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De vereniging Het Steenders Landschap (HSL) is in juni 2004 opgericht 

met als doel het onderhouden en verbeteren van het landschap in het 
gebied van de voormalige gemeente Steenderen: Steenderen, 

Bronkhorst, Baak, Toldijk, Rha en Olburgen.  
De vereniging heeft thans 229 leden.  

Met deze Nieuwsbrief informeert het bestuur de leden periodiek over de 
activiteiten die door en namens HSL zijn en worden uitgevoerd.  

 

 

Corona-perikelen 

Helaas heeft de corona-pandemie ertoe geleid dat het bestuur in het hele seizoen 2020-

2021 bijna alle activiteiten die HSL - soms al sinds haar oprichting in 2004 - jaarlijks doet 

heeft moeten afgelasten.  

We hebben afgelopen winter helaas geen enkele zaterdagse werkdag kunnen houden. 

Waar sommige onderhoudsklussen in het landschap niet een jaar konden wachten is er 

door kleine groepen ad-hoc onderhoudswerk gedaan. Alles bijeen is er deze winter en 

voorjaar toch best veel werk verzet in ons landschap; daarover leest u in deze dikke 

Nieuwsbrief.  

De werkgroepen van HSL zijn wel actief kunnen blijven - soms met aanpassingen i.v.m. 

corona; ook over hun activiteiten is meer te lezen in deze Nieuwsbrief.  

Tenslotte willen we dit zeer vreemde verenigingsjaar proberen af te sluiten met toch een 

gezamenlijke ledenactiviteit:  

 onder voorbehoud houden we op woensdag 14 juli a.s. de zomerwerkavond 

met BBQ; houd die avond vrij, nadere info volgt via onze website en per 

email.  

 

KOMEND SEIZOEN: noteer deze data in uw agenda: 

 

In het komende seizoen zijn onze werk- en andere verenigingsdagen, alle natuurlijk 

ONDER VOORBEHOUD i.v.m. de corona-ontwikkelingen, gepland op:  

 dinsdag 12 oktober 2021: Algemene Leden Vergadering in de ieskeet; 

 zaterdag 6 november 2021: HSL-werkdag van 08.45 tot 13.00 uur; 

 zaterdag 11 december 2021: werkdag; 

 zaterdag 8 januari 2022: werkdag; 

 zaterdag 5 februari 2022: werkdag; 

 zaterdag 12 maart 2022: werkdag; 

 zaterdag 16 april 2022: zaaidag akkerranden; 

 woensdag 15 juni 2022: vrijwilligersavond + BBQ; 

 woensdag 13 juli 2022: zomerwerkavond  

 Wij hopen u bij één of meerdere werkdagen te mogen begroeten.  

 Ook HSL-leden die tot nu toe niet aan de werkdagen meededen worden van 

harte uitgenodigd om dat eens ’n keer te komen proberen.  

http://www.hetsteenderslandschap.nl/
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VANUIT DE HSL-WERKGROEPEN 

 

Werkgroep HoogStamLeu  

[coördinator: Robert Romijn] 

 

Deze werkgroep verzorgt sinds vele jaren het onderhoud van circa 260 hoogstambomen 

in de drie boomgaarden, die HSL in beheer heeft. Dat zijn:  

 de boomgaard van Linzell aan de Molenkolkweg 

 de boomgaard van Massink, achter de huizen aan de andere zijde van de 

Molenkolkweg 

 de boomgaard van Addink aan de Wehmestraat hoek Paardestraat. 

De HoogStamLeu doen leuk en noodzakelijk snoeiwerk, want: “snoeien doet groeien”, en 

dat moet goed begeleid worden. De HoogStamLeu snoeien in het winterseizoen wat loopt 

van half november tot eind februari, op zaterdag en soms ook op een doordeweekse dag.  

 

Met een corona-veilig programma hebben de 

vrijwilligers van de HoogStamLeu van februari 

tot eind maart 2021 op een aantal vrijdagen 

en zaterdagen de fruitbomen kunnen snoeien. 

Dit hebben we met een (helaas) relatief kleine 

groep gedaan in de boomgaarden van Massink, 

Linzel en Addink. Hierdoor hebben we niet alle 

bomen in de boomgaard van Addink kunnen 

doen. 

