
Het        plan

Plan voor verfraaien en multifunctioneler 

inrichten van ons dorpsbos 1



Opbouw

 Bos

 Werkgroep

 Dromenvanger

 Meedoen?
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Historie in het kort

 In de jaren ’70 aangelegd als 

compensatie voor ruilverkaveling

 Historisch ‘onverantwoord’

 Eén van de weinige bossen in de 

Achterhoek met een rivierklei grondslag

 Op de oorspronkelijke zomerdijk

 Plantvakken, met 1 open ruimte voor 

activiteiten zoals de openlucht diensten 

en wandelpaden aan de rand
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Maak er weer een dorpsbos van!

 Enthousiaste groepje burgers

 Verzameling van ideeën voor een multifunctioneel 

dorpsbos, breder dan landschap alleen

 Doel om bos in de lengte der dagen te behouden voor 

het dorp

 Ingehaald door de tijd: eigendomsoverdracht(-en!)
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Van wie is het bos en hoe wordt het beheerd?

 Voorheen: eigenaar SBB en erfpachter gemeente B. 

(vervallen na overdracht)

 Beheerder = 't Onderholt 

 Onderaannemer = HSL 

 Eigenaar sinds juni jl.= gemeente Bronckhorst

 Vruchtgebruikers zijn natuurlijk de bezoekers!
6



Doelen en uitgangspunten

 ‘Inclusief’ bos (deels rolstoel/kinderwagen vriendelijk) 

 Zowel jeugd als ouderen aantrekken: veilig en leuk

 Ontmoetings- en activiteitenplek

 Vergroten natuurwaarde en biodiversiteit

 We werken hoofdzakelijk met natuurlijke materialen 

 Landschap is erbij gebaat 

 Met elkaar, bewoners van het dorp en vrijwilligers

 Continuïteit
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Concreet

1. Geschikt voor brede doelgroep

2. Meer variatie in vegetatie/bomen/biodiversiteit

3. Verder herstel historische zomerdijk
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1a. Toegankelijk voor ouderen en minder 

validen
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1b. Aantrekkelijk voor jeugd

10



1c. Wandelaars en sporters
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Concreet

1. Geschikt voor brede doelgroep

2. Meer variatie in vegetatie/bomen/biodiversiteit

3. Verder herstel historische zomerdijk
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Bomenplan o.b.v. advies ecoloog

1. Van enkelsoortige vakken naar gemengd bos

2. Van gelijkjarige opstanden naar verschillende 
leeftijden

3. Meer structuurvariatie: gelaagdheid aan de 
randen + meer zon in het bos 

4. “Voedselbos” (geen boomgaard!)

5. Stilte/rustgedeelte t.b.v. wild

6. Meidoornhaag laten uitgroeien en aanvullen

Geleidelijke realisatie, tenzij onveilige situaties
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Concreet

1. Geschikt voor brede doelgroep

2. Meer variatie in vegetatie/bomen/biodiversiteit

3. Verder herstel historische zomerdijk
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3. Herstel/behoud overgroeide zomerdijk

 Cultuurhistorisch element van ca. 50 meter

 Informatiebord over waterproblematiek waarmee het 

dorp in het verleden te maken heeft gehad

Idee: historische zomerdijk ook herstellen 

richting de Oltmanstraat?
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Voorstel op kaart

 Wandelroute rolstoeltoegankelijk

 Bankje/picknickplek

 3x Speeluitdaging (Monkeybar, hordes, 
evenwichtsbalk)

 Speelbos voor bv huttenbouwen en water

 Informatiebord zomerdijk en 
ruilverkavelingsbos

 Voedselbos incl. wandelpad

 Stilte/rustgebied

 Poel
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Ingang

Richting 

Kuilenburgerstraat

Richting 

Paardestraat

Richting 

Landustweg



Al gerealiseerd

 Oprichten WG en werven vrijwilligers: vers bloed altijd welkom

 Verwerven bos door gemeente

 Start grondige opknapbeurt met o.a.: 

 rolstoelvriendelijk wandelpad door bos

 2 extra banken op wandelroute

 aanleg en onderhoud poel

 opknappen parkeerplaats

 herstel uitgang aan zuidwest zijde (duiker)

 Conceptplan gepresenteerd aan diverse lokale verenigingen

 Toestand bos laten bepalen door expert + advies inwinnen
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Ook dit nog (naast doorlopend onderhoud):
 Vervolg grondige opknapbeurt: 

 vrijzetten wilgen aan poel

 aanleggen speelplek (puntstuk?)

 mantelzoom vegetatie (‘rafelranden’)

 aanplant voedselbos

 ontwerpen en plaatsen infopanelen bij entree

 Reactie op plannen vragen door omwonenden, enz.

 Consultatie en participatie van de inwoners van Steenderen 

 Partijen selecteren voor uitwerking, fondswerving en subsidie

 Voorwaarden voorleggen aan gemeente + akkoord ophalen 

 Uitvoering: gefaseerd, start in 2022, geen einddatum 18



Overige verbeterideeën

 Akkerranden rond het bos? Bos uitbreiden?

 Bos heet je welkom: entree opknappen

 Bos opnemen in dorp

 Kerkpad herstellen

 Meer promotie van geheel en wandelnetwerk in bijz.

 Meer toepassingen vinden voor grote open plek in 

het bos: buitenlessen? Openlucht theater? …? 19



In gesprek

 Wat is jullie eerste reactie op ons plan?

 Hebben jullie aanvullingen?

 Wie wil waaraan meehelpen?
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