
PR artikel onderhoudsploeg SVP 
 
Leden onderhoudsploeg SVP gecertificeerd en gaan 
samenwerken met Loonbedrijf Wetering. 
 
Op maandagavond 14 januari is aan de leden van de onderhoudsploeg van Stichting 
Vitaal Platteland (SVP) een certificaat uitgereikt, door Richard Pastoors van 
opleidingscentrum Racum Artes te Bruinehaar, in zalencentrum Mulder te Baalder. 
De leden van de onderhoudsploeg SVP hebben de basiscursus plantenkennis 
gevolgd. Hierin is de nadruk gelegd op het herkennen en benoemen van bomen en 
struiken in het Vecht/Reggegebied. Maar daarnaast is de kennis van de 
wetenschappelijke en de Nederlandse naam nadrukkelijk aan de orde gekomen.  
 
De SVP leden van de onderhoudsploeg, boeren uit het Vechtdal, werken 
voornamelijk in de gemeente Hardenberg maar ook daarbuiten. Zij doen 
onderhoudswerk in het kader van de Groene en Blauwe Diensten. Het is  van groot 
belang dat deskundigheid bij de uitvoering van dit werk voorop staat. Daarom 
hebben een groot aantal leden deze winter de cursus plantenkennis gevolgd. 
Hierdoor wordt een nog betere garantie afgegeven van de duurzaamheid van ons 
landschap, die SVP voorstaat. Door deze professionalisering is SVP u nog meer van 
dienst als particulier/landeigenaar!  
 
SVP Hardenberg is een Agrarische Natuurvereniging (ANV)  die zich actief wil 
inzetten voor een vitaal platteland in de gemeente Hardenberg. Zij zet zich specifiek 
in voor het behoud en de ontwikkeling van de agrarische bedrijven, omdat de 
landbouw een belangrijke economische drager van het platteland is en mede het 
decor van het landelijk gebied bepaalt. SVP richt haar activiteiten op het versterken 
van de kwaliteit van het landelijk gebied. 
 
Het doel van Stichting Vitaal Platteland is om het buitengebied leefbaar te houden. 
Dit kan door economisch draagvlak te vinden in het buitengebied. De belangrijkste 
economische pijlers zijn: Landbouw en Recreatie. Met name de laatste sector kent 
zijn rijke bloei binnen de gemeente Hardenberg door ons prachtige landschap.  
 
De initiatiefnemers van de onderhoudsploeg zagen kansen bij de start in 2003 toen 
er ROLO gelden beschikbaar kwamen. Er bestond achterstallig onderhoud in het 
landschap van de gemeente Hardenberg en het startschot van het onderhoud werd 
gegeven en de onderhoudsploeg SVP werd in het leven geroepen. Hierdoor is een 
win-win situatie ontstaan met een ongekend succes. Vele andere gemeenten zien de 
onderhoudsploeg binnen de gemeente Hardenberg als een voorbeeld voor eigen 
initiatieven. Elk lid van de onderhoudsploeg is VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu 
Checklist Aannemers)gecertificeerd, heeft een zaagopleiding gevolgd, en bij ieder uit 
te voeren project is één persoon met BHV (Bedrijf Hulp Verlening) 
  
De onderhoudsploeg vormt de kern van Stichting Vitaal Platteland. De ploeg bestaat 
uit zo'n 10- 13 zelfstandige agrariërs(veelal) zonder personeel. Zij zijn professionals 
met jaren werkervaring in het onderhouden van het landschap en vinden een 
neveninkomst bij het onderhouden van het landschap. Het project Groene en Blauwe 



Diensten, GBD speelt hierbij een belangrijke rol. Een korte samenvatting van 
werkzaamheden welke de onderhoudsploeg uitvoeren: 
  
- grootschalig onderhoud van bomen en houtwallen  
- herstelwerkzaamheden houtwallen, hakhoutbossen, bomenrijen en 

erfbeplanting  
- verwijderen van ongewenste beplanting (veelal uitheemse soorten)  
- inplanten van bossingels, bomenrijen, erven  
- graven van kikker- amfibieënpoelen  
- plaatsen van landhekken  
- plaatsen van complete afrasteringen, etc.. 

 
Vanaf januari 2013 zal al  het onderhoudswerk door de onderhoudsploeg van SVP 
als zagen, beheer, aanleg en onderhoud in het landschap, in samenwerking gaan 
met loonbedrijf Wetering uit den Ham. Hiertoe is maandagavond het startsein 
gegeven.  
 
Loonbedrijf Wetering voert al jaren onderhoudswerk uit in het landschap voor onder 
andere Natuurmonumenten. De werkzaamheden breiden zich uit en Wetering is op 
zoek naar gekwalificeerd personeel. Na een aantal gesprekken zijn het bestuur van 
SVP en de directie van Wetering tot overeenstemming gekomen om samen te gaan 
werken en zijn goede aanvullende marktpartijen. 
 