Een meevaller was dat we dit seizoen op twee 

snoeidagen ondersteuning kregen van de 

Hoogstambrigade Bronckhorst. Hoewel de 

Brigade  vanwege corona alle activiteiten 

gestaakt had, was Wouter Roorda toch bereid 

ons te komen helpen. 

 

Aanvullend op al het snoeiwerk hebben we op 9 januari ook 7 fruitbomen vervangen. De 

nieuwe bomen (betaald door de gemeente Bronckhorst) zijn weer van oude en soms 

vergeten appel- en perenrassen uit de kweektuin van Hennie Rossel. Veel informatie over 

deze kweektuin en over oude fruitrassen is te vinden op de website: 

https://www.vergetenfruitrassen.nl/wp/nl/ 

 

De nieuwe aanplant is door Cor Hofs weer netjes van 

labels voorzien en in de administratie van de 

boomgaarden verwerkt. 

 

Eind april heeft een kleine groep vrijwilligers alle 

gesnoeide takken in de drie boomgaarden opgeruimd.  

De boomgaarden staan er weer mooi bij; zeker nu ze in 

de bloesem staan is het een lust voor het oog. 

 

Langs deze weg wil ik graag aandacht van de HSL-leden vragen voor de bezetting van 

onze groep. De vaste snoeiers van afgelopen tijd waren Henk Kobussen, Gerrit 

Groeneveld, Jaap Compass, Sander van Dam en Robert Romijn. Veel oudgedienden lijken 

te zijn afgehaakt of zijn geblesseerd en we zijn daarom naarstig op zoek naar 

nieuwe aanwas voor de HoogStamLeu.  

 Als je het leuk vindt en een keer mee wilt lopen meld je dan aan via 

info@hetsteenderslandschap.nl. 

 

https://www.vergetenfruitrassen.nl/wp/nl/
mailto:info@hetsteenderslandschap.nl
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Werkgroep Steenuilen 

[coördinator: Philip van Dijk] 

 

Vanaf 1 mei is het seizoen van onze werkgroep weer begonnen om de nestkasten de 

controleren. Helaas hebben we nog steeds te maken met de maatregelen rond corona 

waardoor niet iedereen in de gelegenheid kan zijn om mee te doen. Desalniettemin 

proberen we alle circa 150 kasten toch langs te gaan:  

 in mei kijken we of er in de kast gebroed wordt;   

 vanaf eind mei tot in juni controleren en zo nodig schoonmaken 

van de bebroede kasten en dan de jongen ringen; 

 afsluitend schoonmaken van de kasten.  

In de eerste ronden van mei hebben we weer de nodige bezette 

kasten en de eerste vroege jongen aangetroffen. Het beeld is nog 

niet compleet genoeg om al een eerste betrouwbaar beeld van het 

broedsucces te kunnen geven, daarvoor zijn nog meer gegevens 

nodig van de komende bezoeken. Maar de meeste jaarlijks bezette 

kasten lijken ook nu weer bezet te zijn.  

Leuk zijn de terugmeldingen van de ringen die we op de ouderdieren aantreffen. Nu we 

een aantal jaar in deze samenstelling als werkgroep opereren, ga je delen van series 

ringnummers herkennen. Na het melden blijkt er dan bijvoorbeeld een jong van vorig 

jaar een paar huizen verderop dit jaar in een nestkast te zijn gaan broeden. Ook treffen 

we wel eens oudervogels zonder ringnummer aan wat aangeeft dat we wel heel veel 

monitoren via de nestkasten maar dat er gelukkig ook nog steenuilen nestelen op 

plekken die wij niet weten en kunnen ringen, bijvoorbeeld in oude knotbomen of in 

kasten die niet bij ons in beheer zijn. 

We hopen op een weer vruchtbaar jaar voor de steenuilen en in de volgende nieuwsbrief 

verwachten we meer te kunnen vertellen over het broedsucces in 2021. 

 

 Tot slot nog een verzoek.   

Helaas krijgen we vrij snel na het uitvliegen van de jonge steenuiltjes meldingen van 

dode jongen. Verdronken, gepakt door een kat of hond, verkeersslachtoffer, etc.  

