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1. ALGEMENE PROJECTINFO 

 

 

Inleiding  : De provincie Zuid-Holland wil tijdens de Natuurwerkdag, de  

    jaarlijkse landelijke vrijwilligers dag in het groen, aandacht  

    genereren voor de molenbiotopen. Het is de bedoeling dat het 

    publiek (jong en oud) 4 november as. op diverse molenlocaties in 

    de provincie aan de slag kan met groenonderhoud en/of meedoen 

    aan andere activiteiten binnen een molenbiotoop. Dit is een mooie 

    manier om aandacht te vragen voor de molenbiotoop en  

    tegelijkertijd bewustwording van belang windvang en zicht op de 

    molen bij omwonenden, bestuurders, politici enz. te vergroten.  

    Daarnaast biedt deze dag gelegenheid om vrijwilligers (jong en  

    oud) actief een steentje bij te laten dragen aan een gezonde  

    molenbiotoop.  

 

Doelstelling:   Aandacht vragen voor de molenbiotoop, door: 

 Betrokkenheid te creëren t.a.v. instandhouding van een goede 

molenbiotoop. 

 Het realiseren van een kwaliteitsimpuls voor de molenbiotopen, 

zodat zowel de windvang als het zicht op de molen verbeterd 

worden.  

 Vrijwilligers voor het onderhoud in de molenbiotoop en op het 

molenerf te werven en actief te krijgen. 

 Mogelijkheden te bieden voor de opzet van vrijwilligersgroepen in 

de molenbiotopen. 

 

Voor wie  : Moleneigenaren die een werkdag in de molenbiotoop en/of andere 

    activiteiten tijdens deze themadag willen organiseren. Ook een  

    excursie of de openstelling van het molenerf kan een activiteit zijn. 

 

Wanneer  : De Natuurwerkdag is een jaarlijks terugkerend event op de eerste 

    zaterdag in november. 

 

Ervaring:  : In 2016 zijn tijdens de Natuurwerkdag bij zeker 18 molens  

    activiteiten georganiseerd, waar vele vrijwilligers aan hebben  

    deelgenomen. Hierdoor hebben deze molenbiotopen een flinke  

    kwaliteitsimpuls gekregen. De betrokken deelnemers (molenveld 

    en vrijwilligers) hebben zich positief uitgelaten over de activiteiten. 

 

Bijzonderheden :   Voor de eerste 25 deelnemende moleneigenaren aan de  

    Natuurwerkdag is een bedrag van maximaal € 200,00   

    beschikbaar om de activiteiten gerelateerd aan de molenbiotoop te 

    ondersteunen. Dit bedrag kan worden ingezet voor bijvoorbeeld: 

- Koffie, thee, limonade, soep, brood, etc. 

- Vervanging van hoog opgaand groen door nieuwe laagblijvende 

beplanting. 

- Aanschaf van gereedschap voor onderhoud aan de molenbiotoop. 

- Opzet expositie historische ontwikkelingen (molenbiotoop). 

- Inhuur verhalenverteller o.i.d. die link legt met molenbiotoop.  

    Vrijwilligersactiviteiten gericht op groene werkzaamheden in de  

    molenbiotoop (passend bij het karakter van de Natuurwerkdag)  

    hebben voorrang bij de verdeling van de financiële middelen! 
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2. HOE KAN IK MEEDOEN? 

 

 
Algemeen 

Het is aan u hoe en wat voor soort activiteit gerelateerd aan de molenbiotoop u wilt organiseren.  

