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1. Subsidieregeling “Boerenerven in het groen” 
 
Woont u op een (voormalig) boerenerf in het buitengebied van Flevoland? En kan uw erfsingel 

wel wat hulp gebruiken? Dan kunt u daar nu advies en subsidie voor krijgen. U kunt dat bij 

Landschapsbeheer Flevoland aanvragen. Ook als op uw erf een (stuk) erfsingel helemaal 

ontbreekt, kunt u meedoen. 

 

Erfsingels zijn belangrijk voor het landschap 
Landschapsbeheer Flevoland zet zich al jaren in voor de aanleg en herstel van erfsingels. 

Hierdoor zijn de cultuurhistorische- en landschappelijke waarden van deze “groene eilanden” 

behouden gebleven en versterkt. Naast cultuurhistorie en landschappelijke kwaliteit biedt een 

goed ingerichte en onderhouden erfsingel nest- en schuilmogelijkheden aan een breed scala 

soorten zoals insecten, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren. Landschapsbeheer geeft subsidie 

voor de aanleg en herstel van deze erfsingels. 

 

Waarvoor kunt u subsidie krijgen? 
U krijgt advies van een deskundige. En u krijgt de kosten vergoed die u betaalt voor de aanschaf 

van nieuwe bomen en struiken. Dit is maximaal € 500,- (incl. btw). De kosten die u maakt voor 

het planten of kappen van bomen en struiken, betaalt u zelf. Die vallen niet onder de subsidie.  

 

Hoe kunt u meedoen en wat zijn de voorwaarden? 
1. U woont op een (voormalig) boerenerf in het buitengebied van de provincie Flevoland. 

2. U meldt zich gratis en vrijblijvend aan bij Landschapsbeheer Flevoland (LBF). Bel of mail met 

Rudy Brummelman, tel. 06-27437823, email brummelman@landschapsbeheer.net. 

Wanneer u besluit mee te doen aan het project meldt u dat bij Rudy. 

3. Rudy bevestigd per mail uw deelname aan het project. In deze mail wordt u tevens gevraagd 

akkoord te gaan met de voorwaarden (dit document), dit kan per ommegaande mail.  

4. Wanneer u akkoord bent gegaan met de voorwaarden maakt Rudy een afspraak en komt hij 

bij u langs. Hij geeft u dan advies voor het onderhoud en/of herstel van de erfsingel. Als u 

nieuwe bomen of struiken nodig heeft, krijgt u een beplantingsplan en een bestellijst. Het 

advies wordt samengevat in een rapport welke u krijgt toegestuurd. 

5. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst welke zowel door LBF als u 

wordt getekend. Bij bevestiging van uw deelname wordt u een voorbeeld overeenkomst 

meegestuurd. 

6. Met de bestellijst kunt u nieuwe bomen en struiken bestellen. U doet dat bij één van de 

kwekers/leveranciers die op de door LBF aangeleverde lijst staan. U besteld en neemt 

hetgeen af wat is afgesproken. LBF maakt prijsafspraken met de kwekers/leveranciers, u 

hoeft hiervoor dus geen offerte(s) op te vragen. 

7. U betaalt de factuur aan de kweker/leverancier. Bewaar de factuur, want dat heeft u later 

nodig. 

8. Heeft u het advies uitgevoerd, dan meldt u dat aan LBF. U stuurt (een kopie van) de factuur 

per mail of per post naar LBF. 

9. U krijgt het bedrag dat u voor de bomen en struiken betaald heeft, terug tot een maximum 

van € 500,-. Deelnemers die de btw niet kunnen verrekenen krijgen tevens de btw vergoed. 

Voorafgaand aan de uitbetaling kan er een steekproefsgewijze controle plaatsvinden. LBF 

stelt een afrekening op en maakt het bedrag over op uw bankrekening. 

 
Heeft u nog vragen? 