Het helpt daarom altijd om onder het nest wat rommel, takken, ’n pallet neer te 

leggen waaronder de jonkies (‘pullen” genoemd) kunnen wegkruipen. Ook is 

het handig om drinkbakken op het erf te voorzien van ondiepe plekken of gaas, 

zodat de jonge uiltjes er weer uit kunnen klimmen.  

Tenslotte: houd katten binnen in de uitvliegperiode! 

 

 

Werkgroep Dorpsbos (voorheen Plantenbos) 

[coördinator: Lucas Kalkers]  

Sinds najaar 2019 heeft HSL een werkgroep 

Dorpsbos. Deze werkgroep heeft zich ten doel 

gesteld om voorstellen te maken om het 

Plantenbos (een bos uit de 

ruilverkavelingperiode, zie kaartje) te 

revitaliseren, en om er een aantal functies in 

te creëren die horen in een dorpsbos, zoals 

bijvoorbeeld een rolstoeltoegankelijk 

wandelpad en kinderspeelplekken. 

 

De werkgroep heeft hiervoor een voorstel 

gemaakt. Het voornemen was om over het 

plan in overleg te gaan met andere 

Steenderense Verenigingen om samen een zo 

breed mogelijk draagvlak te krijgen voor de 
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aanpak en invulling van dit dorpsbos. Ook een overlegavond met belangstellende 

gebruikers van het bos staat in de planning. Helaas moest de werkgroep vanwege de 

corona-maatregelen deze activiteiten opschorten; thans valt nog niet te voorzien 

wanneer dit weer kan starten.  

Het "Plan voor verfraaien en multifunctioneler inrichten van het dorpsbos Steenderen" 

(versie van mei 2021) kunt u inzien op onze website, via: 

http://www.hetsteenderslandschap.nl/plan-voor-dorpsbos-steenderen 

 

In de afgelopen periode hebben meerdere vrijwilligers hard gewerkt om het wandelpad 

door het bos te egaliseren en te verharden met 'Achterhoeks padvast' (een 

halfverharding). Daardoor is het bos beter toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. 

Het pad is gedeeltelijk verlegd zodat er meer dóór het bos gelopen kan worden, in plaats 

van er om heen. Dat komt de beleving ten goede.  

Er wordt nog gewerkt aan een infopaneel voor bij de ingang van het bos, met daarop 

onder andere een plattegrond met de wandelroutes. Ook staat nog op de planning om de 

biodiversiteit te vergroten, alsook de speelmogelijkheden in het bos. 

 

In het weekblad Contact stond onlangs dit stuk over het Steenderense dorpsbos:  

 

http://www.hetsteenderslandschap.nl/plan-voor-dorpsbos-steenderen
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Werkgroep Akkerranden 

[coördinator Frank van Heijst]  

 

Deze werkgroep is medio 2018 gestart met als doel zoveel mogelijk akkerranden 

ingezaaid te krijgen met akkerbloemen. Daarvan profiteren o.a. insecten, vogels en 

patrijzen. In 2019 hebben wij als HSL ervoor gezorgd dat iedereen kon genieten van 

circa 12.600 m2 bloeiende akkerranden; in 2020 was dat 27.270 m2. Bij enkele 

akkerranden is een bord geplaatst met uitleg. 

     
 

In 2021 zorgen wij als Het Steenders Landschap voor circa 38.000 m2 bloem- en 

voedselrijke akkerranden!  

Vorige maand (april 2021) is ruim 24.000 m2 bloemenrand ingezaaid: 

 met 12 vrijwilligers hebben we handmatig circa 8.000 m2 ingezaaid.  

 daarnaast is in opdracht van HSL ook 14.500 m2 machinaal ingezaaid door ’t 

Onderholt,  

 en er is ook nog 2.000 m2 machinaal ingezaaid door boeren zelf op hun eigen 

perceel.  

 tenslotte is ruim 13.500 m2 akkerranden van vorig seizoen dit jaar blijven 

‘overstaan’; we gaan kijken hoe deze stroken zich dit 2e jaar ontwikkelen.  

