
Dieper in het bos raakt het lawaai van de 
provinciale weg op de achtergrond. Vogelzang 
voert de boventoon. Een weldaad voor Joost, 
medewerker van het eerste uur. ‘Ruisende 
bomen, gesleep met takken, knisperende 
bladeren onder mijn voeten; het zijn allemaal 
natuurlijke geluiden. Die komen bij mij niet 
binnen als prikkels. Voorbijrijdende auto’s wel. 
Veel mensen realiseren zich niet dat verkeers-
lawaai ook vervuiling is. Op de meeste plekken 
in Nederland is de rust ver te zoeken.’ 
De prikkelarme omgeving die Natuurzorg biedt 
is ideaal voor hem. Het aangeboden werk ook. 
Het sluit perfect aan bij zijn vroegere opleiding 
bosbouw- en cultuurtechniek. ‘Joost weet alles 
over bomen’, zegt Aad Hendrickx dan ook. 
‘Ons team heeft verder een uitstekende 
vogelaar. Tijdens het broedseizoen kunnen  
we dus zelf een broedvogelcheck uitvoeren. 
Samen hebben we veel capaciteiten in huis  
en kunnen we een bult werk verzetten.’

Lokaal gastheerschap
Hendrickx is met zijn team bezig bij een laan 
op landgoed Oostereng bij Renkum. Een 
wandelaarster met hondje komt nieuwsgierig 
informeren. ‘Wat gebeurt hier eigenlijk?’ 

    ‘Wat we doen  
heeft betekenis  
  voor natuur  
      en mensen’

tekst Ria Dubbeldam, foto Hans Dijkstra/gaw.nl

Hendrickx legt uit: ‘Bijna tien jaar geleden is 
deze laan opnieuw aangeplant met inlandse 
eik. De bosrand is toen een stuk teruggezet, 
maar het groeit langzamerhand weer dicht 
met de sneller groeiende Amerikaanse eik.  
Die zijn we nu aan het zagen, zodat de 
laaneiken verder kunnen groeien.’ 
Op de vaste plekken op de Zuidwest-Veluwe 

Bij Natuurzorg Veluwe-Vallei werken kwetsbare mensen bij wijze van 

dagbesteding. Ze zagen, snoeien, onderhouden paden en verwijderen 

opslag. Zinvol werk dat bij natuurterreinbeheerders vaak blijft liggen.  

‘Als we aan het einde van de dag achterom kijken, zijn we verbaasd 

hoeveel we samen hebben gedaan’, zegt Aad Hendrickx.

waar ze werken ontstaat inmiddels een leuke 
interactie met mensen uit de buurt. ‘Zeker op 
het Bennekomse heitje waar we de heide open 
houden. De terreinbeheerder, de mensen die 
er vaak komen en wij zijn er blij mee. Door zo 
lokaal bezig te zijn ontstaat een soort gast-
heerschap. We dragen bij aan een mooie 
Veluwe. Wat we doen heeft betekenis voor de 
natuur en voor de mensen.’
Het heet weliswaar dagbesteding, maar wat 
zijn team doet is best pittig. ‘We worden er 
lekker moe van, krijgen een goede conditie en 
slapen beter. Al het werk gebeurt handmatig. 
Dat gaat langzamer, maar wij kunnen wel heel 
precies en subtiel werken, zonder herrie, 
zonder bodemverstorende zware machines, 
zonder verstoring voor wandelaars en dieren, 
reeën en broedvogels.’

Gewoon doen
Ruim vier jaar geleden heeft Hendrickx 
Natuurzorg opgericht. Hij had leuk werk bij 
een groen communicatiebureau maar zat 
meer achter de computer dan hem lief was. 
Hij ging als molenaar aan de slag, werd vrij-
williger op een zorgboerderij en deed een 
zorg opleiding. ‘En toen plopte dit idee voor 
natuurzorg op. Ik besloot het gewoon te gaan 
doen.’ 
Eigenlijk is het verwonderlijk dat er bijna geen 
soortgelijke organisaties zijn. Het klinkt zo 
logisch. ‘Mijn kennis wil ik graag delen’, zegt 
Hendrickx. ‘Het zou mooi zijn als andere 
mensen in andere regio’s ook hiermee aan  
de slag gaan.’

Aad Hendrickx: ‘Het is verbazingwekkend hoeveel werk we 

samen verzetten.’

Het Veluwefonds onder-
steunt graag het mooie 
initiatief Natuurzorg 
Veluwe-Vallei. Het heeft 
€500,- geschonken voor de 
aanschaf van nieuwe zagen 
en een zeis. Draagt u dit 
soort Veluwse initiatieven 
voor mens en natuur ook 
een warm hart toe?  
Word donateur van het 
Veluwe fonds:  
Veluwefonds.nl/donateur.
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