

4.1 Landschapsconferentie en begeleiding vrijwilligers 2019-2023  €                                                      6.088  €                              6.088  €                              3.027  €                              3.027 Landschapsbeheer Gelderland heeft vrijwilligers ondersteunt in oa het werven van nieuwe 

vrijwilligers. Doel hiervan is een actief netwerk bestaande uit goed geïnformeerde, goed getrainde 

en gemotiveerde vrijwilligers. Het netwerk weet elkaar gemakkelijk te vinden, biedt elkaar de 

helpende hand en staat open voor elkaar. Het netwerk heeft het karakter van een lerend netwerk, 

waarbij de eigen werkpraktijk telkens wordt ingebracht en centraal staat en waarbij desgewenst ook 

de gemeentelijke beleidsopgaven worden besproken. Het delen van kennis, ervaringen en nieuwe 

inzichten is een belangrijk element.Tevens vormt het netwerkeen klankbord voor de gemeente met 

oog op de maatschappelijke doelen. 

4.2 Landschapsbrigade 2019-2023 De landschapsbrigade is opgezet en werkt aan diverse LOP projecten van het Erfgoedplatform.

4.4 Oogstfestival Elshof 2019-2023  €                                                         169  €                                 169  €                                 100  €                                 100 Het jaarlijks oogstfestival is door de vrijwillige snoeiploeg georganiseerd, ism gemeente. Er is een 

nieuw infobord geplaats, onderdeel van de route Kop van Malden. 

4.5 Betrekken inwoners bij Lierdal 2019-2023 Vrijwilligers van 'Samen Doen' betrekken buurtgenoten bij het onderhoud door het organiseren van 

werkdagen of een burendag. 

Totaal  €                                                    39.726  €                           28.067  €                           40.000  €                           32.750 


