Persbericht, 20 juni Otterlo
Doet u mee aan het project éénduidige streekeigen landhekken?
Samen gaan wij voor “Groen”!
In navolging van de gemeenten Leusden, Woudenberg en Barneveld gaat ook de gemeente Ede
aan haar inwoners een korting van € 200 aanbieden bij aanschaf van een Valleihek.
Ter informatie: een basis Valleihek is er voor niet-leden al vanaf € 460.
Het idee om tot een éénheid te komen in het buitengebied m.b.t. de landhekken is ontstaan op de
inventarisatie-avonden van het project Levend Landschap welke in samenwerking met de
gemeente Ede, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de Belangenverenigingen van Otterlo
en Harskamp werden georganiseerd.
In heel de Gelderse Vallei worden eenzelfde type hekken geplaatst met daarop diverse oude
streeknamen. Het zijn robuuste hekken vervaardigd uit kwaliteitshout: Eiken of Douglas. Het hout
is onbehandeld. Alleen de kenmerkende “V” wordt geschilderd met groene Ecoleum.
Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 november 2018 aanmelden via,
de contactpersoon voor Otterlo: GerritJan van Lagen (gjvanlagen@gmail.com / 06-12094468) /
de contactpersoon voor Harskamp: Riny Elbertsen (090744@kpnplanet.nl / 06-22457422).
Voor meer vragen kunt u uiteraard ook bij hen terecht. Inwoners uit het buitengebied van
Wekerom en De Valk mogen zich ook via bovenstaande personen aanmelden.
Tip: meld op tijd aan, want er is een maximum van 50 stuks aan het totale aantal hekken met
korting van de gemeente Ede. In 1e instantie krijgt men op het 1e hek subsidie, afhankelijk van
het aantal aanvragen kan men ook op meerdere hekken subsidie krijgen. De eerste 50
aanvragers komen in aanmerking voor de korting.
We ontvangen graag naam, adres, telefoonnummer , emailadres en het gewenste aantal hekken.
Deze gegevens worden door ons doorgegeven aan Vallei Horstee waarna één van hun
vrijwilligers persoonlijk een afspraak met u maakt om bij u ter plaatse de specifieke wensen en
mogelijkheden te bespreken.
Voor een uitgebreid overzicht van de kosten en mogelijkheden verwijzen we u graag vast naar de
website van Vallei Horstee: http://www.valleihorstee.nl/valleihekken/beschrijving
Wanneer het hek geplaatst is ontvangt u een factuur van de geleverde hekken (minus € 200 als u
voor de korting in aanmerking komt)
Harskamps Belang

De projectgroep landhekken Levend Landschap Harskamp en Otterlo.
v.l.n.r. : Riny Elbertsen (Harskamps Belang) , Bert Budding (gemeente Ede) , Jacqueline Morren
(Otterlo’s Belang), GerritJan van Lagen (coördinator project Otterlo) en Marnix Bout (gemeente
Ede) die op bezoek gingen bij Vallei Horstee waar ze uitleg kregen van de heer Hans Veurink
(coördinator agrarische natuurverenigingen collectief Veluwe).
Op de foto ontbreken behalve Hans Veurink nog: Wim Kuster (gemeente Ede) en Freek Aalbers
(Stichting Landschapsbeheer Gelderland).

VOORBEELDEN
HEK 1: Eikenhout - 5 meter breed - Schaaldelen - Vleugels

HEK 2: Eikenhout - 4 meter breed - Rechte planken

HEK 3: Douglas hout - 5 meter breed - Rechte planken - behandeld met
Ecoleum - Vleugels - Lamlat

HEK 4: - Douglas hout - 4 meter breed - Schaaldelen