Heeft u interesse of vragen? Bel of mail dan met Landschapsbeheer Flevoland: Rudy 

Brummelman, tel. 0320-294935 / 06-27437823, email brummelman@landschapsbeheer.net.  

mailto:brummelman@landschapsbeheer.net
mailto:brummelman@landschapsbeheer.net
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2. Beplantingsplan erfsingel 
 

Samenvatting beplantingsplan 

U gaat:  

- 175 meter erfsingel opnieuw aanplanten op uw erf 

 

Dunnen van bomen en struiken 

 

De bestaande beplanting aan zuidoost- en zuidwestzijde wordt verwijderd t.b.v. de nieuw te 

bouwen schuur. De bestaande erfsingel aan noordoostzijde blijft gehandhaafd.  

 

Aanplant van bomen en struiken 

 

Noordoostelijke erfgrens (ca. 12 meter): 

Beplantingsschema: 5 rijen haagbeuk/eik met doorndragers. In aanvulling op bestaande 

erfsingel. 

 

Zuidoostelijke erfgrens (ca. 68 meter): 

Beplantingsschema: 5 rijen haagbeuk/eik met doorndragers.  

 

Zuidwestelijke erfgrens (ca. 95 meter): 

Beplantingsschema: 5 rijen haagbeuk/eik met doorndragers.  
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3. Beplantingsschema 
 

5 rijen haagbeuk eik met doorndragers 

 

Aantal per 15 mtr. soort symbool 

6 haagbeuk 6 

8 zomereik 2 

6 zwarte els 5 

4 zoete kers 7 

2 lijsterbes ♫ 

4 rode kornoelje x 

                               8 hazelaar ♠ 

4 sleedoorn ¥ 

4 kardinaalsmuts ♂ 

4 vogelkers ◘ 

 

Plantafstand:  1.5 x 1.5 m. 

 

Plantschema voor 15 meter: 

 

♠ ♠ x x ♂ ♂ ♠ ♠ ¥ ¥  

 

      7      7      6      5      2       5       2       5      2      2        

 

7 7 6 6 ◘ ◘ 6 6 ◘ ◘  

  

     ♫       ♫      6      5      2       5       2        5      2      2        

 

♠ ♠ x x ♂ ♂ ♠ ♠ ¥ ¥ 
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4. Kaart ontwerp erfsingel 
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Figuur 1 Bosplantsoen (bron: Landschapsbeheer Flevoland) 

5. Tips voor aanleg beplanting en onderhoud 
 

Zie voor uitgebreide informatie de brochure ‘Erfbeplanting in Flevoland’ 

 

Algemeen 

- Ondergrondse leidingen en kabels voor gas, water en elektra moeten bereikbaar blijven.  

- Houd bij de aanplant van bomen en struiken rekening met draaicirkels, breedte en hoogte van 

  machines en voertuigen. 

- Bij bouwactiviteiten raakt de grond rondom de gebouwen verdicht. Als de grond rondom de                  

  gebouwen opgehoogd moet worden, moet de ondergrond eerst goed los gemaakt worden 

  voordat de nieuwe grond opgebracht wordt. Hierdoor blijft de afwatering intact en is de grond 

  goed doorwortelbaar voor de nieuwe beplanting. 

- Laat de opgebrachte grond zich enkele maanden zetten voordat u gaat inplanten. Daarmee  

  voorkomt u dat door inklinking de planten te ondiep komen te staan en scheef waaien. 

- Inzaaien met een bodembedekker in de vorm van een kruiden- of grasmengsel of witte klaver 

voorkomt grote onkruiddruk. Zie hieronder bij onkruidonderdrukking. 

 

Bosplantsoen 

Landschapsbeheer adviseert hoofdzakelijk 

het aanplanten van bosplantsoen. Dit is 

klein plantmateriaal van 60 - 100 cm 

lengte en heeft een “kale” wortel (zie figuur 

1). Na levering moet bosplantsoen direct 

ingeplant worden. Lukt dit niet, dan moet 

het ingekuild worden (voor werkwijze zie 

folder "Erfbeplanting in Flevoland" pag. 

