Symb olische start pr oj e ct' D orp en

in het lands chap

uder en buren planten eerste bomen
aan de Zandweide.

In oktober bezochten belangstellenden de informatieavonden over het
project 'Dorpen in het landschap',

voortgekomen uit het Landschapsontwikkelingsplan, LoP. Ideeën en
wensen werden geïnventariseerd en
toegepast en na een financiële bijdrage v:rn het ministerie van Economische Zaken, Iandbouw en Innovatie

kan worden gestart met de uitvoering. Zowel in Drempt als in Olburgen werden projecten aangemeld. Lr
november startte het project 'Onderhoud particuliere bosjes'. Maandag
6 december was veel belangstelling
voor de officiële staft van het project
'Dorpen in het landschap'. Aanwezig
waren belanghebbenden van 't Onderholt, Het Steenders Landschap,
Natuurlijk Platteland Oost, Provincie

Gelderland, gemeente Bronckhorst
en:ranvTagefs.

"Dames en heren, welkom in Olbur-

!en," zo begint projectcoórdinator

Fred Eggink, samen met Willie Kempers het duo voor de plattelandsont-

wikkeling vormend. "Wilfried van
't Onderholt is druk geweest om het
allemaal in kaart te brengen en het is
gelukt. De offertes zijn binnen en die
zullen nog voor de kerstdagen richting LNV gestuurd worden."
Wethouder Dorien Mulderiie:'Jaren
geleden is het landschapsontwikkelingsplan vastgesteld door de gemeente Bronckhorst. Daarnaast had

je het gebiedsproces Keppel en Omstreken. Allemaal hartstikke mooi,
maar het wordt bestuurders nog wel
eens verweten dat ze plannen maken, die nooit tot
komen.
En dan ben

ik natuurlijk ontzettend

blij dat we nu ook daadwerkelijk met
uitvoeringen kunnen
De wethouder mocht zelf aan het
werk om een begin te maken met
de Dorpsranden. "Er zijn twee voorlichtingsbijeenkomsten geweest en
heb

bij één daarvan mogen beleven

hoeveel belangstelling daarvoor was,

mede naar aanleiding van het Inspiratieboek Keppel & Omgeving."
Op de korte termijn dienden belangstellenden 33 projecten in, waawan

ook enkele ommetjes en wandelpaden. Geprobeerd zal worden om
met de 100.000 euro subsidie die is
gekomen van LNV, projecten uit te
voeren, ofin elk geval ditjaar nog te
beginnen.

"Ik ben ontzettend blij, dat we hierDo
rien Mulderije. Omdat zij het vuurtje
mee aan de gang kunnén," besluit

op de Zandweide al had zien branden,

nodigde ze het gezelschap aan om
met haar mee te lopen. "Dan kunnen
we daadwerkelijk de spa in de grond
zetten. Heel hartelijk bedankt voor
jullie inzet en alle zaken die jullie
aangeleverd hebben. Ook die medewerkers van mij, die het toch zo snel
mogelijk hebben gemaakt, dat we tot

werkelijke uitvoering over kunnen
gaan."

De

Iangs de Zandweide in Olburgen zal
een singel worden aangelegd. Behalve de aanschafvan de bomen en het
planten ervan, is eveneens het onderhoud voor de aankomende vier jaren
mee begroot. "Dus na die vier jaar
zullen jullie misschien zelf eens aan
het zagen moeten," lacht Fred Eggink. "Geplant worden een viertal po
pulier.eu de Robusta's. De naam zegt

het al, robuuste bomen, die naast de
Baakse Witten meer voorkomen in
het landschap rond Olburgen." De
populieren zullen later in de singel
worden herplant. De wethouder ging
aan de slag, geholpen door buurmannen van de Zandweide en betrokkenen. Terug in Kraantje lek werd,
uiteraard onder het genot van een

erstebunen aan

d.e

Zqnàweide ín Olburgen gaon ín dz grCInd.

dran\ie, gesproken over de verschillende ingediende plannen en de papierwinkel die daarbij hoort. Doorde
vorst in de grond moeten de ptànten
worden opgekuild.
"Ondertussen zijn er wel plekken
waar gezaagd kan worden en de rasters weggehaald. Wij zullen, als we

van de week het overzicht van de

financiën lcijgen,

't

Onderholt op-

dracht geven om daadwerkelijk uit te
voeren. En 15 april is het de laatste
dag''tlat wd ín Nederland een boom
in.de grond zetten. Je hebt het hele
voorjaar nog de tijd. Maar de notawil
ik wegsturen," legt Fred Eggink ten-,
slotte uit. De wethouder proost op del
goede start van het project.