 Meedoen kan als u een groene klus wilt aanbieden. Hierbij kan gedacht worden aan allerlei 

snoeiwerkzaamheden die met handgereedschap kunnen worden uitgevoerd, zoals het 

snoeien van (knot-)bomen, onderhoud van bosplantsoen, opruimwerkzaamheden van 

grootschalige snoeibeurt door professionele zager etc.. Heeft u een bijzonder boomgaardje 

met achterstallig onderhoud op het molenerf? Dan zoeken wij graag mee naar oplossingen 

om in combinatie met vrijwilligers een herstelbeurt aan de fruitbomen te geven. Dit geldt ook 

voor bijvoorbeeld herstel en/of onderhoud aan moestuin. Of misschien wil uw buurman het 

hoog opgaande groen wel vervangen door laagblijvende beplanting. Met het beschikbare 

budget van maximaal € 200,00 voor de eerste 25 deelnemende molens, kunt u hier een 

mooie klus met hulp van vrijwilligers van maken. 

 U kunt ook een andere activiteit organiseren, die raakvlakken heeft met de molenbiotoop en 

of het historisch molenerf, zoals bijvoorbeeld een rondleiding, verhalenverteller, expositie 

historisch materiaal over molenbiotoop/molenerf. 

Deze toolkit is vooral geschreven voor het organiseren van een groene activiteit in de molenbiotoop.  

Heeft u vragen over de organisatie van een andere activiteit, neem dan gerust contact op met Debby 

Gerritsen via info@debbygerritsen.nl of via 06-28399200. Zij kijkt graag, namens het Erfgoedhuis ZH, 

mee hoe wij u verder op weg kunnen helpen.  

 

Groene activiteit 

Wanneer u een activiteit in het groen wilt organiseren, kunt u bijvoorbeeld onderstaand programma 

volgen: 

9.00 uur  Organisatoren op locatie t.b.v. benodigde voorbereidingen. 

  Vlag ophangen t.b.v. zichtbaarheid locatie.  

10.00 uur  Ontvangst eerste bezoekers.  

  - Ontvangst met koffie, thee, limonade 

  - Welkomstwoord door organisator en/of bestuurder. 

  - Wat is programma (start, koffiepauze, lunchpauze, afronding, afsluiting) 

  - Korte uitleg activiteit (wat zijn de klussen en aandachtspunten) 

  - Korte briefing info toilet, EHBO, veilig werken, omgang gereedschap.  

  Vrijwilligers willen het liefste meteen starten met de werkzaamheden. Houd het  

  welkomwoord en de uitleg dus kort. 

10.15 uur Start activiteiten 

12.30 uur Lunchtijd en wellicht rondleiding door molenaar 

13.00 uur  Vervolg werkzaamheden 

15.00 uur  Afronding werkzaamheden 

15.30 uur  Thee en afsluiting.  

  Het is handig om direct te vragen of de vrijwilligers nog eens terug willen  

  komen om vaker te helpen. Zo is het mogelijk om dit moment aan te grijpen om 

  een vrijwilligersnetwerk voor het groenonderhoud bij de molen op te zetten.  

  Tip: Verzamel namen en contactgegevens, zodat deze mensen voor een  

  volgende klus kunnen worden benaderd.  

   

Overig 

Wilt u een andere activiteit gerelateerd aan een molenbiotoop en/of molenerf organiseren, dan kunt u 

vaste tijden voor de activiteit opnemen bijvoorbeeld een ochtendsessie en/of middagsessie. Een 

andere optie is om te kiezen voor een doorlopend programma. Het publiek kan dan de gehele dag op 

uw molen terecht voor de betreffende activiteit.

mailto:info@debbygerritsen.nl
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3. STAPPENPLAN ORGANISEREN GROENE ACTIVITEIT 

 

 
Overweegt u deel te nemen aan de Natuurwerkdag met het thema Molenbiotopen, dan helpt het 

Erfgoedhuis ZH u graag bij de organisatie. Een voorbeeldstappenplan, is weergegeven in 

onderstaande tabel. Meer tekst en uitleg is opgenomen in de volgende hoofdstukken.  

 

Voorbeeldstappenplan: 

Stap: Wat te doen? 

