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Doelstelling
Het in stand houden van een Maldens natuur- en cultuurgebied, zoals dat er in de eerste helft van
de vorige eeuw uitzag. Gericht op de vegetatie van arme zandgronden. Het vervullen van een taak
op educatief gebied, alles in de ruimste zin.
Elementen van de tuin
• In stand houden cultuurelementen: akkers, heide, grasland, haag, ven, amfibieënpoel,
houtwallen, vlechtheggen, moestuin en kruidentuin door continuering huidig beheer
en uitbreiding van het beheer m.b.t. de nieuwe elementen.
• Ontwikkelen en beheren van het bosgebied.
• Beheermethoden en beheermaatregelen dienen erop gericht te zijn om de oorspronkelijke
flora en fauna de kans te geven zich te vestigen en te handhaven.
Aandacht wordt besteed aan het behoud van de Rode Lijst soorten.
Beheermethoden
• Beperken inzet machines met sterk verstorend karakter (geluidsoverlast e.d.)
tot het minimaal noodzakelijke.
Basisschooleducatie
• Het in stand houden van lesprogramma’s voor de basisscholen in de gemeente Heumen
• Het blijvend actualiseren van natuureducatielessen aan de basisscholen en het ontwikkelen
van nieuwe lessen.
• Optimaliseren van integratie van natuureducatielessen in het lesprogramma van
de basisscholen in de gemeente Heumen.
Deskundigheidsbevordering intern en extern
• Organiseren van informatieve en/of scholende activiteiten voor leden en geïnteresseerden.
• Op aanvraag rondleidingen verzorgen voor andere natuurorganisaties/doelgroepen.
• Organiseren van algemene groencursussen voor inwoners gemeente Heumen.
• Bieden van de mogelijkheid specialistische bijscholingscursussen voor werkende leden.
• Samenwerking met groenorganisaties in heemtuinactiviteiten.
Kennis en informatie uitwisselen.
Bekendheid
• Het onderhouden en uitbreiden van contacten met andere organisaties in
de gemeente Heumen en de regio die aansluiten bij de doelstellingen van
de vereniging.
• Het desgevraagd met adviezen en menskracht ondersteunen van nieuwe
groeninitiatieven in de gemeente Heumen.
• Ruimte bieden voor werken in de natuur aan diverse doelgroepen.
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Werving werkende leden
• Organiseren van cursussen gericht op het aanvullen en versterken van werkgroepen.
• Jaarlijks organiseren van een kleinschalige activiteit voor iedere werkgroep ter bevordering
van de samenhang en de deskundigheid in de werkgroepen.
Werving betalende leden
• Ter versterking van de kaspositie het actief werven van betalende leden en sponsoren.
Communicatie
• De doelstellingen en activiteiten van de Heemtuin Malden bekend maken via bestaande
en nieuwe media.
• De heemtuinsite actueel houden.
• De vitrine actueel houden.
• Het bevorderen van interne communicatie.
Activiteiten in, en onderhoud van het Heemhuis en andere opstallen
• Zorgen voor het regelmatig schoonhouden van het heemhuis.
• Voorraadbeheer.
• Sleutelbeheer.
• Coördineren van het gebruik van de ruimten in het heemhuis.
• Verruimen van de mogelijkheden voor het gebruik van het heemhuis.
• Uitvoeren van beheerplan voor periodiek onderhoud aan Heemhuis, bijenstand, de daken
van heemhuis en bijenstand, zonnepaneel, gereedschappen en grondwatervoorziening,
vennen, helofytenfilter en paddenstoelen.
• Streven naar klimaatneutraal beheer.

