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Veel vrijwilligers gezocht voor Natuuropschoondag en 
werkgroep Eder Heide

Jaarlijks nemen ruim 500 basisschoolleerlingen uit de gemeente Ede deel aan de 
Natuuropschoondag in oktober. Zij maken dan de heide zo veel mogelijk vrij van jonge 
boompjes zodat de heide open blijft voor insecten, vogels en hagedissen. Buurt Ede en 
Veldhuizen zoekt veel vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie van de 
Natuuropschoondag. Daarnaast is de wens om vaker aan de slag te gaan op de Eder Heide. 
Hiervoor zoekt Buurt Ede en Veldhuizen enthousiaste vrijwilligers voor de nieuwe 
heidewerkgroep Eder Heide om met enige regelmaat de Eder Heide te helpen onderhouden. 

De heer Geen Broere, buurtrichter van Buurt Ede en Veldhuizen, vertelt waarom vrijwilligers nodig 
zijn voor het beheer van bos en heide: “We hebben veel enthousiaste vrijwilligers nodig om de 
Natuuropschoondag voor groepen 7 en 8 van het basisonderwijs te begeleiden maar ook om als 
samenleving bij te dragen aan het beheer en onderhoud van de natuur in Ede. 
Broere vertelt hoe vroeger al het landschap samen werd onderhouden: “Vanuit de buurtschappen 
ging je gezamenlijk werken aan onderhoud van wildwallen, waterlopen en zandwegen. Dat was 
absolute noodzaak. Bij het niet nakomen van afspraken werden boetes opgelegd. Dat is historie. 
Werken in het landschap is niet alleen belangrijk als bijdrage aan je eigen leefomgeving maar het 
is ook leuk om te doen”.

Gratis cursus over landschap
Belangstellende vrijwilligers die willen helpen bij de Natuuropschoondag op vrijdag 11 oktober 
en/of de heidewerkgroep kunnen zich aanmelden via www.landschapsbeheergelderland.nl. Om 
vrijwilligers goed voor te bereiden kunnen zij een gratis cursus over het landschap van Ede en de 
biodiversiteit volgen. Je hebt geen ervaring nodig. De cursus is reeds gestart maar er kunnen nog 
meer vrijwilligers meedoen. Zo is er op vrijdag 28 juni een inspiratieochtend met als onderwerp 
biodiversiteit in bos- en heidelandschap. Deskundigen geven uitleg in het veld over hoe je bos en 
heideterreinen aantrekkelijker kan maken voor wilde bijen, vlinders, reptielen en vogels. Daarna 
volgt nog een theorieavond en enkele praktijkochtenden. Buurt Ede en Veldhuizen, de gemeente 
Ede en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) bieden deze cursus aan. 

Aanmelden
Kijk op www.landschapsbeheergelderland.nl om je aan te melden voor de cursus, de 
Natuuropschoondag en/of de heidewerkgroep. Zodra je je hebt aangemeld via deze website 
ontvang je meer informatie.

Noot voor redactie: Neem voor meer informatie contact op met projectleider Martijn Grievink van 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland, telefoon 026-3537444 of via 
m.grievink@landschapsbeheergelderland.nl.