1 Inventariseer betrokken partijen die nodig zijn om molenbiotoop te verbeteren. Dit 

kan allereerst in kleine kring plaatsvinden, maar zoek ook afstemming met 

gemeente(n), buren en andere betrokken partijen.  

2 Ga met elkaar om de tafel en inventariseer mogelijkheden om deel te nemen met 

een activiteit.  

Bespreekpunten kunnen zijn: 

 Wat zijn de wensen over en weer?  

 Hoe en waar kan gestart worden met verbetering van de molenbiotoop? 

 Hoe zag het molenerf er vroeger uit?  

 Kunnen historische elementen worden teruggebracht met behulp van 

vrijwilligers?  

 Welke klussen liggen er om het molenerf op te knappen?  

 Wie kunnen meehelpen?  

3 Regel benodigde toestemmingen, bijv. bij buren en/of de benodigde kapvergunning. 

4 Meld de locatie aan op www.natuurwerkdag.nl - zie voor meer info hoofdstuk 4 

Aanmelden. 

5 Communiceer via websites, facebook, pers etc. – zie voor meer info hoofdstuk 5 

Communicatie. 

6 Regel het gereedschap – zie voor meer info hoofdstuk 6 Gereedschap. 

7 Zorg dat je veiligheidszaken (ARBO) op orde hebt. Vul het werkdagformulier vooraf in 

– zie voor meer info hoofdstuk 7 Veiligheid en verzekeringen. 

 

8 Geniet tijdens deze dag van al die helpende handen en het plezier dat mensen 

beleven aan de activiteit op zo’n mooie locatie. Maak zeker leuke foto’s of vraag een 

oneliner aan de aanwezigen.  

Meer informatie over de dag zelf kunt u teruglezen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 8. 

 

 

 

 

http://www.natuurwerkdag.nl/
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4. AANMELDEN  

 

 
Wilt u deelnemen of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met het Erfgoedhuis 

ZH via Debby Gerritsen: info@debbygerritsen.nl of 06 -28399200. 

 

Heeft u een groene activiteit, dan kunt u de werklocatie daarna opgeven via de website van de 

Natuurwerkdag: www.natuurwerkdag.nl. Hiermee kunnen potentiële vrijwilligers uw locatie vinden en 

zich inschrijven. Veelal komen er tussen de 5 tot 15 vrijwilligers af op een locatie. 

Dat zijn weer heel wat helpende handen.  

 

Ga naar https://www.natuurwerkdag.nl/admin/inloggen/ om in te loggen. Hier heeft u een 

wachtwoord voor nodig. Dit wachtwoord kan op eenvoudige wijze worden aangevraagd bij of u vult zelf 

de gegevens in bij https://www.natuurwerkdag.nl/organiseer-een-locatie/ 

 

In de bijlage A is een handleiding voor de website te vinden. Deze handleiding is ook te downloaden 

via: https://www.natuurwerkdag.nl/Uploaded_files/Zelf/handleiding-website-

locatieleiders.7e7b57.pdf 

 

Geef in ieder geval direct al de organisator en eigen vrijwilligers op. Uit ervaring blijkt dat als er al 

‘deelnemers’ te zien zijn, nieuwe vrijwilligers zich makkelijker inschrijven. 

mailto:info@debbygerritsen.nl
http://www.natuurwerkdag.nl/
https://www.natuurwerkdag.nl/admin/inloggen/
https://www.natuurwerkdag.nl/organiseer-een-locatie/
https://www.natuurwerkdag.nl/Uploaded_files/Zelf/handleiding-website-locatieleiders.7e7b57.pdf
https://www.natuurwerkdag.nl/Uploaded_files/Zelf/handleiding-website-locatieleiders.7e7b57.pdf
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5. COMMUNICATIE 

 

 
Om verdere bekendheid te geven aan de activiteiten en de klussen op uw locatie, is het raadzaam om 

o.a.: 

- Een persbericht naar plaatselijke weekblad te sturen. 

