
Matchpoint Vacature Biddinghuizen 
 
Werkzaamheden 
Diverse klussen in het Dorpsbos te Biddinghuizen. Denk aan bomen knotten, broeihopen maken, 
takkenrillen bouwen, exoten (zoals reuzenberenklauw) bestrijden of de ijsvogelwand onderhouden. 
Dit alles samen met een enthousiaste groep vrijwilligers onder begeleiding van Landschapsbeheer 
Flevoland. Groene vingers is mooi meegenomen, maar is zeker niet nodig! Uiteraard werken we 
niet alleen, we genieten ook van alles wat we zien en horen.  
 
 
Werktijden 
1x per maand op elke derde donderdag van 
de maand. Activiteit start om 13.00u en stopt 
rond 15.30u.  
 
Locatie / plaats 
(Dorpsbos) Biddinghuizen. 
 
Soort werk 
Buitenwerk, Natuurwerk, Dierenwerk, Overig 
 
Bijzonderheden 
Verzamelen bij de Scharrelberg aan de 
Sportlaan 
Landschapsbeheer Flevoland regelt al het 
materiaal, ook de koffie met koek! Aan u om 
laarzen of ander degelijk schoeisel te regelen. 
Vergeet ook niet een goed humeur mee te nemen.  
 

Informatie over organisatie: 
Stichting Landschapsbeheer Flevoland maakt zich sterk voor behoud, beheer en ontwikkeling van 
natuur en landschap buiten de natuurgebieden. Met onze kennis en ervaring en de hulp van vele 
honderden vrijwilligers leveren we een belangrijke bijdrage aan de zorg voor het Flevolandse 
landschap. We bezitten geen eigen natuurterreinen zoals het Flevolandschap, Natuurmonumenten 
of Staatsbosbeheer. Om onze doelstelling te bereiken werken we samen met agrariërs, 
particulieren, bedrijven, verenigingen, stichtingen, gemeenten, waterschap, Provincie, 
Rijkswaterstaat én met de genoemde natuurbeheerorganisaties. Met deze terreineigenaren zetten 
we ideeën om in projecten die aansluiten bij bestaand overheidsbeleid of die een bijdrage kunnen 
leveren aan het ontwikkelen van nieuw overheidsbeleid. Ook begeleiden we de uitvoering van deze 
projecten in het veld. 

Bij de uitvoering in het veld worden we gesteund door vele vrijwilligers. Ieders inzet is welkom en 
vele handen maken licht werk. Zo werken we eraan om zoveel mogelijk Flevolanders actief te 
betrekken bij natuur- en landschapsbeheer in hun eigen omgeving. 

Onze missie: “Samen werken aan actieve zorg voor ons landschap” 

 
 


