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Werkzaam bij LBF sinds 1997
Mijn werkzaamheden bij Landschapsbeheer Flevoland zijn zeer divers. Wel heeft het vaak
raakvlakken met de agrarische sector. Dat kan variëren van het maken van
beplantingsplannen en het geven van dunningsadviezen voor boerenerven, die zo
beeldbepalend zijn in het Flevolandse landschap, tot het begeleiden vrijwilligers bij het
wilgenknotten. Ook het organiseren en uitvoeren van cursussen voor erfbeplanting en
fruitbomen snoeien behoort tot mijn taken.
Recente projecten
Boerenerven in het groen waarbij ik in de afgelopen 5 jaar ruim 400 erven heb bezocht om in
overleg met de bewoners een beplantingplan op te stellen om de nieuwbouw op het erf weer
landschappelijk in te passen of voor het geven van een dunningsadvies voor de bestaande
beplanting rondom het erf.
Fruitteelthagen. Binnen dit project is 7 km nieuwe haag aangeplant in de fruitteeltgebieden
bij Biddinghuizen, Dronten, Marknesse en Kraggenburg. Soms rond nieuwe percelen fruit
maar ook om bestaande percelen. Vaak ging het om vervanging van doodgevroren
coniferenhagen. Meestal zijn er uniforme hagen geplant bestaande uit beuk of zwarte els. Er
zijn ook gemengde hagen aangeplant bestaande uit diverse soorten struiken. Deze kunnen
over enkele jaren, ondanks dat ze meestal vrij strak geknipt worden, toch een behoorlijke
bloei ten toon spreiden.
Aanleg poelen. Ter versterking van het leefgebied van de rugstreeppad zijn in
Noordoostpolder vele poelen aangelegd. Noordoostpolder vormt binnen Nederland een
belangrijk kerngebied voor de rugstreeppad. Voor de voortplanting maakt de rugstreeppad
graag gebruik van ondiepe delen van de poel om haar eisnoeren af te zetten.
Aanleg kleine landschapselementen is een tot nu toe jaarlijks terugkerend klein project. Dit
project biedt mogelijkheden om diverse zaken te combineren zoals aanleg van een poel
samen met vogelbosje en hoogstamboomgaard op een stuk land dat aansluit bij het erf.
Hagen en solitaire bomen kunnen de inrichting een extra accent geven. Dit is niet overal
mogelijk, want het open karakter van de polder moet niet aangetast worden.
Opleiding en ervaring
Pedagogische Academie met specialisatie biologie. Opleiding leraar bijenteelt. In Emmeloord
ben ik 15 jaar werkzaam geweest bij het Individueel Technisch Onderwijs, waar ik les gaf in
Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer.
Andere activiteiten
Ruim 30 jaar imker en geef ik binnen de Imkervereniging Noordoostpolder de Basiscursus
bijen houden. Jaarlijks werk ik mee aan de watervogeltelling en de roofvogeltelling binnen
Noordoostpolder.