- Een persbericht naar regionale versie van het AD te sturen. 

- Op facebook melding te maken. 

- En de locatie zelf herkenbaar te maken door middel van een vlag. 

 

Persbericht 

Een voorbeeldpersbericht is opgenomen in bijlage B. Dit persbericht kunt u natuurlijk naar eigen 

bevindingen aanpassen. Een leuke foto toevoegen helpt meestal om aandacht voor het bericht te 

krijgen. Zorg voor een goed formaat foto en rechtenvrij beeldmateriaal.  

Dit persbericht kunt u twee weken voor de werkdag naar het plaatselijke weekblad opsturen.  

In de week voor de werkdag kunt u het bericht dan nog ter herinnering toesturen.  

Meestal is de deadline voor weekbladen de woensdag voor verschijning.  

De regionale versie van het AD is ook dikwijls geïnteresseerd om een bericht te plaatsen. Stuur het AD 

dus ook zeker een persbericht. De redactieadressen kunt u vinden via 

http://www.ad.nl/service/contact# of in bijlage B. 

 

Facebook en twitter 

Wilt u een bericht op uw facebookpagina plaatsen en/of gebruik maken van twitter, dan kunt u 

gebruik maken van #natuurwerkdag en #molenbiotopen. 

Heeft u geen facebook, maar wilt u wel een bericht laten plaatsen, dan kunt u dit doorsturen naar 

info@debbygerritsen.nl. Zij zal dan zorgen dat uw bericht op de facebookpagina van het Molennetwerk 

ZH wordt geplaatst. 

 

 

 

 

http://www.ad.nl/service/contact
mailto:info@debbygerritsen.nl
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6. GEREEDSCHAP 

 

 
Gereedschapsuitleen 

Het is mogelijk om het benodigde gereedschap te lenen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Tijdens de landelijke Natuurwerkdag zijn alleen in Zuid-Holland al ongeveer 60 vrijwilligersgroepen 

actief.  

Het uitlenen van gereedschap vergt zodoende een gehele organisatie om te zorgen dat iedereen op de 

Natuurwerkdag, met het juiste gereedschap, op de betreffende locatie aan de slag kan gaan. Om dit 

mede mogelijk te maken willen wij u vragen niet te lang te wachten om uw aanvraag voor 

gereedschap in te dienen. 

De voorraad aan gereedschap is niet onuitputtelijk. Houdt u er dan ook rekening mee dat in enkele 

gevallen gereedschap niet of anders geleverd kan worden. Mocht deze situatie zich voor doen, wordt u 

hier uiteraard van op de hoogte gesteld! 

 

Bestellen kan via: 

De Groene Motor - http://www.gereedschapuitleen.nl. U heeft wel een wachtwoord nodig om in te 

loggen. Heeft u nog geen inloggegevens, stuur een email naar info@degroenemotorzh.nl t.a.v. Ellen 

Zwetsloot. Debby Gerritsen – info@debbygerritsen.nl. Zij biedt ondersteuning bij uw bestelling. Zij zal 

dan zorgen dat de gevraagde materialen voor u besteld worden.  

 Geef dan de bestellijst, contactgegevens en bezorglocatie op. De 

 gereedschapsvrijwilliger Piet van Wijngaarden neemt daarna contact met u op om het 

 gereedschap te bezorgen en te halen. De gevraagde materialen worden uiterlijk in de laatste 

 week van oktober op de afgesproken locatie afgeleverd.   

 

Basis bestellijst 

Mocht u geen idee hebben welk gereedschap en in welke hoeveelheden u moet bestellen, dan kunt u 

onderstaande basislijst aanhouden (zie voor een toelichting bijlage C): 

- 5 snoeischaren 

- 3 beugelzagen 

- 5 pistoolzagen 

- 3 jiri zagen 

- Een stokzaag 

- Een ladder 

- 15 paar handschoenen verdeeld over een aantal maten (5 x s, 5 x m, 5 x l) 

- Veiligheidshelmen 

- Veiligheidsbrillen (ter bescherming voor houtzaagsel en takken) 

- EHBO doos 

 

Transport gereedschap 

Het gereedschap wordt op locatie afgeleverd en weer opgehaald. De betreffende gereedschap 

vrijwilliger zal contact met u opnemen om hierover afspraken te maken.  