 

Al het gebruikte zaad is betaald door de 

gemeente Bronckhorst. Het zaadmengsel is 

speciaal samengesteld om ‘akkerfauna’ 

(patrijzen en andere kleine veldieren) 

voedsel te bieden. In de tabel hiernaast is 

de samenstelling te zien. 

    

 

 

Werkgroep Patrijzen 

[coördinator René van Eijden] 

 

De afgelopen drie maanden zijn er weer veel vrijwilligers op pad geweest om patrijzen te 

tellen. Het buitengebied van Steenderen is opgedeeld in telgebieden, iedere teller heeft 

een eigen telgebied. In het telgebied worden rondes gelopen met om te kijken/horen of 
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er patrijzen voorkomen. Tijdens het lopen wordt soms het geluid van een roepend 

patrijzen-mannetje afgespeeld (vanaf het eigen mobieltje). Een daar aanwezig mannetje 

reageert op dat geluid. Hij herkent het afgespeelde geluid en denkt dan dat er een ander 

mannetje in zijn territorium binnendringt. Uit de reactie van het mannetje weet je dat 

daar patrijzen voorkomen; naast het mannetje zit er dan in het voorjaar, als de broedtijd 

begint, ook meestal een vrouwtje.  

De afgelopen periode hebben we bij de bewoners in de telgebieden informatiemateriaal 

in de brievenbus gedaan om hen ervan op de hoogte te stellen dat er in hun gebied 

patrijzen worden geteld. Daarbij zat ook een verzoek om zelf ook uit te kijken naar 

patrijzen. Want hoe meer ogen er in het gebied naar patrijzen speuren hoe groter de 

kans dat we ze allemaal in kaart brengen.  

Op deze manier de bewoners bij de telling betrekken 

heeft hele goede resultaten opgeleverd: we kregen 

diverse meldingen binnen van bewoners die patrijzen 

hebben gezien. Opvallend is dat de meeste reacties 

afkomstig zijn van bewoners die patrijzen hebben 

gezien rond hun eigen huis. Op zich niet vreemd want 

een patrijs zoekt plekken om zich te verstoppen. Die 

dekking vinden ze onder heggen, in droge sloten en 

onder struweel rond woningen.  

In het boerenland is deze dekking helaas veelal 

verdwenen. Daarom doen wij van Het Steenders 

Landschap ook een oproep om meer struweel en heggen in het buitengebied aan te 

leggen. Er bestaat sinds enige tijd een subsidieregeling waarbij een vergoeding kan 

worden verkregen voor het aanleggen van hagen in het buitengebied, en voor de 

waardedaling van de ondergrond die daarvan het gevolg is (want die grond is dan niet 

meer direct agrarisch productief). 

 Indien u meer wilt weten over het (gesubsidieerd) aanleggen van hagen op 

uw gronden, neem dan contact op met ons via:  

info@hetsteenderslandschap.nl. 

 

 

Bosje van Kieuw 

[Frans Peelen & Harry Sesink]  

 

Dit bosje met voornamelijk knotwilgen in de 

Bakerwaard (zie kaartje) is eigendom van mevrouw 

Janny Meutstege.  

Haar man Gerrit Meutstege (hij was bekend als 

‘Kieuw’) heeft in het verleden bij een aantal oude 

wilgen ook een tiental jonge wilgen geplant en 

ingericht voor de jacht; dit bosje was heel 

belangrijk voor hem. Mevrouw Meutstege wil het 

bosje graag in stand houden, maar het onderhoud 

is een probleem.  

 

Vanuit HSL hadden we vorig jaar al met haar 

afgesproken dat we de wilgen (waar zwaar hout op 

zat) zouden gaan 

knotten. In verband 

met het hoge water 

ging dat toen niet 

door.  

Najaar 2020 waren 

de wilgenstaken 

inmiddels enorm zwaar geworden: ze moesten er 

mailto:info@hetsteenderslandschap.nl
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hoognodig af. Eind november hebben enkele HSL-vrijwilligers, op veilige corona-afstand, 

de wilgen geknot. Er dreigde hoog water te komen, dus enige spoed was wel gewenst. 

Het dikke hout is meegenomen als kachelhout en de rest is versnipperd en afgevoerd (als 

‘biomassa’) naar de energiecentrale van For Farmers in Lochem. HSL krijgt van de 

provincie subsidie voor het onderhoud van dit bosje. 

