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Cursus Groen en Doen Heemtuin Malden 
 
Het werken in het groen is voor iedereen heerlijk ontspannend en biedt de mogelijkheid tot 
samenwerking en communicatie.  
Heemtuin Malden heeft als beheerder van 8 hectare gemeentelijk groen voor de inwoners van de 
gemeente Heumen een cursusaanbod < Werken in het Groen > samengesteld.  
 
De Heemtuin Malden biedt een kostenloze cursus groenbeheer aan die erop gericht is om ervoor 
te zorgen dat beheerwerk op een vakkundig en deskundige wijze door deelnemers gedaan kan 
worden.  
 
De cursus brengt deelnemers kennis en vaardigheden bij om o.a. waardevolle 
landschapselementen zoals vlechtheg en heidelandschap te kunnen handhaven. 
Deze scholing wordt door de Vereniging Vrienden van de Heemtuin Malden aangeboden en 
financieël mogelijk gemaakt door Stichting Groen en Doen. Afhankelijk van specifieke 
kennisgebieden huurt de vereniging een gekwalificeerde medewerker in. 

Gemeente HEUMEN 

Het beleid van de gemeente Heumen is erop gericht om het groenbeheer in haar gemeente op een 
zorgvuldige wijze in de handen van de inwoners/burgers te leggen. Het bieden van kennis over het 
groenbeheer en het oefenen van bijpassende vaardigheden aan vrijwilligers voor het beheer in het 
groen sluit aan bij het huidige beleid van de gemeente Heumen. 

Inschrijving staat open voor iedereen die in de gemeente Heumen woonachtig is. 
Maximaal aantal  deelnemers: 20  
Cursus periode: oktober 2013  - maart 2014  
Aanmelden:  E-mail sturen naar GroenenDoen@heemtuinmalden.nl  of schriftelijk Heemtuin 
Malden, Postbus 30 6580 AA MALDEN  o.v.v. groenbeheer 
Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding volgens het principe Wie het eerst komt die het 
eerst maalt. Deelname is gratis!  
 
CursusData 
Introductie     za 26 okt 10.00 – 12.00 uur 
Bosbeheer  Theorie  do 28 nov 19.30 – 22.00 uur 
Bosbeheer   Praktijk  za 21 dec  10.00 – 12.00 uur  
Hegvlechten  Praktijk za 18 jan 10.00 – 12.00 uur 
Heide en ven  Praktijk za 15 feb  10.00 – 12.00 uur 
Motorzagen  Theorie ntb  10.00 – 12.00 uur 
Vijveraanleg   Theorie ntb  19.30 – 22.00 uur 
 
GROEN en DOEN 
In 2013 startte het ministerie van EZ het programma Groen en Doen. Het programma stimuleert en 
draagt bij aan de ontwikkeling van vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer 
en groen in de stad. Meer lezen over Groen en Doen en deze cursus: http://www.groenendoen.nu 
 
Kijk voor de bereikbaarheid van de Heemtuin Malden op www.heemtuinmalden.nl/contact.html 
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