 

Verantwoordelijkheid 

U bent als gebruiker van het gereedschap verantwoordelijk voor de kosteloos geleende materialen. 

Meld het wanneer het gereedschap gebreken vertoont, beschadigd is tijdens het werken of is 

kwijtgeraakt. Het gereedschap wordt na inname altijd weer gecontroleerd en geteld, waarbij eventuele 

kosten voor herstel en/of nieuwe aanschaf bij de gebruiker in rekening worden gebracht.  

 

 

 

 

http://www.gereedschapuitleen.nl/
mailto:info@degroenemotorzh.nl
mailto:info@debbygerritsen.nl
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7. VEILIGHEID EN VERZEKERINGEN 

 

 
Veilig werken 

Met gezond verstand, een niet overmoedige aanpak en handgereedschap, werkt u natuurlijk al vrij 

gauw veilig. Vrijwilligersgroepen moeten bij de verzekering en arbeidsinspectie echter wel degelijk 

kunnen aantonen dat er veilig is gewerkt, bijvoorbeeld na een ongeval.    

 

U kunt op de meest eenvoudige wijze aan voldoen door bij elke klus een werkdagformulier in te vullen. 

Hiermee wordt u bewust gemaakt om vooraf naar de werklocatie te kijken. 

Welke werkzaamheden vinden er plaats, welke beleefactiviteiten vinden er plaats? Wat zijn de risico’s 

tijdens de activiteiten? etc. We willen tenslotte allemaal dat de dag veilig en prettig verloopt.  

Dit werkdagformulier kunt u bekijken in de bijlagen (bijlage D Veiligheid & Verzekeringen) en 

downloaden via http://www.zelfdoeninzh.nl/arbo-en-veiligheid. 

Het werkdagformulier is een bijzonder handig middel. Het gaat er om dat u goed heeft nagedacht hoe 

veilig kan worden gewerkt en dit in de praktijk na te streven.  

Heeft u een vaste vrijwilligersgroep dan kunt u een Arbo plan opstellen.  

 

Verzekeringen 

Als vrijwilligersgroep kunt u aanspraak maken op de vrijwilligersverzekering van de betreffende 

gemeente. Per gemeente verschilt echter hoe er aanspraak op de verzekering kan worden gemaakt. 

Informeer hierover bij uw gemeentelijk aanspreekpunt/ loket voor vrijwilligerswerk. 

 

Als vrijwilligersgroepen aanspraken willen maken op de (secundaire) ongevallen en WA-verzekering 

van De Groene Motor, dan moeten zich eerst aanmelden als vrijwilligersgroep 

via info@degroenemotozh.nl. Zij krijgen dan een aanmeldformulier toegestuurd om zich te registreren. 

Daarnaast wordt ook hier verwacht dat een arboplan wordt opgesteld (bij regelmatige activiteiten) of 

een werkdagformulier (bij alleen een eenmalig evenement) in te vullen. Voor advies m.b.t. veilig 

werken wat betreft landschapsonderhoud kunt u bij De Groene Motor terecht. 

 

Aanwezigheidsregistratie 

Bij werkdagformulier en ook bij het Arboplan hoort een aanwezigheidsregistratie.  

Een blanco registratieformulier is ook in de bijlage opgenomen (bijlage D Veiligheid & Verzekeringen).  

  

Vraag en antwoord 

Een vraag & antwoord formulier over vrijwilligersverzekeringen is in de bijlagen opgenomen (bijlage D 

Veiligheid & Verzekeringen).  

