Het Steenàers Innàschap W rlachtend

Aanleg nieuwe boomgaard Linzell

Steenderen - Na de succewolle aftrap van het nieuwe winterseizoen
tijdens de nationale natuurwerkdag van 6 novembeÍ, gaat Het Steenders I:ndschap op 11 december aan het werk in het weiland van de
familie Linzell. Het betreft de ontwild<eling van een perceel grond dat
achter de boerderij van de familie Linzell aan de Molenkolkweg in
Steenderen

ligt.
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geplant, waaronder uiteraard weer

Het Steenders I^andschap het perceel
landschappelijk wil iniichten. Uet

een aantal bijzondere soorten!
Grenzend aan de Molenkolk en langs
de perceelscheiding aan de zuidzijde
worden brede singels aangelegd met

De familie Linzell heeft gevraagd

weiland is ondertussen opgeruimd en
in septemberbewerkt, geëgaliseerd en
ingezaaid met gras. Op 11 december
worden in totaal ruim 1000 bomen en
struiken geplant, waaronder 23 fruitbomen. Direct aansluitend aan de be
staande, kleine boomgaard achter de
boerderij, zal een uitbreiding komen.
In deze uitbreiding zullen appel, peer
en kers hoogstamfruitbomen worden

allerlei inheemse soorten, zoals Gelderse roos. Naast de boerderij komt
een stuk hakhoutbos, wat inhoudt
dat het regelmatig afgezet zal gaan
worden waardoor het een laag, maar
dicht karakter zal houden.
Aangezien er veel werk verricht moet

worden met spades, verzoekt HSL om

zelf een spade van huis mee te nemen! Het aantal spades in de aanhanger zal niet toereikend zijn.
Het Steenders Iandschap nodigt eenieder hierbij uit op deze dag aanwezigte zijn en deel te nemen aan deze
leuke werkzaamheden. Verzamelen
om 9 uur bij de familie Jolink aan
de Molenkollaweg 39 in Steenderen
(direct naast de locatie). De werkochtend zal weer rond 13 uur afgelopen
zijn. HSL zorgt voor koffie en

soep!

Als het weer tegenzit is er alternatief
werk beschikbaar.

Wie meerwilweten over dewerkdag
of over de vereniging, wordt verwezen naar de website www.hetsteenderslandschap.nl of kan telefonisch
contact opnemen via (0575) 451834.

