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Groene CV Jef Gielen september 2018 
 
1964 – 1978, geboren te Nijmegen (Groenewoud) en aan de hand van hoofdzakelijk mijn moeder 

de liefde voor heide, bossen en landschap opgedaan. Vakanties (als we niet in Oostenrijk waren) en 
lange weekenden aan de Bieseltsebaan (stJansberg eo) doorgebracht (zomerhuisje Oma). Daarnaast 
op de heuvelrug (Duivelsberg) gespeeld tussen de huizen van mijn grootouders van beide zijden, de 
één woonde thv Maartenskliniek aan de Bergendalseweg en de ander in ‘Groot Berg en Dal’ daar 
tussen in bevond ik me meestal. 
 
1976 – 1983, lid van de NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie) afdeling Nijmegen, een 
periode waarin ik veel kennis heb opgedaan, niet zo zeer soortenkennis maar meer de samenhang en 
de ecologische achtergronden achter de soorten. Soortenkennis is daar natuurlijk wel de grondslag 
voor. Omdat veel van de NJNers vooral naar vogels keken in de Ooijpolder, probeerde ik me meer op 
de andere groepen dieren te richten (zoogdieren en insecten). Excursie leider en bestuurslid in de 
laatste jaren. 
 
1979 – 1981, BTS (Bosbouw Technische School) te Apeldoorn, diploma gehaald. Vooral feitelijke 
kennis van bomen en hun bosbouwkundig gebruik, gereedschap gebruik en onderhoud. 
Natuurbescherming was in deze tijd nog als een vloek in de kerk op deze school. 
 
1978 – 1980, lid van “actiegroep tot behoud van het Haterse Broek”, dit bos ten zuiden van 
Dukenburg dreigde indertijd nog een villawijk te worden. vanuit de NJN leverde wij inventarisaties als 
onderbouwing voor het behoud van dit unieke broekbos. 
 
1980 – 1989, lid en medeoprichter van Vereniging Das en Boom, monitoring dassen ten westen van 
Nijmegen, Haterse vennen en eigenlijk Gemeente Heumen, was het deel waar ik 3x in de week de 
dassenburchten controleerde op aanwezigheid dassen en bv stroperij, in deze tijd is het idee onstaan 
van wat later de EHS genoemd werd, al snel werden ‘we’ de beschermers van bedreigde dieren in Nl. 
én hun leefomgeving. Ik zelf was altijd meer van de Boom als van de Das en heb mijn ‘Hegitis’ in deze 
tijd opgelopen, dassen zijn nu eenmaal verzot op heggen net als 80% van onze inheemse 
biodiversiteit, die mijn niet ontging naast het achterna lopen van dassen.... 
 
1981 – 2018, al mijn vakanties geplant in of nabij oude cultuurlandschappen in Noord - West Europa, 
hoofdzakelijk Sleeswijk-Holstein en Groot-Brittannië, eigenlijk waren het meer studiereizen naar 
behagelijke landschappen.....  
 
1996 – 2005, werkzaam bij Vereniging D&B, als landschapsonderhouden, de directe omgeving van 
Huis Wylerberg, Palland en Filosofendal was mijn werkgebied, daarnaast assisteerde ik bij de 
Dassenopvang en het Veldhamster project, met de planologische perikelen van de vereniging had ik 
weinig van doen, en eigenlijk ook weinig op. Des al niet te min veel bereikt voor bedreigde 
diersoorten. 
 
1999-2004/5, gedetacheerd bij stichting wAarde, voor het opzetten en leiden van “het nationaal 
stimuleringsproject voor gevlochten heggen hagen en houtwallen” (mondvol), getracht het 
heggenvlechten, als waardevolle toevoeging (ecologisch en cultuurhistorisch) aan het regulier knip 
en scheer beheer, te herintroduceren in Nederland. Veld onderzoek naar de oorsprong van het 
vlechten in Nl. (te weinig)  en praktijk ervaring opgedaan onder andere in Engeland. cursus (twee 
jaar) gegeven aan belangstellenden tot heggenvlechter, workshops, lezingen, excursies, tv, radio en 
vele krantenartikelen. 
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2005 – nu , als ZZPer werkzaam als landschapsbeheerder, hoofdzaak heggenvlechten in de ‘winter’, 
grasland beheer in de ‘zomer’. Schaapsherder geweest, zie onder. Onderzoek voortgezet naar de 
oorsprong van de lijnvormige landschapselementen, in het bijzonder de “gevlochten heg”, en er 
achter gekomen dat de herintroductie  van de ‘vlechtheg’ de introductie van de gelegde heg als 
gevolg had, deze ‘fout’ in 2008 / 2010 / 2013 meermaals voorgelegd aan diverse “deskundigen en de 
door mij opgeleide heggenleggers, maar het wordt (nog steeds) niet erkent en herkend. Onze “eigen 
cultuur” gaat nog steeds verloren en ‘we’ weten van niets en doen alsof het allemaal goed gaat.  
 
2006 – 2016, schaapsherder en bedrijfsleider voor de schaapskuddes (3) in omgeving Nijmegen van 
de Wassum uit Venlo, heidebeheer met gescheperde kuddes als extra toegevoegde waarde aan het 
landschap. Tussen Utrechtse heuvelrug en de Pietersberg invalwerk verricht voor diverse kuddes en 
daardoor ook de kans om verschillende heide types en graslanden te bestuderen en te beleven. 
Daarbij moet ik vermelden dat als ‘herder’ je meer één wordt met het de natuur en het landschap je 
bent geen bezoeker maar een onderdeel..... 
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