
 

Wie zijn we? 

 

Het gehele jaar door organiseert de sVLU 
diverse werkochtenden. Hieronder een 
korte greep uit de vele activiteiten. 

 

 Afzetten van elzensingels en houtwallen 

 Knotten van knotwilgen, snoei struikwilgen 

 Aanleg (erf)beplantingen bij boerderijen 

 Laten graven van padden-/kikkerpoelen 

 Vrijzetten en laten opschonen van vennen 

 Snoeien vruchtbomen, Knippen van hagen 

 Aanleg ecologische verbindingszones 

 Aanleg bloemrijke (graan)akkerranden 

 Aanleg natuur op btraakliggende gronden 

 Jaarlijkse fietstocht door Udens Landschap 

 (Dia)lezingen en Presentaties 

 Landschapscursussen 
 

Organisatie 

 Van 1989-2014 was het VLU de eerste 
gez. werkgroep van IVN en Vogelwacht. 

 SInds 2014 is het VLU een heuse Stichting 
met steun van IVN en Vogelwacht. 

 

Voor de juiste data en tijdstippen van de 
werkdagen check hiervoor de media of de 
convocaties. Deelname is geheel gratis! 

 

Stg. Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU) 

De sVLU is een onafhankelijke stichting met 
steun van IVN en Vogelwacht. Men richt zich 
op het behoud, herstel en ontwikkeling van 
kleine landschapselementen, zoals knot-
wilgen, elzensingels, kikkerpoelen etc. De 
sVLU doet dit door landschapsonderzoek, 
werkdagen, educatie, advisering en de uit-
voering van inrichtings- en beheerprojecten. 

Het beheer van allerlei kleine landschaps-
elementen buiten bos- en natuurgebieden is 
van groot belang voor natuur, landschap en 
cultuurhistorie. De stichting Vrijwillig Land-
schapsbeheer Uden helpt boeren, burgers 
en buitenlui met het behoud, het herstel en 
de ontwikkeling van deze elementen 

 

 
 

Kleine Landschapselementen! 

Kleine landschapselementen waren heel 
vroeger onderdeel van de agrarische 
bedrijfsvoering. Denk aan elzensingels, 
houtwallen, knotwilgen, drinkpoelen, heide-
veldjes, leilinden, hagen en boomgaarden.  

 

Werkdagen vrijwillig landschapsbeheer 

Elk jaar organiseert de sVLU 12 werk-
ochtenden in het Udense Landschap. Zij 
doet dit sinds 1989, dus al ruim 25 jaar! 
Eerst als werkgroep, nu als stichting. 

 

Inlichtingen vrijwilligers en vrienden 

Voor meer informatie en/of aanmelden: 

 Vrijwillig Landschapsbeheer Uden 

Willem Peters (Voorzitter) 
Telefoon: (0413) 25 25 29 

Ernest de Groot (Secr.) 

Telefoon: (0413) 25 13 70 

E-mail: info@svlu.nl  

Website: www.svlu.nl  
 

 
 
 

Algemene Folder VLU 
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sVLU al 25 jaar actief ! Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden actief met Landschap in de weer ! 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

 


