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Thema Landschap/buitengebied 

 

Thema Erfgoed, cultuurhistorie en streekgeschiedenis 

Idee 

Onderhoud landschap aansluiten bij de projecten van ANV het Binnenveld 

Knotten wilgen bij Walderbrinkweg en schoolklassen hierbij betrekken 

Onderhoud beplanting boerderij Boekelo (hoogstam, heg, etc.) 

Onderhoud bomenrij bij Huibers, Mansholtlaan 

Inventarisatie bestaande clubs, die zich met het landschap bezig houden zoals ANV, 
Weidevogelgroep, Bijenvereniging, Klompenpaden, KNNV 

Snoeiafval naar olifanten in Rhenen brengen.  

Opruimen van en meer aandacht voor zwerfvuil en drugsafval.  

Schoonheid dekzandgebieden naar voren halen via beheer, voorlichting, etc. 

Onderhoud houtwallen 

Inventariseren broedvogels  

Aanplanten groen zoals houtwallen, heggen, bomenrijen enknotbomen 

Aanleg bloeiende bloemen en bomen voor de bijen en jeugd betrekken 

Op orde brengen van de ruiterpaden langs Krommesteeg, Kraatsweg en Harsloweg. 

De rijen eikenbomen langs de Harsloweg herstellen. Vervangen van populieren door eiken. 

Idee 

Verhaal over ontstaan van Krommesteeg. 

Herstel van het Monument bij de Langesteeg en Vier Morgenweg. 

Bouw van een korenschuur 

Plaatsen van informatieborden/panelen bij grafheuvels. 

Actualiseren van informatieborden zoals bij Kasteel Harselo. 

Opknappen, verfraaien en onderhouden van het vliegeniers monument (meubilair, informatiebord en 
groen). 

Informatie over historische boerderijen verzamelen en bundelen in een boekje, informatieborden bij de 
boerderijen plaatsen en ontwikkeling van fietstocht langs de boerderijen. 

Herstel van het heidelandschap bijvoorbeeld kleine heidegebieden aan elkaar verbinden in de 
schaapsdreef. 
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Thema Toegankelijkheid en recreatie 

 

 

  

Meer informatieborden over landschap/geschiedenis in het buitengebied plaatsen. 

Met bewoners in gesprek over herstel en onderhoud van boerderij Boekelo / Soetendaal en eventueel 
werven van vrijwilligers voor hulp. 

Ontwikkelen van een wandelgids / QR code met historische wandelroute. 

Herstel plan van dorpsboomgaard 

Geschiedenis vastleggen van de dorpsherberg van de Brink  

Idee 

Aanleg van wandelpad van 27 km langs de grens van Bennekom. 

Op orde brengen van de ruiterpaden langs Krommesteeg, Kraatsweg en Harsloweg. 

Aanleg van een wandelpad over agrarische percelen aan de Dikkenbergweg naar het bos. 

Fietspaden bij de Grift richting Veenendaal verbreden.  

Ontwikkelen landschaps- en wandelpark, waar ook activiteiten georganiseerd kunnen worden voor jong 
en oud. 

Ontwikkelen van een groene wandelroute in het dorp in combinatie met aanleg van mini ecologische 
zones.  

Ontwikkelen van een wandelroute in het Bennekomse bos. 

Herstellen en vervangen van 6 recreatiebankjes verspreid in De Kraats en Nergena. 

Plaatsen blikvangers bij toegangswegen zoals Maanderdijk en Langesteeg. 

Kunstroute weer organiseren á la 14Karaats 

Ontwikkelen fietsroute langs agrarische bedrijven, bijenhouderij, etc. met verkoop van streekproducten 
zoals melk/eieren/fruit. 

Zorgen voor meer plekken waar streekproducten kunnen worden gekocht. 

Realiseren van meer parkeergelegenheid bij toegangswegen zoals Maanderdijk en Langesteeg 

Zorgen voor betere parkeerplaatsen bij Langesteeg/Viermorgen en ingang van het Bennekomse bos met 
oplaadpalen voor auto en fiets.  

Aanleg van simpel buitensporttoestel in het Bennekomse bos, achter bij de Selterskampweg of wellicht 
bij Hoekelum. 
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Thema Ecologie/biodiversiteit 

 

Thema Educatie/betrekken jeugd 

 

Idee 

Vervangen van prikkeldraad door meidoorn/houtwallen/vlechtheggen 

Plaatsen van nestkasten / zorgen voor winterverblijven voor uilen, vleermuizen en zwaluwen  

Onderhoud van heggen in het dorp 

Wegbermen mooier maken en natuurvriendelijk beheer (conform boek De Bonte Berm van Piet 
Zonderwijk) 

Inzaaien van voerakkers en plaatsen van bijenkasten/hotel 

Stimuleren van aanplant van hoogstamfruit 

Onbestemde gebieden in het dorp inzaaien met bloemenmengsels en aanleg van hondentoiletten  

Advies geven aan particulieren over ontwikkeling en beheer van natuur  

Boomspiegels onderhouden / inzaaien 

Maken van een visvijver van de overstortvijver bij boerderij Boekelo 

In stand houden van ooievaarsnesten  

Bermen en slootkanten inzaaien met veldbloemen t.b.v. bijen, (roof)vogels, etc. 

Idee 

Aanbrengen van meer bijzondere speeltuinen zoals een maisdoolhof. 

Jeugd betrekken bij het vliegeniersmonument  bijvoorbeeld door mee te helpen met onderhoud en 
aandacht voor het 5 mei  verhaal (vliegtuig neergestort). 

Jeugdeducatie op een melkveebedrijf in combinatie met verkoop van streekproducten, bio 
restaurant, etc. 

Jeugd betrekken bij Oude Hofstee bijenhofje / boomgaard 

Ophangen van nestkasten aan gevels van woningen  van woningbouwvereniging Plichtsgetrouw en 
het onderhouden en bekijken van de nestkasten door schoolklassen. 

Adopteren van verwaarloosde tuinen van woningen van de woningbouwvereniging Plichtsgetrouwd 
door schoolklassen en hier moestuinen aanleggen. Opbrengst gaat naar de voedselbank.  

Organiseren van een feestelijke boomplantdag (in kader van het verdwijnen van bomen in het dorp 
als gevolg van herinrichting van straten). 