15).  

 

Plant het bosplantsoen 5 cm dieper dan 

het op de kwekerij heeft gestaan omdat de 

grond in het plantgat altijd nog wat inklinkt. 

Aan de donkere verkleuring onder aan het 

stammetje is te zien hoe diep het 

plantsoen op de kwekerij heeft gestaan. Als u het plantsoen nu 5 cm dieper plant en de grond in 

het plantgat goed aantrapt, komt de wortelhals niet bloot te liggen. Daarmee voorkomt u dat de 

jonge aanplant scheef waait en uitdroogt. 

 

Onkruidonderdrukking 

Zaai na het planten de plantvakken van de singeldelen in met witte klaver. De rassen ‘Alice’ of 

‘Riesling’ zijn hiervoor zeer geschikt. Beide soorten zijn goed winterhard en vormen een dichte 

mat. Door het inzaaien van witte klaver krijgen lastige akkeronkruiden als klein kruiskruid, 

akkerdistel, melkdistel, kleefkruid, basterdwederik etc. nauwelijks kans zich te vestigen. 

Voor een goed gesloten mat is 1 gram klaverzaad per m2 voldoende. Klaverzaad is zeer fijn en 

daarom moeilijk gelijkmatig met de hand uit te zaaien. Vermeng het zaad met tenminste 10 keer 

de hoeveelheid droog zand, waardoor gelijkmatig uitzaaien met de hand mogelijk is. 

Maak voor het zaaien de bovengrond licht los. Witte klaver kan vanaf eind maart worden 

ingezaaid. 

 

Klaver heeft een trage aanvangsgroei. Andere onkruiden en grassen, die zich gelijktijdig 

ontwikkelen, groeien sneller dan de klaver. De concurrentie van deze soorten is te onderdrukken 

door na ongeveer zes weken de concurrerende soorten  op ca.10 cm hoogte af te maaien. Dit 

maaitijdstip is bij benadering en moet uiteraard afgestemd worden op de ontwikkeling van de 

concurrerende soorten. Deze krijgen dan een groeistilstand en de klaver, die bij deze maaihoogte 

niet geraakt wordt, kan zich voluit ontwikkelen tot een gesloten mat. 
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Ook kunt u het bermenmengsel B3 inzaaien. Dit mengsel bestaat uit de volgende grassen: 

 

50 % roodzwenkgras 

45 % hardzwenkgras 

   5% struisgras 

 

Aanbevolen zaaihoeveelheid bedraagt 50 kg/ha 
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Figuur 2: schets poel (bron: Landschapsbeheer Nederland) 

6. Misschien interessant voor u… 
 

Landschapsbeheer Flevoland voert jaarlijks een breed scala aan projecten uit. Denk hierbij aan 

projecten in het kader van soortenbeheer, cultuurhistorie, bestrijding invasieve soorten en 

(natuur)educatie. Aangezien u op een boerenerf in Flevoland woont zijn onderstaande projecten 

wellicht interessant voor u. Mocht u meer informatie willen ontvangen over de project neem dan 

contact op met de medewerkers van Landschapsbeheer. Kijk ook eens op de website 

www.landschapsbeheerflevoland.nl.  

 

 

 

Subsidieregeling voor aanleg kleine landschapselementen op en rond het erf 

2019 – 2021 
Heeft u een woning met een boerenerf in het buitengebied in Flevoland? En wilt u van uw erf een 

visitekaartje van de streek maken? Leg dan een “landschapselement” aan op of rond uw erf! Via 

Landschapsbeheer Flevoland kunt u daarvoor nu advies en subsidie krijgen.  