 
  

 

 

Het ‘bosje van Kieuw’ na de snoei:  

 

 
 

 

Stuwtje bij de 3 Peppels 

[Frans Peelen & Harry Sesink]  

In de Kruisbrinkse Laak, die deels parallel loopt 

aan de Wolfstraat (daarom wordt hij ook wel 

Wolfstraatse Laak genoemd) en die uitkomt bij ‘de 

3 Peppels’ langs de Dolfingweg, is in het verre 

verleden een stuwtje gemaakt, dat echter niet 

meer in gebruik was.  

In onze regelmatige gesprekken met de 

buitendienstmedewerker van het Waterschap Rijn 

en IJssel (WRIJ) hebben wij ter plaatse gesproken 

over dit stuwtje. Het zou intern bij WRIJ worden 

aangekaart en wie schetst onze blijde verrassing: 

begin april 2021 is het stuwtje weer in ere 

hersteld! Dit zorgt ervoor dat het regenwater 

langer in de Laak wordt vastgehouden. Daardoor 

hebben 

landbouw en natuur minder last van verdroging in 

de zomer en het grondwater wordt aangevuld.   

 

We zijn blij met het resultaat en zoeken nog meer 

locaties waar regenwater langer vastgehouden kan 

worden. Dit kan natuurlijk alleen in goed overleg 

met de landbouw.  

 Wie hiervoor tips heeft geeft dit svp aan 

ons door per email via 

info@hetsteenderslandschap.nl.  

 

 

Singel in wei van Marcel van der Steen 

[Frans Peelen & Harry Sesink]  

 

De bestaande singel, die parallel loopt aan de Eekstraat ter hoogte van Het Zwarte 

Schaar, is door ons uitgebreid met een aantal eiken en circa 30 wilgenstaken. Verder is 

de meidoornhaag deels opnieuw aangeplant.  

mailto:info@hetsteenderslandschap.nl
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Ook hier zijn zowel de bomen als de meidoorn beschikbaar gesteld 

door de gemeente Bronckhorst via de werkgroep Dorp en Rand. De 

wilgenstaken komen uit de knotwilgen bij Harry Sesink achter het 

huis. We hebben samen met Marcel en zijn zoon de struiken en 

wilgenstaken geplant. Het was verbazingwekkend wat een grote 

hoeveelheid reeën, hazen, torenvalken en vele ander vogels daar 

gebruik maken van de heggen en weilanden!  

 

 

Knot-essen tegenover Covikseweg 1 

[Frans Peelen & Harry Sesink]  

 

Een bestaande rij van ongeveer 10 zeer oude knot-

essen (op het land van de familie Boschloo, zie 

kaartje) is in 2009 hersteld en uitgerasterd met 

gekloofde palen. Nadien is er nagenoeg geen 

onderhoud gepleegd aan de nieuwe aanplant en zijn er 

een aantal bomen dood gegaan.  

Wij hebben onlangs de rij knot-essen hersteld met een 

variatie aan nieuwe bomen, zodat het meer 

biodiversiteit oplevert. Het inplanten van nog meer 

essen vonden we 

niet verstandig in 

verband met de 

essentakziekte. 

De nieuwe 

aanplant bestaat 

uit 12 zwarte 

elzen, 3 winter- 

en zomerlindes 

en 1 eik.  

 

Aan het begin van deze knot-essenrij zagen we een ‘rare hoek’ in het land van boer 

Anton IJsseldijk die hij landbouwkundig niet goed kan gebruiken (achter het infobord). 

We hebben hem gevraagd of we daar ook een eik mochten planten. 

Hans Boschloo, wiens land er direct aan grenst, heeft er geen 

probleem mee dat de schaduw van deze boom op zijn land zal vallen. 

Op deze manier hebben we in goed overleg op een prachtige plek 

langs de Covikseweg een mooie eik kunnen planten. We zijn de 

agrariërs hiervoor dankbaar. Alle bomen zijn betaald door de 

gemeente Bronckhorst via de werkgroep ‘Dorp en Rand’. 

