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Bij Landschapsbeheer ben ik betrokken bij allerlei
projecten rond agrarisch natuurbeheer, eten uit de
natuur en natuurlijk spelen.
Recente projecten:
Natuurlijk spelen in de Spettertuin, Lelystad: “Modder aan je broek” ooit was dat heel gewoon maar
tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Kinderen hebben steeds minder groene speelruimte, en
dat vinden we jammer. In 2011 hebben Gemeente Lelystad en Landschapsbeheer Flevoland de
natuurspeeltuin De Spettertuin ontwikkeld. Maandelijks organiseren wij doe-dagen voor kinderen
en ouders met activiteiten gericht op natuurlijk beheer, onderhoud struinpaden en natuurlijk
spelen. Op deze manier proberen we kinderen en ouders weer te betrekken bij de natuur en hun
omgeving.
Lekker Landschap: Natuur is mooi en lekker. Als je weet waar je moet zoeken, kan je volop gebruik
maken van lekkers uit de natuur. Binnen het project Lekker landschap worden foodwalks
ontwikkeld. Dit zijn routebeschrijvingen met locaties van eetbare producten met in de folder
heerlijke recepten. Tijdens de wandeling zoek je natuurproducten uit de natuur, kun je overige
producten kopen in winkels langs de route en thuisgekomen kun je een heerlijk recept maken en
genieten. Ook worden er op enkele locaties eetbaar groen aangelegd samen met scholen en
jeugd.
Gezonde Boswijk: Binnen het project “Gezonde Boswijk Lelystad” wordt afstemming en
samenwerking gestimuleerd tussen inwoners en diverse professionals en organisaties in de
Boswijk Lelystad. Afstemming tussen projecten en activiteiten die gezond gedrag, gezond eten,
meer bewegen en het verbeteren van de leef- en speelsituatie bevorderen. Er wordt daarbij
vraaggericht gewerkt vanuit de wensen en behoeften van jongeren en hun ouders.
Landschapsbeheer Flevoland zoekt binnen dit project naar kansen om actieve activiteiten in de
groene omgeving te ondersteunen en te ontwikkelen.
Opleiding en ervaring
Na de middelbare school ben ik de opleiding “Aanleg en onderhoud van tuinen en
groenvoorzieningen’’ aan de Middelbare Tuinbouwschool in Frederiksoord gaan volgen.
Vervolgens heb ik Bosbouw gestudeerd aan de Agrarische Hogeschool Larenstein in Velp. Daarna
heb ik een paar jaar gewerkt als veldmedewerker bij twee ecologische adviesbureau’s en als
Coördinator Steunpunt agrarisch natuurbeheer Flevoland. Deze laatste ervaring komt mij goed van
pas bij mijn werk als projectleider van diverse agrarische projecten bij Landschapsbeheer.
Andere activiteiten
Ik ben op dit moment regioconsulent Springzaad Flevoland, een netwerk om meer ruimte te
scheppen voor natuur en kinderen in relatie met natuurlijk spelen. Verder ben ik op allerlei gebied
actief in mijn woonplaats Aartswoud, zoals coördinator van onze schooltuin, probeer ik sportieve
activiteiten te ontwikkelen via Lokaal Actief Aartswoud en ben ik lid van de dorpsraad. Gelukkig
houd ik nog wel tijd over om mijn grote moestuin bij te houden.

