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STICHTING  

LANDSCHAPSBEHEER AA-DAL 



 Stichting sinds 2014 

 Waarom doen we dit? 

 Meander kasteel Heeswijk 

 Elzenhouten hakbos 

 

IN DIT 
JAARBOEK 



Met de oprichting van de stichting in 

2014 wordt het mogelijk om samen te 

werken met partners als Brabants 

Landschap, Waterschap De Dommel, en 

de gemeente. 

STICHTING SINDS APRIL 2014 

Harry Hendriks 
Penningmeester  

Frans van de Veerdonk 
Voorzitter 

In de winter van 2011 -2012 hebben 

een aantal enthousiaste dorpsgenoten 

elkaar gevonden in het onderhoud van 

een elzenhakhoutperceel in de 

nabijheid van kasteel Heeswijk. 



Onze oorsprong ligt in Berlicum. 

We zijn een burgerinitiatief waarbij 

het landschap centraal staat.  

WAT ZIJN WE? 



We willen duurzaam samenwerken in 

het Aa-dal aan een waardevolle 

natuur en een mooi, fraai landschap. 

WAT WILLEN WE? 



WAAROM ..  

Mensen laten zich het meest inspireren 

door invloed op hun directe 

woonomgeving. Daar willen we als 

stichting gelegenheid voor bieden. 



“Ik wilde iets zinvols doen 

dichtbij huis en ik houd van 

gezelligheid. Als vrijwilliger 

kan ik gewoon lekker genieten 

en werken in de natuur.” 
Niek Langeraap 
Vrijwilliger 2014 

VRIJWILLIGER 



Project meander kasteel Heeswijk. 

Het werk bestaat uit maaien, hooien en 

afvoeren. Dat laatste is vooral van belang 

om te verschralen. Dit zorgt voor 

bloeiende weideplanten. 

HOOIEN JULI 2014 



Project meander kasteel Heeswijk. Het 

maaien geschied steeds midden juli, immers 

planten moeten wel zaad hebben kunnen 

vormen. En bovendien zijn tegen die tijd 

eventuele jonge weidevogels voldoende 

vliegvlug. 

HOOIEN JULI 2014 



WAT KREEG JE IN 2014? 

Mooi weer, regen, hitte en kou, vuile handen 

en soms een nat pak, gezelligheid, contacten 

met andere vrijwilligers en uiteindelijk flinke 

spierballen.  



HOUTHAKKEN  

DECEMBER 2014 

Project Elzenhouten hakbos. Het beheer 

van een Elzenhakhout-perceel is een echte 

winterklus. Vanwege de Flora & Faunawet, 

mag er namelijk alleen in de periode 1 

november – 15 maart groot onderhoud 

plaatsvinden. 



HOUTHAKKEN  

DECEMBER 2014 

Project Elzenhouten hakbos. Het 

Elzenhouten hakbos is het eerste project van 

Landschapsbeheer Aa-dal. In dit project 

wordt op duurzame wijze het elzenhouten 

hakbos (van oorsprong productiebos) in stand 

gehouden. 

Elke winter worden tussen de 3 en 5 rabatten 

onder handen genomen, waarbij alle elzen tot 

net boven de grond worden afgezaagd. De 

afgezaagde stam, ook wel stobbe genoemd, zal 

in het volgende jaar weer uitlopen. 
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communicatie@landschapsbeheer-aa-dal.nl 

www.landschapsbeheer-aa-dal.nl 

Contact: Henk Veenhuysen 
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