 

 

Dorp en Rand 

[Harry Sesink & Lucas Kalkers] 

 

De werkgroep ‘Dorp en Rand’ wordt door de gemeente Bronckhorst georganiseerd met 

als doel om “de landschappelijke kwaliteit te verbeteren door aan te sluiten bij de 

karakteristieken van het landschap”. Daarmee wil de werkgroep de belevingswaarden en 

de biodiversiteit verhogen, zodat we duurzame instandhouding van het landschap kunnen 

garanderen. Meer info is te vinden op de website van de gemeente via: 

https://www.bronckhorst.nl/home/plannen-en-projecten_45329/item/dorp-en-rand-

verbeteren-landschappelijke-kwaliteit_81560.html 

Aan dit overleg nemen naast de gemeente Bronckhorst en Het Steenders Landschap ook 

deel: de dorps-belangenorganisaties (DBO’s) van Steenderen, Bronkhorst, Baak, Toldijk 

https://www.bronckhorst.nl/home/plannen-en-projecten_45329/item/dorp-en-rand-verbeteren-landschappelijke-kwaliteit_81560.html
https://www.bronckhorst.nl/home/plannen-en-projecten_45329/item/dorp-en-rand-verbeteren-landschappelijke-kwaliteit_81560.html
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en Olburgen-Rha, ’t Onderholt, de Historische Vereniging Steenderen (HVS), de 

wildbeheer-eenheid (WBE) en de landbouworganisatie LTO.   

 

De gemeente stelt via deze werkgroep ook geld beschikbaar voor initiatieven. Zo worden 

nieuwe (fruit)bomen en struiken, en zaad voor de akkerranden en voor onze HSL-akker 

in Bronkhorst gratis aan ons beschikbaar gesteld door de gemeente Bronckhorst. 

Door tussenkomst van HSL zijn er de afgelopen winter bij diverse particulieren open 

plekken in boomgaarden opgevuld met nieuwe fruitbomen. Ook zijn er op meerdere 

plekken struiken geleverd die door de betrokken zelf zijn geplant. Als HSL hebben we in 

onze boomgaarden ook de dode fruitbomen vervangen. In het Dorpsbos hebben we een 

grote beuk geplant aan het begin van het dijkje en diverse struiken.  

Ook hebben we van de gemeente via Dorp en Rand het verhardingsmateriaal 

(zogenaamd ‘Achterhoeks padvast’) geleverd gekregen voor de verharding van het 

rolstoelpad in het Dorpsbos (Plantenbos). 

Een ander voorbeeld is de aanplant van een tiental elzen langs sloot aan de Russerweg 

op het perceel van de familie Aalbers aan de Toldijkseweg. Als je het dorp Toldijk vanaf 

de Steenderense kant inrijdt, zie je deze nieuwe elzen aan de linkerkant haaks op de 

weg, op een plek waar deze zwarte elzen landschappelijk perfect passen. 

 Wanneer u ook bomen of struiken wilt planten op een plek die het landschap 

ten goede komt en/of die bijdraagt aan de biodiversiteit, neem dan svp 

contact met ons op, per email via info@hetsteenderslandschap.nl .  

 

 

Bomenkap gemeente Bronckhorst 

[Frans Peelen & Harry Sesink]  

 

In 2016-2017 is onder verantwoordelijkheid van wethouder Paul Seesing het 

‘Bomenbeleidsplan Bronckhorst’ opgesteld; dit plan is in maart 2017 vastgesteld. Zie via: 

https://www.bronckhorst.nl/home/beleidsnotities-rapporten-en-

handboeken_45446/rubriek/natuur-en-milieu_4319.html . 

In dat plan werd onder andere bepaald dat er in de gemeente Bronckhorst circa 1000 

bomen zullen worden gekapt, vooral zomereiken. Als compensatie hiervoor zouden op 

andere locaties nieuwe jonge bomen worden aangeplant. Best wel een kostbare 

aangelegenheid. 

In werkgebied van Het Steenders Landschap rondom Steenderen zagen we in dat plan 

dat er langs de Lamstraat 95 zomereiken zouden worden gerooid, en ook langs de 

Muizegatweg en langs de Broekstraat. Volgens ons wat dat absoluut niet nodig, en dus 

ongewenst. We hebben ter plaatse overleg gevoerd met de betrokken ambtenaren en 

uiteindelijk overleg gehad met de (huidige) wethouder Paul Hofman. Dit heeft er toe 

geleid dat de gemeente ruim 300 grote eiken rondom Steenderen niet heeft gekapt.  

