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Beste participanten, 

 

Dit is de derde nieuwsbrief van het samenwerkingsverband: “ Goedland “. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie op 

de hoogte houden van alle ontwikkelingen binnen de samenwerking tussen de verschillende partijen in de Gelderse 

Vallei. 

 

Zoals jullie zien hebben we voor een andere naam gekozen. De reden is dat we (nog) geen coöperatie zijn en dus 

deze titel wettelijk niet mogen voeren. Daarnaast is de naam:”Groene Vallei “al vergeven. We hebben daarom nu 

gekozen voor de werktitel: “ Goedland” (komt van Landgoed). Andere suggesties zijn welkom. 

 

Even een samenvatting wat we al hebben gedaan de afgelopen tijd. 

We hebben bij iedereen proef gedraaid behalve bij De Gelderse Toren en Rhederoord 

We hebben gewerkt op Middachten waar we de watergangen hebben schoongemaakt. Op Twickel hebben we 

handmatig de wilgen geknot en op Bockhorst hebben we een lange haag geschoren en fruitbomen geplant. Met De 

Gelderse Toren is afgesproken dat we medio juni/juli de hagen gaan snoeien en het in het najaar verder gaan 

oppakken. Met Rhederoord hebben we na diverse pogingen nog geen contact kunnen leggen. 

We hebben ook afgesproken dat Klimop de offertes en rekeningen stuurt naar jullie en het onderling ook verrekend. 

Hiervoor gaan we wat kosten in rekening brengen. De hoogte moeten we nog bepalen 

 

Op- en aanmerkingen 

Iedereen is tevreden. Alleen een belangrijk item wat naar voren kwam op Twickel is dat het handmatig knotten van 

wilgen financieel niet op kan tegen het machinaal knotten. Dit is van belang bij het uitbesteden van werk aan het 

samenwerkingsverband Goedland. We mogen niet duurder zijn dan regulier werk. 

 

Hoe gaan we nu verder de komende periode? 

We willen de komende periode tot aan augustus gaan inventariseren welke werkzaamheden en onderzoeken er 

kunnen gaan plaatsvinden. Dan kunnen we deze gegevens gaan verzamelen en de juiste inschatting maken van de 

planning en de financiële consequenties.  

 

We hebben gekozen om de werkzaamheden vooral in de winter te gaan plannen (oktober-maart). Dit heeft te 

maken met de planning van de tuinmannen (piek in lente/zomer, dal in werkzaamheden in de winter) en de 

werkzaamheden op jullie locaties. Deze zijn vooral geschikt als winterwerk. Dit heeft ook te maken met de flora- en 

faunawetgeving. 

Voor Helicon is het interessant om te kijken wat ze kunnen betekenen voor de beheerders. Hier kun je denken aan 

beheersplannen, stageplekken, inventarisaties etc. 

Met deze gegevens kunnen we ook naar de gemeente/provincie om daar aan te tonen hoe we samenwerken en of 

we voor subsidie in aanmerking kunnen komen. 

Landgoed Bockhorst 



 

Kort en bondig! 

We gaan komende tijd een afspraak met jullie maken voor de werkzaamheden en onderzoeken op jullie locaties 

voor het komende jaar. Hieruit gaan we offertes en planningen maken en dit koppelen we terug aan jullie. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Age Fennema, rentmeester Landgoed Middachten 

Bert de Jong, chef arbeid en ontwikkeling Presikhaaf  

Willem van der Leij, bedrijfsleider Klimop 

 


