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Een groep vrijwilligers
verzamelden zich voor een
gesprek over Bronkhorst.
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Het gesprek ging over Bronkhorst
Koffie drinken bij Het Steenders
Landschap
Een groep vrijwilligers verzamelden zich zaterdagochtend 7
november jl. in de kantine van de IJsbaan in Steenderen. Het
gesprek ging over het afgelasten van de eerste werkochtend van het
nieuwe HSL seizoen, samenvallend met de Nationale Natuurwerkdag
2009. Dit, vanwege de onrust die ontstond over de werkzaamheden
in het stadje Bronkhorst.

Voorzitter René van Eijden verwelkomde iedereen op deze, zo vond
hij, mislukte verregende officiële eerste werkdag van het nieuwe
seizoen. “Zoals jullie meegekregen hebben vanuit de nieuwsbrief,
maar ook vanuit de pers, waren wij van plan om vandaag in
Bronkhorst lindes te gaan omzagen, een wandelpad op te knappen,
een trap op te knappen in een wandelpad, meidoorns te planten,
bomen te poten en ook nog een paar eiken om te zagen,” zo
vertelde René van Eijden. “En dat laatste is ons fataal geworden min
of meer. Er is nogal wat commotie ontstaan in Bronkhorst.”
Een aantal inwoners van Bronkhorst trekt zich het lot van die eiken
aan, organiseerden op zaterdag 24 oktober jl. een excursie rond de
slotheuvel en beplakte hiervoor ook bomen met leuzen. Onder de
aanwezigen die ochtend bleek nogal verdeeldheid te zijn. “Het is
makkelijk om mensen die van bosbeleid weinig weten, mee te
krijgen voor een actie tegen het vellen van bomen,” vertelt René
van Eijden over die ochtend, die hij bijwoonde maar waarvoor hij
geen uitnodiging had ontvangen. “Gert Jan Huetink van Bronkorster
Belang heeft meerdere keren een lans gebroken voor ons. Wij zijn
slechts uitvoerders van wat van Staatsbosbeheer mag. SBB bepaalt
het beleid betreffende die eiken die in de meidoornheg staan.”
In december 2008 werden de eerste voorbereidingen getroffen om
te gaan werken aan de Onderstraat in Bronkhorst. Door het
ongelukkig samenvallen met de Bronkhorster Kerstfair werd deze
dag afgelast en op een andere locatie werk verricht. Vervolgens
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kwamen er plotseling toch bezwaren over het vellen van de lindes.
Na wederom overleg tussen Het Steenders Landschap en de
Belangengroep Stad Bronkhorst werd een compromis gesloten voor
een volgende keer.
Denkend het draagvlak in Bronkhorst geregeld te hebben, werd door
HSL een nieuwe werkdag voor deze werkzaamheden gepland, 7
november 2009, tevens Nationale Natuurwerkdag. Uiteindelijk werd
ook deze werkochtend afgelast, vanwege wederom onrust in
Bronkhorst en het in een kwaad daglicht stellen van de Natuur- en
Landschapsvereniging.
“Wat is van doorslaggevend belang geweest om de dag niet door te
laten gaan?” wil een van de leden weten. “Want ik ben bij de
bijeenkomst geweest van Staatsbosbeheer, Het Steenders
Landschap, de VVV en Bronkhorster Belang en er zijn in een prettige
sfeer, goede afspraken gemaakt.”
De voorzitter heeft een kort antwoord: “We willen niet het imago
krijgen van ‘Ze willen zo graag zagen’.” Zeker niet na de onrust die
in Bronkhorst ontstond tijdens en na de excursie. Er werd een
handtekeningen actie gehouden met als doel deze aan te bieden aan
het Districtshoofd van Staatsbosbeheer Achterhoek, Leon Hahn. Ook
opperde men vervolgacties. Helaas is er direct met Staatsbosbeheer
gecommuniceerd en niet met de Belangengroep Stad Bronkhorst.
Het bestuur van Het Steenders Landschap wil in navolging van deze
ochtend in gesprek gaan met de initiatiefnemers van de excursie.
“Zij leven in omgeving van Bronkhorst en hebben ook kennis van
zaken. De heer Van Wijngeeren heeft bijvoorbeeld ruim 40 jaar bij
Staatsbosbeheer gewerkt en weet hoe de hazen lopen. Misschien wil
hij lid worden van de club en meehelpen en meedenken.”
Men vond het jammer dat nu toch de minderheid heeft gewonnen.
“HSL werkt op basis van draagvlak,” aldus René van Eijden.
“Staatbosbeheer moet het met Bronkhorst regelen en op het
moment dat zij er uit zijn, dan kunnen wij overwegen om daar aan
de gang te gaan.”
Op 12 december zal, na een valse start, de eerste werkdag
plaatsvinden. Meer informatie over Natuur- en
Landschapsvereniging Het Steenders Landschap staat op
www.hetsteenderslandschap.nl.
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