
Landschap Onderhoud Project Movens

Landschap Onderhoud Project (LOP) is 
een van de arbeidsprojecten van Movens 
te Leiden en is onderdeel van GGZ 
Rivierduinen. 

Het LOP biedt mensen met een GGZ-
achtergrond de mogelijkheid om de 
deelnemers werkervaring op te laten doen, 
om hun kwaliteiten verder te ontwikkelen 
en om door te stromen naar betaald werk. 

Tevens biedt zij mensen de mogelijkheid tot 
een zinvolle dagbesteding.

Het uitvoeren van de werkzaamheden 
gebeurt in teamverband en met behulp 
van deskundige begeleiding, die al 
jaren werkzaam zijn in het groen- en 
landschapsbeheer. 

De enthousiaste deelnemers kunnen zich 
specialiseren in het handmatig werken 
of door middel van het volgen van 
gecertificeerde cursussen in het werken 
met machines zoals met de motorzaag en 
bosmaaier. 

Movens heeft drie LOP-ploegen; Buizerd, 
Duinwerk en Wendakker. 

LOP Movens heeft een nauw 
samenwerkingsverband met 
Landschapsbeheer Zuid Holland.

Opdrachtgevers Landschap Onderhoud 
Project

LOP (Movens) ondersteunt groen-, natuur 
& landschapsonderhoud in Wassenaar, 
omgeving Leiden en de Bollenstreek 
en is al vele jaren werkzaam voor 
gemeenten, particuliere landgoedeigenaren, 
natuurbeherende instanties en andere 
beheerders. 

Wij hebben nog ruimte voor nieuwe 
opdrachtgevers.

Werkzaamheden die wij mogelijk voor u 
kunnen uitvoeren zijn onder andere:

- Hakhoutbeheer, dunning vanHakhoutbeheer, dunning van 
houtopstanden en open maken van 
zichtassen

- Houtopslag verwijderen zoalsHoutopslag verwijderen zoals 
esdoorns en Amerikaanse vogelkers

- �lootranden vrijzagen of snoeien�lootranden vrijzagen of snoeien 
t.b.v. schouwing

- �lootranden en greppels uitmaaien�lootranden en greppels uitmaaien
- Handmatig licht uitbaggeren�Handmatig licht uitbaggeren�

uitsteken van smalle slootjes of 
greppels

- Wandelpaden onderhouden doorWandelpaden onderhouden door 
middel van snoeien, maaien en 
verwijderen van bramen

- Wilgen knotten en snoeien vanWilgen knotten en snoeien van 
laanbomen

- Laarzenpaden aanleggen enLaarzenpaden aanleggen en 
onderhouden

- ��tensief maaibeheer t.b.v. openheid��tensief maaibeheer t.b.v. openheid 
te behouden en t.b.v. bijzondere 
flora

- Aanplanten van stinzenplanten zoalsAanplanten van stinzenplanten zoals 
sneeuwklokjes en wilde hyacinten

- Aanleg en onderhoud van hagen enAanleg en onderhoud van hagen en 
beplanting

- Onderhoud borders enOnderhoud borders en 
heestervakken

- �erwijderen van zwerfafval.�erwijderen van zwerfafval.
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Landschap  
Onderhoud Project
Voor uw ondersteuning in het Groen-, 
Natuur & Landschapsonderhoud

Voor inlichtingen:

Laura van Schie
Teammanager Movens
Re-integratie door arbeid, vrijetijdsbesteding 
en educatie

06-52016541

Voor achtergrondinformatie:

www.lopmovens.nl
www.landschapsbeheerzuidholland.nl 
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