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ALGEMEEN 

 

Zin om als vrijwilliger buiten te werken op mooie plekken in de provincie Utrecht? Meld je dan aan voor de 

landschapsbeheerploeg. Naast lekker aan de slag te zijn in de natuur leer je veel over het beheer en onderhoud 

van het landschap. Voor verschillende ploegen die werken in de hele provincie Utrecht zijn we op zoek naar 

nieuwe vrijwilligers die regelmatig op een doordeweekse dag beschikbaar zijn. Op een werkdag gaan gemiddeld 

5 vrijwilligers aan de slag aangestuurd door een professionele ploegbegeleider. De Landschapsbeheerploegen 

Utrecht werken op wisselende locaties.  

 

Je maakt onderdeel uit van een hecht team van enthousiaste mensen en doet zeer afwisselend werk op  

bijzondere plekken. Het werk bestaat uit klussen als wilgen knotten, onderhoud van de historische tuin van 

buitenplaatsen, het maaien en schonen van poelen, aanleggen en onderhouden van broeihopen voor 

ringslangen, onderhoud van lanen, aanplanten van bomen en struiken, afzetten van hakhout, maaien en afhooien 

van hooilandjes en aanleg en onderhoud van hoogstamfruitboomgaarden. Je komt regelmatig op bijzondere 

plaatsen die veelal niet vrij toegankelijk zijn. 

 

 

OMSCHRIJVING 

Taken: 

• Het verrichten van beheerwerkzaamheden in het landschap onder begeleiding van een professioneel 
ploegbegeleider  

 

Wat wij vragen aan competenties en beschikbaarheid:  

• Je vindt het leuk om onderdeel te zijn van een groep 

• Je bent op een doordeweekse dag beschikbaar. Er wordt gewerkt van 8.30 uur tot ongeveer 16.00 uur 

• Je vindt het leuk om buiten te werken, ook onder verschillende weersomstandigheden  

• Je bent bereid om opdrachten aan te nemen van de ploegbegeleider 

• Je bent bereid je kennis te vergroten, bijv. over landschapsbeheer of EHBO/ veldhulpverlening, door middel 
van cursussen die worden aangeboden 

 

Wat wij bieden:  

• Werken op bijzondere en mooie plekken in de provincie Utrecht 

• Dienstkleding in bruikleen 

• Materiaal en kleding voor veilig vrijwilligerswerk 

• Deelname (gratis of tegen kleine vergoeding) aan het cursusaanbod en lezingen van Landschap Erfgoed 
Utrecht 

• Vrijwilligersvergoeding of kilometer vergoeding 

• Deelname aan kerstdiner en jaarlijkse vrijwilligersdag 

 

Vragen? Bel met 030 2205534 of meld je aan via vrijwilligerswerk@landschaperfgoedutrecht.nl  

Vrijwilligers vacature  

Vrijwilliger Landschapsbeheerploegen Utrecht  
Maart 2019 
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