
It{ieuwe BAAK - ln de Bakerwaard is gisteren een symbolische af-
rondingshandeling verricht. De afgelopen maanden is de
natuur van de Bakerwaard, de Baakse Beek en de Gelder-
se Ussel opnieuw ingericht.
Wethouder Arno Spekschoor (links op de foto), Leen Ja-

cobs van staatsbosbeheer (midden) en Peter Sclrrijver
van het waterschap (rechts) deden dat door een boom
te planten. foto Ronny te Wechel

Lees verder op pagina 30

natuur
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Natuur Bakerwaard
opnÍeuw ingericht
vervolg van pagina 25
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BAAK - Onder toezíend oog van
ongeveer vijftig volwassenen en
kinderen is gistermiddag symbo-
lisch een boom geplant. Hiermee
komt voorlopig een einde aan de
werkzaamheden in de Baker-
waard. De laatste maanden is de
natuur in de Bakerwaard, de Baak-
se Beek en de Gelderse lJssel met
elkaar verbonden. ,,Daarnaast is
vijf hectare grond weer teruggege-
ven aan de natuuï", vertelt pro-
jectleider Leon Klein Tank van
waterschap Rijn en llssel.
,,Over een lengte van bijna vijf ki-
lomete r zijn verbeteringen aange-
bracht om de onderhoudssituatie
in dit gebied te optimaliseten. Zo
kan Staatsbosbeheer het natuurge:
bied beter onderhouden. Doe ie
dat niet, dan slipt de hele beek
dicht." Verder is het watersys-
teem op orde gebracht zodat het
water beter afgevoerd kan worden
naar de IJssel of tijdelijk vastge-
houden kan worden bij veel neer-
slag.
Klein Tank kijkt tevreden terug
op het project. De samenwerking
tussen Staatsbosbeheer, de provin-
cie Gelderland, de gemeente Bron-
ckhorst, de agrariërs en het Water-
schap Rijn en IJssel is volgens de
projectleider heel goed gegaan.
Ook aannemer Hans Hobbelman
is geen problemen tegengeko-
merl. Naast deze organisaties en
bedrijven is er ook samengewerkt

met de belangengroepen Steende-
rens Landschap en Baaks Belang.
In het gebied van de Baakse
waard is in samenwerking met de-
ze groepen een zogenoemd trek-
kerspad aangelegd. ,,Wii gaan nu
jaarlijks een wandelpad maaien
zodat mensen kunnen wandelen
in de Baakse waard", vertelt Dirk
van den Brink van Staatsbosbe-
heer.
,,Dit pad wordt dan vervolgens
het hele jaar door onderhouden
door de mensen van Steenderens
Landschap en Baaks Belang. Sa-
men met deze groepen hebben
wii ook gekeken waar het wandel-
pad kan komen."
Oriderdeel van de opening gister-
middag was een wandeling door
het natuurgebied onder leiding
van een ecoloog van het water-
schap. De hele bovenbouw van ba-
sisschool St. Martinus uit Baak
deed hieraan mee. Al vonden de
kinderen het ijsje dat ze na afloop
kregen misschien nog wel interes-
santer.
Naast het planten van een boom
door wethouder Arno Spekschoor
van Bronckhorst, Leen Jacobs van
Staatsbosbeheer en Peter Schrij-
ver van waterschap Rijn Ilssel lie-
ten de bassischoolleerlingen ook
ballonnen op. Die kwamen alleen
echter niet verder dan het maïs-
veld. ,,Die ballonnen vinden het
hier gewoon te gezellig en mooi
om weg te gaan", merkt een van
de genodigden van de opening
op.