 

Kleine landschapselementen belangrijk voor het landschap 
Erven zijn continue in ontwikkeling. Nieuwe schuren worden gebouwd, oude schuren krijgen een 

herbestemming, fruitbomen verdwijnen of worden juist aangeplant en noem zo maar op. Kleine 

landschapselementen vormen een bepalende factor in het landschap. Ze leveren een belangrijke 

bijdrage aan de biodiversiteit van het landelijke gebied. Daarom wil Landschapsbeheer Flevoland 

de aanleg van kleine landschapselementen zoals poelen, hoogstamboomgaarden, knotwilgen, 

(fruitteelt)hagen, bijenstruwelen en vogelbosjes stimuleren door een subsidie te geven aan 

eigenaren van (voormalige) boerenerven.  

 

Waarvoor kunt u subsidie krijgen? 
U krijgt advies van een deskundige voor de aanleg van een nieuw landschapselement. En u krijgt 

de kosten vergoed die u betaalt voor: 

- aanschaf van bomen en struiken (uitsluitend bomen en struiken van inheems autochtoon 

materiaal en oude rassen hoog- en halfstamfruitbomen); 

- aanschaf van noodzakelijk (ondersteunend) materiaal, bijv. boompalen; 

- huur van machines en gereedschap, om het overeengekomen plan uit te voeren; 

- het laten uitvoeren van werkzaamheden die direct te maken hebben met het 

overeengekomen plan. 

In het uitgebracht advies wordt beschreven welke kosten subsidiabel zijn.  

  

Om welke landschapselementen gaat het en wat is de minimale omvang? 
Poel 

- Oppervlaktewater tenminste 50m2. Van tevoren wordt bepaald welke diepte de poel minimaal 

moet krijgen om voldoende oppervlaktewater te realiseren (dit heeft te maken met de 

heersende grondwaterstand ter plekke); 

- Naast oppervlaktewater is een flauw talud 

(oever) aan de zijde waar de meeste zon op 

valt (meestal noordzijde poel) ook een vast 

onderdeel van de poel (zie figuur 1). De 

combinatie van oppervlaktewater en talud 

maakt dat de totale oppervlakte van de 

poel al snel boven de 100m2 uitkomt.                                   

 

 

 

 

 

http://www.landschapsbeheerflevoland.nl/
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Vogelbosje 

- Beslaat een oppervlakte van tenminste 350m2; 

- Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van inheems autochtoon materiaal; 

- Er worden ook soorten met doorns aangeplant zoals sleedoorn en wegedoorn; 

- Om het vogelbosje wordt een strook kruidenrijk grasland (van inheemse soorten) ontwikkeld 

met een breedte van tenminste 1,5 meter. De oppervlakte van deze strook mag bij de 

oppervlakte van het vogelbosje geteld worden. 

 

Hoogstamboomgaard 

- Alleen aanplant van hoog- en halfstamfruitbomen mogelijk; 

- Alleen oude rassen; 

- Minstens 6 stuks bij elkaar; 

- Uitgaande van een plantafstand van 10 meter (hoogstam, appels) is er een minimale 

oppervlakte van 900m2 nodig.  

 

Natuurrijke heg 

- Kan in de vorm van een fruitteelthaag, robuuste knip- en scheerheg, vrij uitgroeiende heg, 

bijenstruweel en voedselhaag; 

- Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van inheems autochtoon materiaal (in samenspraak 

met Landschapsbeheer kunnen er in een voedselhaag eventueel andere soorten toegepast 

worden); 

- Element heeft een lengte van tenminste 25 meter. 

 

Hoe kunt u meedoen en wat zijn de voorwaarden? 
10. U woont op een (voormalig) boerenerf in het buitengebied van de provincie Flevoland. 

11. U meldt zich gratis en vrijblijvend aan bij Landschapsbeheer Flevoland (LBF). Bel of mail met 

Rudy Brummelman, tel. 06-27437823, email brummelman@landschapsbeheer.net. 

Wanneer u besluit mee te doen aan het project meldt u dat bij Rudy. 

12. Rudy bevestigd per mail uw deelname aan het project. In deze mail wordt u tevens gevraagd 

akkoord te gaan met de voorwaarden (dit document), dit kan per ommegaande mail.  

