Nieuwsbrief 4

Velp, 17 februari 2015

Beste participanten
Dit is de 4de nieuwsbrief van onze coöperatie in oprichting; Landgoedbeheer Veluwezoom U.A.
Met deze brief willen wij jullie op de hoogte brengen over de stand van zaken met betrekking tot de
oprichting en uitrol van de coöperatie.
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de oprichting van de coöperatie:
Op dit moment liggen de stukken voor de oprichting van de coöperatie bij Siza, Presikhaaf en
Middachten. Dit wordt gecoördineerd door Guus Köster (coöperatie expert). De verwachting is dat
medio mei/juni dit geregeld is en we officieel van start kunnen gaan. Zodra de oprichting van de
coöperatie een feit is gaan we een vergadering beleggen waarin we een bestuur kiezen en de leden
zich kunnen aanmelden. Klimop Groenonderhoud zal het bedrijfsbureau zijn van de coöperatie en zal
de werkzaamheden vanuit het kantoor in Velp coördineren.
Op dit moment hebben de volgende landgoederen en organisaties interesse om lid te worden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landgoed Middachten
Landgoed Rhederoord
Landgoed De Bockhorst
Hof van Dieren (landgoed Twickel)
Landgoed De Geldersche Toren
Landgoed De Valkenberg
Presikhaaf bedrijven
Klimop Groenonderhoud/Siza
Helicon Velp

Met landgoed Voorstonden in de gemeente Brummen en landgoed Avegoor te Ellecom zijn
oriënterende gesprekken gaande.
Hoe timmert de coöperatie aan de weg:
Er zijn gesprekken geweest met de gemeente Rheden en de provincie Gelderland. Zij hebben voor
2015 in totaal rond de € 8.500,- subsidie toegezegd voor de oprichting van de coöperatie. Dit geld is
al gestort en zal gebruikt worden voor oprichtingskosten, website, communicatie etc. van de
coöperatie.
Op een aantal momenten heeft de coöperatie zich gepresenteerd:
1. Op 7 november 2014 was een delegatie landgoed eigenaren, beheerders en bestuurders
vanuit de Provincie Friesland en Gelderland en de gemeente Rheden te gast op Middachten,
aan deze groep hebben we uitleg gegeven wat het initiatief inhoudt en hoe het tot stand is
gekomen.

2. Daarnaast heeft ze zich gepresenteerd op 27 november 2014 op de Netwerkdag Erfgoed
welke plaats vond op landgoed Rhederoord in De Steeg, eigenaren en beheerders van
monumentaal groen uit Gelderland waren daar ruim vertegenwoordigd.
3. De coöperatie heeft zich gepresenteerd middels een workshop op de netwerkdag Cultuur en
Erfgoed van de Provincie Gelderland, op maandag 19 januari in het Akoesticum in Ede.

Wat heeft de coöperatie in oprichting de afgelopen tijd uitgevoerd voor de aspirant leden:
De medewerkers van Klimop, Presikhaaf en Middachten hebben diverse projecten uitgevoerd op de
landgoederen
• Landgoed Middachten: vrijmaken van watergangen van houtopslag, dunnen van struweel en
diverse singels in de Havikerwaard, vormsnoei solitaire bomen in diverse singels en
bosschages, en snoei van erfbeplantingen van boerderijen in de Havikerwaard.
• Landgoed De Bockhorst: planten van diverse bomen, paden vrijmaken in de bossen,
haagonderhoud
• Landgoed De Geldersche Toren: snoeien van de hagen, knotten van bomen.
Wat gaan we de komende periode nog doen:
We willen alle aspirant-leden van de coöperatie dit voorjaar nog eens bezoeken om te inventariseren
wat de wensen en behoeften zijn. Daarnaast willen we zorgen dat bij de officiële oprichting van de
coöperatie voldoende pers aanwezig is om ons op de kaart te zetten.
Heeft u nog vragen of opmerkingen:
Bel naar
Mail naar

06 517 258 43 Willem van der Leij
info@klimopgroenonderhoud.nl

Bel naar
Mail naar

06-53836185 Bert de Jong
b.dejong@presikhaaf.org

Age Fennema,
Bert de Jong,
Willem van der Leij,

Landgoed Middachten
Presikhaaf en Bedrijven
Siza groenbedrijf Klimop

Werkzaamheden op Landgoed Middachten
door Klimop/Presikhaaf en Middachten