 

Gemotoriseerd gereedschap 

De ervaring heeft geleerd dat vrijwilligers graag de handen uit de mouwen steken in het groen. Voor 

deze mensen is het een lekker actief dagje buiten, waarbij de gezelligheid van het samen in het groen 

aan de slag zijn vaak een drijfveer is. Gezinnen, families, vrienden maken er jaarlijks een terugkerend 

uitje van en reserveren de dag vaak al in agenda. Weer of geen weer, deze mensen komen en 

genieten van de mooie plek waar de activiteiten plaatsvinden. Gebruik van gemotoriseerd 

gereedschap schrikt deze mensen door het bijkomende geluid wel vaak af. Daarnaast brengt dit de 

nodige veiligheidsrisico’s met zich mee.  

Het gebruik van gemotoriseerd gereedschap wordt op deze dag dan ook afgeraden. 

 

Meer informatie: 

Via de website http://www.gereedschapuitleen.nl/veiligheid-2/ kunt u de benodigde informatie 

nalezen en/of downloaden. 

 

http://www.zelfdoeninzh.nl/arbo-en-veiligheid
mailto:info@degroenemotozh.nl
http://www.gereedschapuitleen.nl/veiligheid-2/
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8. AFRONDING VAN DE ACTIVITEITEN EN EEN EVENTUEEL VERVOLG 

 

 
Gereedschap verzamelen en retour 

Zorg dat de vrijwilligers al het gereedschap weer bij u inleveren. Tel het gereedschap na voordat de 

vrijwilligers vertrekken. Wanneer er nog iets mist, kunnen meerdere mensen helpen zoeken.  

Volgens de gemaakte afspraken met de gereedschapsvrijwilliger worden de materialen weer bij u 

opgehaald.  

 
Foto’s 

Heeft u foto’s gemaakt? Dan ontvangen wij graag uw beeldverslag. Het is altijd erg leuk om een 

sfeerimpressie van de werklocaties terug te zien. Het materiaal zouden wij ook graag gebruiken ter 

evaluatie, ter verbetering van onze ondersteuning en wellicht als promotiemateriaal voor volgende 

groene activiteiten in de molenbiotoop. 

 
Vrijwilligersgroep of -brigade 

Is het werken met vrijwilligers u dusdanig bevallen, dat u interesse heeft in een vaste vrijwilligersgroep 

of –brigade? Geef dit dan zeker aan tijdens het afrondingsgesprek van de aangeboden activiteit. U 

kunt de aanwezige vrijwilligers vragen om nog eens terug te komen. Is er bijvoorbeeld behoefte aan 

een werkgroep die één keer in de maand komt helpen of met een andere frequentie? Op welke dag 

kan er worden geholpen? Is dit in het weekend of heeft een doordeweekse dag de voorkeur? Ook een 

individuele vrijwilliger kan in de toekomst veel voor de molenbiotoop betekenen. Vergeet dus niet de 

contactgegevens van de vrijwilligers te verzamelen. Heeft u hulp nodig bij de opzet van een 

vrijwilligersgroep, dan horen wij dit ook graag van u. Ook hier geldt weer dat u dit kenbaar kan maken 

bij Debby Gerritsen. 

 

Tips en wensen 

Heeft u ervaringen opgedaan die u met ons wilt delen, dan horen wij deze graag. 

Wij zijn zeer geïnteresseerd in punten die verbeterd kunnen worden, goed gingen en/of overige 

wensen.  
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9. ERVARINGEN  

 

 
Al enkele malen zijn met deelname van het molenveld aan de Natuurwerkdag en/of andere groene 

werkdagen zeer positieve ervaringen opgedaan. 

