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Bewoners werken samen aan opknappen eigen buurt

Help mee en maak de Meije nóg mooier tijdens de Groenwerkdag
Zuid--Holland in samenwerking met de bewoners
Op zaterdag 19 januari organiseert Landschapsbeheer Zuid
van bebouwingslint
bebouwingslint de Meije een Groenwerkdag. Tijdens de Groenwerkdag werken bewoners en andere
betrokkenen op verschillende locaties in de Me
Meije samen aan het verbeteren van hun eigen groene
leefomgeving. We gaan aan de slag met het knotten
knotten van knotbomen, de aanplant
aanplant van bomen, het
snoeien van fruitbomen, het afzetten van bosschages en we maken takkenrillen. Tussen de middag
verzorgt Landschapsbeheer ZuidZuid-Holland een gezamenlijke lunch. De opening van de Groenwerkdag
vindt plaats op 19 januari om 10.00 uur bij het eetcafé de Halve Maan aan de Hazekade 20 (Meije) te
Bodegraven.
Bodegraven.
Landschapsbeheer Zuid-Holland begeleidt activiteiten op 2 locaties en organiseert een lunch voor alle
bewoners die meehelpen tijdens de Groenwerkdag. Naast de 2 georganiseerde locaties kunt u dus ook
aan de slag op uw eigen terrein, om bijvoorbeeld nieuwe fruitbomen of struiken aan te planten of de
knotbomenrij in uw omgeving te onderhouden. Via Landschapsbeheer Zuid-Holland kunt u inheems
plantmateriaal bestellen tegen scherpe prijzen en professioneel handgereedschap lenen om uw
onderhoudsklus uit te voeren. Neem hiervoor contact op met Erwin Pronk van Landschapsbeheer ZuidHolland, T (0182) 68 36 73, hij helpt u graag op weg.
Erfbeplantingen opknappen aan Meije 129
Aan de Meije 129 staat een cultuurhistorische boerderij die al enkele jaren niet meer is bewoond en
daardoor langzaam in verval raakt. Niet alleen de cultuurhistorische boerderij takelt af, ook de
waardevolle erfbeplantingen zoals knotbomen, hagen en hakhout worden niet meer onderhouden. Op de
Groenwerkdag gaan we daarom met elkaar knotbomen knotten, hakhout afzetten, fruitbomen snoeien,
exotische struiksoorten verwijderen en een houten landhek plaatsen. Zo krijgt het rommelige boerenerf
weer een waardevol aanzicht.
Hakhoutsingel
Hakhoutsingel en eiland opknappen aan Meije 264
In onze landschapselementen en erfbeplantingen lezen we de geschiedenis van ons landschap. Op het
eiland in het riviertje de Meije ligt een prachtige hakhoutsingel. Het hout van de hakhoutsingel werd
vroeger gebruikt als stookhout, constructiehout voor schuren, wagens en stallen, gereedschapsstelen of
oeverbescherming. De functie van de hakhoutsingels als houtproductie is in de loop van de tijd
verdwenen. Het onderhoud aan de hakhoutsingel is daarom achter gebleven. Gevolg hiervan is dat het
hout op de stammen veel te groot en zwaar wordt. De kans op omvallen of afscheuren is aanzienlijk. Op
de Groenwerkdag gaan we ervoor zorgen dat de unieke hakhoutsingel in de Meije behouden blijft door
het hakhout af te zetten.
Inschrijven
Inschrijven voor de Groenwerkdag
Bent u ook trots op de Meije? Of vindt u het leuk om lekker in de buitenlucht aan de slag te gaan, samen
met uw buurman of buurvrouw? Schrijf u dan in voor de Groenwerkdag op zaterdag 19 januari 2013 van
10.00 – 15.30 uur via www.landschapsbeheerzuidholland.nl/agenda of telefonisch bij Erwin Pronk, T
(0182) 68 36 73.

Samenwerkingspartners
Voor de organisatie van de Groenwerkdag werkt Landschapsbeheer Zuid-Holland samen met
Tuinvereniging Xalspitte, Agrarische Natuurvereniging de Parmey, IVN Nieuwkoop, Werkgroep
Meijebelangen en gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Over Landschapsbeheer ZuidZuid-Holland
Landschapsbeheer Zuid-Holland neemt initiatieven om inwoners van Zuid-Holland te betrekken en ondersteunen
bij het beheer en ontwikkeling van hun groene leefomgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat daardoor ook de komende
generaties kunnen blijven genieten van het landschap. Wij doen dit met zorg voor ecologie en cultuurhistorie, met
als doel een natuurrijk, toegankelijk en streekeigen landschap. In samenwerking met bewoners, beheerders,
eigenaren en gebruikers behalen wij zichtbare resultaten. Wij werken vanuit een
onafhankelijke positie, omdat wij altijd aan de slag zijn op het terrein van anderen.
Landschapsbeheer Zuid-Holland wordt mede gefinancierd door de provincie ZuidHolland en de Nationale Postcode Loterij.

Noten voor de redactie:
∗ Graag plaatsen in een van uw eerstvolgende edities
∗ Voor meer informatie en/of beeldmateriaal, kunt u contact opnemen met Erwin Pronk, Landschapsbeheer ZuidHolland, (0182) 68 36 73.
∗ Bijschrift foto: Mensen werken aan Groen, Foto: Landschapsbeheer Zuid-Holland