 

 

Nieuwe bomen in Steenderen 

[Frans Peelen & Harry Sesink]  

 

Begin 2020 heeft wethouder Paul Hofman voor het gemeentehuis van Bronckhorst te 

Hengelo de ‘duurzame tegel’ voor Het Steenders Landschap officieel onthuld (zie op onze 

website via: http://www.hetsteenderslandschap.nl/het-steenders-landschap-krijgt-

duurzame-ster-2019/). Nadien was er een gezellig samenzijn, en toen hebben we bij de 

wethouder een pleidooi gehouden voor extra bomen. De wethouder deed de toezegging 

om 40 nieuwe bomen te laten planten in het dorp Steenderen. 

Die bomen zijn inmiddels allemaal geplant op de volgende locaties:  

 Dr A Ariënsstraat vanaf kruising Pr Bernardlaan (omgeving Aviko): 8 lindebomen in 

de berm;  

 rond de parkeerplaats bij het zwembad en de Pannevogel (basisschool): 15 lindes en 

haagbeuken;   

mailto:info@hetsteenderslandschap.nl
https://www.bronckhorst.nl/home/beleidsnotities-rapporten-en-handboeken_45446/rubriek/natuur-en-milieu_4319.html
https://www.bronckhorst.nl/home/beleidsnotities-rapporten-en-handboeken_45446/rubriek/natuur-en-milieu_4319.html
http://www.hetsteenderslandschap.nl/het-steenders-landschap-krijgt-duurzame-ster-2019/
http://www.hetsteenderslandschap.nl/het-steenders-landschap-krijgt-duurzame-ster-2019/
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 JF Oltmanstraat nabij kruising Kastanjelaan en iets 

verder bij de fietsoversteekplaats, totaal 4 

lindebomen;  

 Bronkhorsterweg nabij kruising met Pr Bernardlaan: 

10 lindebomen (foto hiernaast);  

 Pr Bernardlaan bij speelplaats: 1 lindeboom en 1 

boomhazelaar;  

 Toldijkseweg tegenover ingang Heeckerenskolk: 1 

lindeboom. 

 

 

Bestuur 

Het Bestuur organiseert de activiteiten van de vereniging en ontwikkelt daarnaast 

initiatieven om het landschap rondom Steenderen te verbeteren. Het Bestuur overlegt 

onder andere met de gemeente Bronckhorst, bijvoorbeeld in het kader van het project 
Dorp en Rand, en met Staatsbosbeheer.  

 

 Noteer deze data in uw agenda: 

 

De komende werk- en andere verenigingsdagen, alle natuurlijk ONDER VOORBEHOUD 

i.v.m. de corona-ontwikkelingen, zijn gepland op:  

 woensdag 14 juli 2021 zomer-werkavond + BBQ; 

 dinsdag 12 oktober 2021: Algemene Leden Vergadering in de ieskeet; 

 zaterdag 6 november 2021 (landelijke natuurwerkdag):  

HSL-werkdag van 08.45 tot 13.00 uur; 

 zaterdag 11 december 2021: werkdag; 

 zaterdag 8 januari 2022: werkdag; 

 zaterdag 5 februari 2022: werkdag; 

 zaterdag 12 maart 2022: werkdag; 

 zaterdag 16 april 2022: zaaidag akkerranden; 

 woensdag 15 juni 2022: vrijwilligersavond + BBQ; 

 woensdag 13 juli 2022: zomer-werkavond  

 

 Wij hopen u bij één of meerdere werkdagen te mogen begroeten.  

 Ook HSL-leden die tot nu toe niet aan de werkdagen meededen worden van 

harte uitgenodigd om dat eens ’n keer te komen proberen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie? 

Natuur- en Landschapsvereniging ‘Het Steenders Landschap’. 

Secretaris: Frank van Heijst; email: info@hetsteenderslandschap.nl; 
www.hetsteenderslandschap.nl  
 

Samenstelling Nieuwsbrief: Frank van Heijst 
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