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ln Eerbeek venrviideren scouts van Tapawingo Eerbeek en leden van het IVN Amerikaanse vogelkers uit het bos aan de!
Ze hadden hun steentje kunnen bijdragen aan het onderhouden van hun groene omgeving.

En dan is er... soep
Op de Natuurwerkdag doen

vrijwilligers waardevol werk
voor de natuur en het landschap. De gezelligheid

wordt tussen de bedrijven
door niet vergeten.
door Martin Vink

ij wordt geplaagd door
spierpijn in de armen.
En zegt her en der blauwe plekken te hebben.
Allemaal het gevolg van de karatetraining die Mart Menting de
avond ervoor heeft gehad. Het
weerhoudt hem er niet van zater
dag enthousiast met een handzaag
wilgen te knotten, langs het drassige veld dat in de winter transformeert tot een ijsbaan.
Op deze landelijke Natuurwerkdag

steekt de 4-jarige Menting uit
Hummelo de handen uit de mou\Men in Steenderen . Zo'n zestig
knorwilgen bij de locatie van de ijsbaan wachten op een opknapbeurt. Verderop, aan de Leemstraat, moeten ook wilgen en elzenworden gesnoeid.
Menting verkeert in goed gezel'
schap. Zo'n tien andere scouts van
zijn scoutinggroep Sweder van

Voorst uit Hummelo en Keppel
helpen mee het landschap op te
knappen. Bovendien zijn zo'n 35
mensen van Het Steenderens
Landschap van de partij. ,,We hebben dit keer vier ávijf nieuwe gezichten erbij ", glundert voorzitter
René van Eijden van Het Steenderens Landsehap.

Vader Rob en dochter Anne van
den Born zijn twee van die nieu-

welingen.Zij zietin de Natuurwerkdag een mooie manier om
punten te verdienen voor haar
maatschappelijke stage. Hij wilde

graag Anne daarbij vergezellen.
,,We helpen de natuur, het is lek-

ker om buiten bezig te ziin, en we
maken op zijn tiid een praatie met
andere vrijwilligers", zegt de 46-jarige Brummenaar.
Hun arbeid in de natuur geeft hen
ook meer inzicht. Zo hebben vader en dochter Van den Born gehoord dat het knotten van wilgen
niet alleen nodig is voor de
schoonheid van de bomen. Het
doorgroeien van de takken zou leiden tot het scheuren van de
boom. Dus verwijdert Rob met
een handzaag en Anne met een
lange snoeischaar menig tak.
Met vijf, zes graden buitentemperatuur voelt het koud aan. Later op
de ochtend gaat het ook nog regenetl. De noeste werkers trotseren
de elementen. Ze warmen zich
aan onder meer koffie. En aan erwtensoep en gevulde kippensoep.

Ook die gezelligheid hoort bij de
Natuurwerkdag.

door het bos.
;weg. Dat hier geen andere vriiwilligers hielpen op de Natuurwerkdag, viel coórdinator Sander Bosman tegen. ,,Heel veel mensen lopen hier
foto Ronlry te Wechel

ff' fookwotst
Kil en regenachtig is het ook in
Eerbeek. Zo' n dertig vrijwilligers
verwijderen de Amerikaanse vogelkers uit het bos aan de Veldkantweg.
Dat alleen leden van scouting
Tapawingo Eerbeek en het I\rN
helpen, valt Sander Bosman, coórdinator van deze opschoonklus,
toch wat tegen. ,,Heel veel mensen
lopen hier door het bos. Zehadden hun steentje kunnen bijdragen aan het onderhouden van
hun groene omgeving.Maar ik
denk dat door de slechte rweersomstandigheden mensen ziin weggebleven. De Natuurwerkdag is elk
jaat op de eerste zaterdag in november. Mensen kunnen het alvast voor volgend jaar noteren."
Evenals elders belemmert de Amerikaanse vogelkers, een struilg de
groei van andere bomen in het
bos. Bosman wijst op een beuk.
,,Die hebben we in het voorjaar geplant. De beuk geeft straks zoveel

schaduw dat de Amerikaanse vogelkers het in de buurt ervan niet
redt. Nee, ook de zaden ervan in
de grond zullen geen kans meer
krijgen."
Scout Klaas Norel onderbreekt
even het uit de grond trekken van
de struiken. Voor hem is het onderhoud van de natuur een vanzelfsprekendheid. ,,Als we het bos

intact willen houden, zullen we
zelf een bijdrage moeten leveren.
We kunnen het onderhoud niet
aan de gemeente overlatefl", meldt
de 4-jarige Norel uit Eerbeek.
Daarna beent hij naar de locatie,
waar een zeiltussen twee bomen
voor beschutting tegen de regen
zorgt. Hij verzamelt hout op een
grote hangende schaal. Niet lang
daarna knappert er een aangenaam vuurtie. ,,Iedereen heeft bo-

terhammen meegenomen, maar
zo meteen komt er rookworst en
warme chocolademelk. Dat wordt
gezellig en genieten", verheugt

ln Steenderen zijn zo'n zestig wilgen bij de iisbaan geknot
foto Ronald Hissink

Bosman zich al op de warme lekkernijen.
Aan de Broekdijk in Klarenbeek
helpen vij ftien natuurliefhebbers
de familie van Eddie Roosnek een
handje bij het onderhoud van hun
kikkerpoelen. De hulp doet hem
deugd. Hij en zijnvrouw hebben
immers een flinke klus aan het onderhoud van het natuurgebiedje.

Elke vrije avond maken ze een
rondje kikkerpoel, zoals ze het noe-

men. Ze trekken dan de kleine wilgenteentjes en berkjes uit de
grond, die van het gebied zonder
mededogen een moerasbos willen
maken. ,,W€ willen het open houden. Met al die verschillende mossen is het een schitterend gezicht
in de zomer."