 

Stadsmolen in Leiden 

Op de Stadsmolen in Leiden zijn de afgelopen jaren al meerdere werkdagen in het groen 

georganiseerd. De opkomst hier was met gemiddeld 15 personen zeer goed. Er is met veel plezier en 

in goede sfeer gewerkt. Naast een verbeterde molenbiotoop heeft al het werk dat door de vrijwilligers 

per jaar is verzet, het molenaarsechtpaar zeker 30 eigen werkdagen, van ongeveer 5 uren per dag, 

dus 150 uren opgeleverd. Deze kunnen zij nu aan andere zaken besteden. Het is op deze locatie ook 

gelukt een vrijwilligersgroep op te zetten. De vrijwilligers kunnen nu deels als vaste werkgroep en 

deels als oproepbrigade in de molenbiotoop, op het molenerf en voor andere klussen aan de slag.  

 

Geestmolen in Rijnsaterwoude 

De particuliere eigenaren van de Geestmolen hebben in 2015 en 2016 ook met succes deelgenomen 

aan de landelijke Natuurwerkdag. De opkomst op deze locatie was minder dan gehoopt, echter de 

personen die kwamen zijn meerdere keren teruggekeerd om vervolg te geven aan de groene werkdag. 

Met enkele vrijwilligers is een wekelijkse werkdag georganiseerd en is veel hout gesnoeid, geschilderd 

en het erf flink opgeknapt. De molenbiotoop heeft een enorme impuls gekregen tot grote 

tevredenheid van de eigenaren.  

 

Molencomplex Kinderdijk 

Op Kinderdijk heeft al vier jaren deelgenomen aan de landelijke Natuurwerkdag. 

De voorgaande jaren was de opkomst van vrijwilligers boven verwachting. Er is dan ook met behulp 

van vrijwilligers veel werk verzet. 



 

 

Bijlagen 

 

A. Handleiding website Natuurwerkdag  

B. Communicatie 

C. Gereedschap 

D. Veiligheid en Verzekeringen 



 

 

Bijlage A Handleiding website Natuurwerkdag  
 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

 
Bijlage B Communicatie 



 

 

 
 
B.1 Voorbeeld persbericht 
 
 

 

 

 

PERSBERICHT 

 

<Datum> 
Help de molenaar van de <naam molen> aan wind! 

 

Op 5 november as., staan in de gehele Provincie Zuid-Holland, de molens en hun omgeving, de 

zogenaamde molenbiotoop centraal tijdens de Natuurwerkdag. Ook <naam> organiseert een 

vrijwilligersdag rondom de molen in <plaats>. 

De molenaar ontbreekt het aan tijd, om naast het draaien van de molen ook het groen rondom de 

molens op een juiste manier te onderhouden. Uw hulp is daarom zeer welkom zijn. Het gaat met 

name om het knotten en snoeien van struiken en bomen. Onderhoud dat op eenvoudige wijze is 

uit te voeren met handgereedschap.  

Houdt u van praktische buitenklussen en werkt u graag op een unieke locatie aan 

cultuurhistorisch erfgoed? Kom dan zeker langs.  

 

 

Aanmelden is niet/wel nodig. 

Verzamelen: 

Tijd 

Plaats 

Parkeren 

 
-------------------------------------------------------------------einde persbericht--------------------------------------------------------------------  

 

Noot voor de redactie: 

- Fotobijschrift: Wie komt de molenaar helpen? 

- Fotograaf: … 

- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met <naam, contacgegevens>. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
B.2 Adressen redactie AD 
 

 



 

 

 

Bijlage C  Gereedschap 
 

 
 



 

 

 

Bijlage D  Veiligheid en Verzekeringen 
 
D.1 Werkdagformulier 
 (Te downloaden via http://www.zelfdoeninzh.nl/arbo-en-veiligheid) 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
D.2 Aanwezigheidsformulier 
 
 



 

 



 

 

 
 
D.3 Vraag & Antwoord formulier 
 
Dit formulier is te downloaden via  http://www.zelfdoeninzh.nl/arbo-en-veiligheid  
 

 
  
 

http://www.zelfdoeninzh.nl/arbo-en-veiligheid