13. Wanneer u akkoord bent gegaan met de voorwaarden maakt een medewerker van LBF een 

afspraak en komt hij/zij bij u langs. Hij/zij geeft u dan advies voor het nieuw aan te leggen 

landschapselement. Als u nieuwe bomen of struiken nodig heeft, krijgt u een beplantingsplan 

en een bestellijst. Het advies wordt samengevat in een rapport welke u krijgt toegestuurd. 

14. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst welke zowel door LBF als u 

wordt getekend. Bij bevestiging van uw deelname wordt u een voorbeeld overeenkomst 

toegestuurd. 

15. Met de bestellijst kunt u nieuwe bomen en struiken bestellen. U doet dat bij één van de 

kwekers/leveranciers die op de door LBF aangeleverde lijst staan. U besteld en neemt 

hetgeen af wat is afgesproken. LBF maakt prijsafspraken met de kwekers/leveranciers, u 

hoeft hiervoor dus geen offerte(s) op te vragen. 

16. Gaat u een poel aanleggen? Dan vraagt u tenminste 3 offertes aan. LBF levert u een lijst met 

aannemers aan waaruit u kunt kiezen. 

17. U betaalt de factuur aan de kweker/leverancier en/of aannemer. Bewaar de factuur, want 

dat heeft u later nodig. 

18. Heeft u het advies uitgevoerd, dan meldt u dat aan LBF. U stuurt (een kopie van) de factuur 

per mail of per post naar LBF. 

19. U krijgt het bedrag voor het (plant)materiaal en/of de diensten dat subsidiabel is terug tot 

een bedrag van € 5000,-. Deelnemers die de btw niet kunnen verrekenen krijgen tevens de 

btw vergoed. Voorafgaand aan de uitbetaling kan er een steekproefsgewijze controle 

plaatsvinden. LBF maakt een afrekening en maakt het bedrag over op uw bankrekening. 

20. U betaald geen kosten voor het uitbrengen van het advies door LBF. 

21. Het landschapselement blijft in ieder geval 5 jaar behouden én onderhouden. 

Vanzelfsprekend moet het de intentie zijn het landschapselement langer te behouden dan 5 

jaar.  

mailto:brummelman@landschapsbeheer.net
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Heeft u vragen? 

Heeft u interesse of vragen? Bel of mail dan met Landschapsbeheer Flevoland: Rudy 

Brummelman, tel. 0320-294935 / 06-27437823, email brummelman@landschapsbeheer.net. 

 

 

 

 

Subsidieregeling “Bomen voor koeien” (2020) 
Bomen voor koeien is een campagne om meer bomen in de wei te krijgen waar vee beschutting 

kan vinden. Beschutting tegen zon, regen en wind; dieren zijn er net zo blij mee als mensen. 

 

Wij zoeken voor de actie “Bomen voor koeien” boeren, hobbyboeren en particulieren in Flevoland 

die maximaal 200 stuks bosplantsoen (staat gelijk aan 50 m haag) en eventueel 4 bomen willen 

aanplanten. 

 

Daarna bestelt Landschapsbeheer Flevoland het plantmateriaal en tekent u na aanplant een 

eenvoudige overeenkomst dat u goed voor de struiken en bomen zult zorgen. 

 

Er gelden de volgende regels: 

 

 Alleen inheemse bomen en struiken (autochtoon plantgoed);  

 Passend in het landschap; 

 Aanplant van jong ‘bosplantsoen’ en / of deels oudere boompjes; 

 De planten en bomen worden zo aangeplant dat het vee er baat bij heeft; 

 Het plantgoed wordt in samenspraak met Landschapsbeheer Flevoland geregeld; 

 Het plantgoed wordt door de aanvrager geplant  (uiterlijk 1 april 2019) en onderhouden; 

 U heeft ruimte voor maximaal 200 stuks bosplantsoen en eventueel 4 boompjes; 

