
wat is en wat doet  
‘Het Steenders Landschap’ - HSL 

presentatie door Frank van Heijst, secretaris HSL 

voor de leden van Steenderens Belang 

24 februari 2020 

 



• DOEL:  
behoud en versterken landschap rondom Steenderen 

• HOE: 

– onderhoud en beplanten landschap 

– versterken elementen zoals boomgaarden, knotwilgen, 
heggen, akkerranden, steenuilen 

– beïnvloeden Gemeente: beleid & uitvoering & handhaving 

• WIE: ruim 200 leden, waarvan ca 30 actief op werkdagen en 
ca 30 actief in werkgroepen 

wat wil HSL?, hoe?, wie? 
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HSL beheert en onderhoudt:  

• 3 boomgaarden met ca 200 hoogstam fruitbomen 

• minstens 250 knotwilgen 

• ca 10 houtsingels 

• 750 m heggen 

• de MONUMENTALE populier bij het veer 

• de akker en het weitje bij Bronkhorst  

• het Plantenbos (samen met ‘t  Onderholt) 

onze landschapsprojecten 
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• WG Plantenbos:  

maakt voorstel voor revitalisering en functie-uitbreiding 
dorpsbos 

• HoogStamLeu:     snoeien 200 bomen in 3 boomgaarden 

• WG Steenuilen:  

 zorgt voor 130 uilenkasten en hun bewoners 

• WG Akkerranden:  

 zorgde in 2019 voor 12.600 m2 bloeiende akkerranden 

• WG Patrijzentellers:    telde in 2019  12 patrijzenfamilies 

 

werkgroepen van HSL 
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• 5 winter-werkochtenden en een zomer-werkavond  

• snoeiwerk boomgaarden 

• zaaidag akkerranden 

• “je school kan de boom in” en boomfeestdag 

• patrijzen-telwerk 

• steenuilen-werk 

• ca 50 fietsrondes: voorbereiden werkdagen, klussen 
tussendoor en wat behoeft onze aandacht? 

• vrijwilligers-bedank-feest met BBQ 

• 1 ALV en 7 bestuursvergaderingen 

HSL organiseert jaarlijks: 
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INKOMSTEN: 

• vrijwilligers-arbeid, subsidies, lidmaatschap € 10/jaar 

UITGAVEN: 

• koffie, soep en broodjes  

• afvoeren snoeiafval 

• heggen knippen en maaiwerk in de boomgaarden 

• gereedschappen en cursussen 

• inkomstenderving akkerrand-boeren 

• pacht van terreinen bij Bronkhorst  

financiën HSL  
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... en kom meewerken en meedenken aan/over 
behoud en versterken van ons aller landschap 

 

• lid worden kan via groene kaart in de zaal of via 
www.hetsteenderslandschap.nl 

• op de website ook info over de werkdagen en 
periodieke Nieuwsbrieven over onze activiteiten 

• jongeren: kom HSL versterken ! 

 

 

word lid van HSL ... 
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in Steenderen 
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• dorpsplan Steenderen:  

– “verbinden, vergroenen, verblijven” 

– “aantrekkelijke en herkenbare dorpsentrees”  

– kern mist aansluiting naar de lanen buiten de kern 

kan HSL hierbij iets betekenen? 

• op advies van HSL heeft de Gemeente vorige 
week 40 bomen geplant langs de dorps-entrees  



nieuwe bomen feb. 2020 
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Bronkhorsterweg (11 nieuwe bomen)            Ariënsstraat (9 stuks) 



 heeft u nog vragen?  

 

Dank voor uw aandacht 
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