We

lcijgen er geen genoeg van!
snel aan het werk, want ze willen het
rond middaguur klaar hebben.
Rondom de boomgaard met notenbG
men is een singel met inheemse struiken en bomen aanwezig. Voor een
goed beheerde singel geldt dat deze
eens in de zoveel jaren moet worden
afgezet, anders groeit de begroeiing
van de singel uit tot bomen waardoor

de natuurwaarde van de singel

aÊ

neemt. Voor de singel rond de boomgaard geldt dat deze afgezet moet worden, dit is dan ook gebeurt op de werkd"g.

bomen aanwezig. De functie als singel
staat in dat gedeelte onder druk.
Na het afzetten van de singel lijkt dit
eerst erg kaal, maar al in het volgende
voorjaar zullen de bomen en struiken

februari verdeeld over verschillende locaties, was het nu weer tijd om op één locatie aan het werk te gaan. Op de
werkdag van 13 maart voerde Het Steenderens Iandschap werlsaamhe
Na de succewolle werkdag van 13

in

weer uitlopen en een schuilplaats

Steenderen. We lrrijgen er geen genoeg van!', aldus een van de vrijwilligers.

voor de fauna bieden. Ook landschap
pelijk zal het dan alweer een mooi
beeld gaan vormen. Het afgezette ma-

den

uit in de boomgaard met notenbomen

Het spetterert een beetje van de regen,
maar dat houdt de wijwilligers niet
binnen tijdens deze laatste werkdag
van het seizoen. Vandaag staat de

wer$laats aan de notenboomgaard
bij de Molenkolkcentraal. Op 5 februari is hier door de schooljeugd al een
begin mee gemaakt in het kader van
de actie 'Je School Kan De Boom
In"Vandaag wordt de tweede singel aÊ
gezet en kan al het snoeihout worden
verstookt, want een rrergunning daarvoor is binnen. Daarnaast wordt er

aan de Bronldrorsterweg

een mooi toegangshek naar de Molenkolk geplaatst.
Zagen en slepen, zagen en slepen en
zagen en slepen. Het werk vordert ge
staag maar het gaat toch niet snel ge
noeg met de hand en daaromwordt er
toch en extra motorzaag ingezet. Dan
gaat het inderdaad wel sneller en het
hout is bijna niet weg te slepen. De
vuurstapel groeit en liikt het goed te
doen. En dan is er koffte. Even bljko
men en dan gaan de vrijwilligeÍs weer

teriaal werd direct ter plaatse verbrand.De werkdag eindigde rond
lunchtijd met een heerlljk kopje koÊ

vers is echter niet goed, hierdoor

Tijdens het afzetten van de singel wor-

den een aantal "overblijvers" gehandhaafd. Dit zljn waardevolle bomen die
volume aan de singel (gaan) geven en
daarom blijven staan. Teveel werblij-

'

wordt de natuurwaarde van de singel
aangetast. Dit is goed te zien in de singel die tussen de boomgaard en de

Mo

lenkolk staat; hierin zijn teveel grote

fie en soep.De pannen met soep waren
in mum van tijd leeg en de broodje
werden met smaak gegeten. Voorz itter
Rene van Edden bedankte iedereen
voor zljn inzet dit seizoen.
Ondanks het koude en niet altijd even
leldcere weer is er toch wel veel werk
verzet. Meer weten? Kijk op
wwwhetsteenderslandschap.nl