 Na aanmelding komt een medewerker van Landschapsbeheer Flevoland langs om met u 

te bekijken of de locatie geschikt is en welke soorten gewenst zijn; 

  

mailto:brummelman@landschapsbeheer.net
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Bijlage 1: Bestellijst bomen en struiken 
Bosplantsoen maat 60 - 100 

 Nederlandse naam Latijnse naam Aantal stuks 

Aalbes Ribes rubrum 0 

Appel, wilde Malus sylvestris 0 

Berk, ruwe Betula pendula 0 

Berk, zachte Betula pubescens 0 

Beuk, gewone Fagus sylvatica 0 

Boswilg Salix caprea 0 

Egelantier Rosa rubiginosa 0 

Eik, zomer Quercus robur 94 

Els, zwarte Alnus glutinosa 70 

Esdoorn, gewone Acer pseudoplatanus 0 

Esp/Ratelpopulier Populus tremula 0 

Gelderse roos Viburnum opulus 0 

Gewone vlier Sambucus nigra 0 

Haagbeuk Carpinus betulus 70 

Hazelaar Corylus avellana 94 

Hondsroos Rosa canina 0 

Kamperfoelie, rode Lonicera xylosteum 0 

Kamperfoelie, wilde Lonicera periclymenum 0 

Kardinaalsmuts, wilde Euonymus europaeus 47 

Kornoelje, gele Cornus mas 0 

Kornoelje, rode Cornus sanguinea 47 

Kraakwilg Salix fragilis 0 

Liguster, wilde Ligustrum vulgare 0 

Lijsterbes Sorbus aucuparia 24 

Meidoorn, eenstijlig Crataegus monogyna 0 

Meidoorn, tweestijlig Crataegus laevigata 0 

Peer, wilde Pyrus pyraster 0 

Schietwilg Salix alba 0 

Sleedoorn Prunus spinosa 47 

Steeliep Ulmus laevis 0 

Veldesdoorn/Spaanse aak Acer campestre 0 

Vogelkers Prunus padus 47 

Vuilboom/Sporkehout Rhamnus frangula 0 

Wegedoorn Rhamnus cathartica 0 

Winterlinde Tilia cordata 0 

Zoete kers Prunus avium 47 

Zwarte bes Ribes nigrum 0 

Zwarte populier Populus nigra 0 

      

   Deelnemer / afzender / besteller 

 B. Groeneveld 

  Lisdoddeweg 21 

  8251 SM Dronten 

  06-20378821 

  bas.groeneveld@gmail.com 

  032025-068-C906 (kenmerk) 
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Bijlage 2: Contactgegevens leveranciers plantmateriaal  
 

Seizoen 2019 - 2020 

 

Leverancier Boomkwekerij Maes 

Adres Lindeweg 45 

Postcode 8315 RB 

Plaats Luttelgeest 

Telefoonnummer  - 

Mob. nummer 06 - 53974515 

Email info@tuinboom.nl 

Website www.tuinboom.nl  

  Leverancier Boomkwekerij Versprille 

Adres Hertenweg 25 

Postcode 8317 PN 

Plaats Kraggenburg 

Telefoonnummer 0527-252586 

Mob. nummer 06-22302857 

Email 

info@boomkwekerij-

versprille.nl 

Website www.boomkwekerij-versprille.nl  

  Leverancier Grimme Groencentrum 

Adres Kalenbergerweg 11-1 

Postcode 8315 PD 

Plaats Luttelgeest 

Telefoonnummer 0527-202808 

Mob. nummer 06 - 30131221 

Email info@grimmegroencentrum.nl 

Website www.grimmegroencentrum.nl  

  Leverancier PlantjeTuin.nl│ Aalderink 

Adres Harderrinweg 16 

Postcode 8256 PT  

Plaats Biddinghuizen 

Telefoonnummer  - 

Mob. nummer 06-82509503 

Email info@plantjetuin.nl 

Website www.plantjetuin.nl 

 

Besteldata: 

- Vóór 20 november 2020 – uitlevering plantmateriaal december 

- Vóór 20 februari 2021 – uitlevering plantmateriaal maart  

 

Geadviseerd wordt op tijd te bestellen. Hoe eerder besteld hoe meer kans op beschikbaarheid 

van het juiste plantmateriaal. 

