
lNatuurwerkdag:
Wandel pad Bakerwaard verbindt
Trekvogelpad, Helmichroute en

Struinpad Steenderen met elkaar.
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ZUrPHEN/BAAK - ,,wii vieren van-
daag de participatiemaatschap-
piji'Woorden uit de mond van
de Zvtphense Ian Gorter, voorzit-
ter van het ecologisch stadspark,
die met zichtbaar genoegen deel-
neemt aan de nationale natuur-
werkdag. Geen wonder dat hij
straalt. De vriiwílligersactiviteit
heeft zaterdag 1 november plaats
op de warmste novemberdag ooit.
Menig natuurliefhebber voelt
zichuitgedaagd door het ongeken-
de nazomerweer, niet'meedoen is
ge\Moon geen optie. Landeliik mel-
den zíchmaar liefst 14.5oo vrijwil-
ligers, waarmee de veertíende edi-
tie met een nieuw record de boe-
ken ingaat. Deze regio draagt ze-
ker een steentje bii. Zo werken
zíchop het stadspark ínZutphen
veertig mensen in het zweet, voor
een proiect in het uiterwaarden-
landschap bij Baak meldt zích een
groep van biina zestig 'activisten'.
Deze groep noeste werkers, be-
staande uit vertegenwoordigers
van Het Steenderens Landschtp,

dorpsbelangenorganisatie Baak
en scouts uit Hummelo, geven
vorm aan een kronkelend wandel-
pad door de Bakerwaard. In feite
is de oude Ilsselpolder een rivier-
arm die in de loop der tijd is
dichtgeslibd, vertelt Lucas Kal-
kers. Hii is verbonden aan het
Steenderens Landschap en locatie-
leider van het project. Kalkers ver-
telt dat het aan te leggen wandel-
pad meer betekent dan een lokaal
ommetje. ,,Eigenlijk is het de mis-
sing link tussen drie bestaande
routes. Het Trekvogelpad ter hoog-
te van Vierakker, de Helmichrou-
tes in Baak en de Struinroute in
Steenderen. Het nieuwe pad legt
de verbinding met die bestaande
routes. Voor de diehards onder de
wandelaars geweldig natuurliik.
Die kriigen door dit prachtige
landschap nu een doorgaande rou-
te die in grote lijnen met de loop
van de Baakse Laak meegaat. Hier
sta je echt middenin de natuur.
Met dank aan Staatsbosbeheer, de
eigenaar van het gebied."
De werkgroep is zaterdagmorgen
vooral werkzaam in het dichte

bosje, dat zíchvlak voor Baak als
een ondoordringbaar stukje 'oer-
woud' in het landschap manifes-
teett. Het bosje verwijst naar de
ruilverkaveling van dertig jaar ge-
leden, vertelt Harry Sesinlg even-
eens van het Steenderens land-
schap. ,,Toen ziin heel wat land-
schapselementen verdwenen, de
bomen zíin destijds geplant ter
compensatie." Een opdracht die
min of meer lukraak is uitgevoerd
zo blifkt nu, want de wilgen die
ter plekke stonden legden vervol-
gens het loodje. Op één na en
daaromheen is de directe omge-
ving nu vrijgemaakt. Sesink ,,Wil-
gen hebben licht nodig." Hii koes-
tert de overlevende als een monu-
ment: "Kiik, aan deze kant zíe ie
weer levend hout. Die wilg kan
wel honderd iaar zíjn. Nu hij
weer in het licht staat, gaat -ie het
redden."
Het wandelpad meandert als een
rivier, dat is juíst ook de charme
vindt de werkgroep. Neemt niet
weg dat er nog wel enige discus-
sie is over de vraag of die ene
boom midden op het bospad nu
wel of niet moet bliiven staan.
,,Die boom maakt het juist span-
nend toch?" stelt Sesink die duide-
liik wars is van rechtlijnigheid.
Petie afvoor de twee vrouwen in
de werkgroep die als ware bosar-
beiders niet onderdoen voor de
mannenbroeders. ,,Het is gewel-
dig samen zo'nklus aan te pak-
ken. Vroeger was het ondenkbaar
zo'n samenwerking tussen Baak
en Steenderen, er was toch wel ri-
valiteit. Gelukkig speelt dat nu
echt niet meer."
Om kwart voor één wacht de bri-
gade erwtensoep uit de restau-
rantkeuken van Pepe in Baak. Een
geste die in grote dank wordt afge-
nomen, werken in de buitenlucht
maakt hongerig. Zo participeert
ieder op zijn eigen manier en dat
is een kwestie van het aanboren
van de iuiste talenten.

) net nieuwe wandelpad door
de Bakerwaard loopt van de
Bontekoeweg richting kern
van het dorp Baak
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I Deze ten dode opgeschreven wilg komt weer tot leven. De boom mánifes-
teert zich als een monument langs het wandelpad in de Bakerwaard.