 

Wilt u het aanplanten van het plantmateriaal uitbesteden? Alle bovenstaande leveranciers 

kunnen dit voor u uitvoeren.   

http://www.tuinboom.nl/
http://www.boomkwekerij-versprille.nl/
http://www.grimmegroencentrum.nl/
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Bijlage 3: Contactgegevens leveranciers zaaigoed 
 

Leveranciers witte klaver en grasmengsels t.b.v. dichte zode in erfsingel: 

 

Wildeboer 

Evenboersweg 16 

7711 GX Nieuwleusen 

0529-483030 

www.wildeboer-groep.nl 

 

Ten Have Seeds B.V. 

De Velde 30 

8064 PJ Zwartsluis 

038-7600530 

www.tenhaveseeds.nl 

 

Graszaadshop.com 

Floraweg 1 

8312 RK Creil 

www.graszaadshop.com 

 

Leverancier bloemrijke- en akkerrandmengsels en stinzenbollen 

 

Cruydt-Hoeck v.o.f. 

Abbendijk 6 

8422 DL Nijeberkoop 

www.cruydthoeck.nl 

 

  

http://www.wildeboer-groep.nl/
http://www.tenhaveseeds.nl/
http://www.graszaadshop.com/
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Bijlage 4: Contactgegevens aannemers dunningswerkzaamheden 
 

Sijbrand Haven 

Steenwijkerweg 16 

8316 RJ Marknesse 

06-54986748 

Email: info@snoeibedrijfhaven.nl 

Website: www.snoeibedrijfhaven.nl 

Werkzaamheden: bomen kappen, snoeien, stobben frezen, snoeihout snipperen etc. Heeft 

beschikking over mobiele kraan voor het kappen van bomen op moeilijke of risicovolle plekken. 

 

Concern voor Werk 

Afdeling groenvoorziening 

Alfred de Wit 

Postbus 2032 

8203 AA Lelystad 

Tel. 0320 - 800000 
Email: groen@concernvoorwerk.nl 

Website: www.concernvoorwerk.nl 

 

Mulder b.v. 

Artemis 1 

8309 AT Tollebeek 

Tel. 0527-651400 

06-52082100 

Email: mulder.flevotransport@solcon.nl 

Website: www.mulder-flevotrans.nl 

Werkzaamheden: bomen kappen, snoeien, stobben frezen, snoeihout snipperen etc. Heeft 

beschikking over mobiele kraan voor het kappen van bomen op moeilijke of risicovolle plekken. 

 

Hop Boomrooierij & Hoogwerkerverhuur 

Grindweg 165 

8483 JN Scherpenzeel (Fr.) 

0561-480941 

06-40808296 

Email: info@boomrooierijhop.nl 

Website: www.boomrooierijhop.nl 

Kan met kraan bomen zagen, heeft stobbenfrees en snipperaar 

 

P. Dekker Bomenrooien 

Lindedijk 18 

8482 KS Spanga 

0527-231191 

06-54217779 

Email: pdekkerbomenrooier@planet.nl 

Werkzaamheden: bomen kappen en  snoeien. Kan bomen kappen welke op moeilijke of 

risicovolle plekken staan door de boom in fases te kappen (met behulp van klimtuig) 

 

DP Houthandel 

Baarloseweg 19 

8316 SC Marknesse 

06-21500454 

Email: info@dphouthandel.nl 

Website: www.dphouthandel.nl 

 

http://www.snoeibedrijfhaven.nl/
http://www.mulder-flevotrans.nl/
http://www.boomrooierijhop.nl/
mailto:pdekkerbomenrooier@planet.nl
http://www.dphouthandel.nl/

