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Baak - Taterilag 1 november, Nationale Natuurwerkdag, ktramen 8l
wijwilligers bijeen aen een zijstraatvan de Molenweg in Baalc Zii hielden zich die ochtend bezig met de werkzaamheden voor de aanleg van
het nieure wandelpad door natuurgebied de Bakertvaard van Staatsbosbeheer, zoals snoeiwerk en het ruimen van oude rasters.
Naast de wijwilligers van Het Steen-

waren ook leden

ders

van

de

Baala Belangen

Voorst uit Hummelo en lGppel aanwezig. Voorzitter van HSL laurens
Eykelkamp heette iedereen welkom
en gaf uitleg orrer de werkzaamhe
den die deze ochtend verricht zouden worden en waar de deelnemers
wat veiligheid betreft aan moesten
denken. Fons Jansen sprak namens
Baalis Belang.

Harry Sesing vertelde over de achtergrond van het natuurgebied De
Bakerwaard. Vele jaren geleden werd
een bos gerealiseerd, wat niet voor

publiek toegankelijk was. Om dit
gebied nu toch te ontsluiten, ziin diverse instanties met elkaar in overleg
gegaan. Staatsbosbeheer, Waterschap

Rijn en lJssel, Baaks Belang en Het
Steenders Landschap (HSt) hebben
het mogelijk gemaakt om een verbindinproute te realiseren tussen de

Het nieuwe pad zal met regelmaat
worden gemaaid, om de doorgang
te garanderen. Omdat dat met een
kleine trekker zal gebeuren, diende
een pad te worden wijgemaakt. Ver-

schillende berken en elzen werden

daarvoor omgezaagd en in rillen ge
legd, om als schuilplaats voor kleine
dieren en insecten te dienen.
Er waren voldoende hand- en boogzagen in de wagenvan Het Steenders
Iandschap, De helmenvoor de jeugd
waren beschikbaar gesteld door Landschapsbeheer C'elderland, zodat goed
en veilig kon worden gewerkt. Zakken met zwerfvuil, vele meters prikkeldraad en een flink aantal paaltjes,
zowel aan de Steenderense als de
Baalse kant, werden verzameld. Motorkettingzagers zaagden snel en vakkundig de rij bomen om en de jonge
lui van de scouting hadden de taak
om deze bomen in stuliften te zagen

re wandelroutes, zoals het Trelarogel-

en naar de rillen te sjouwen. Dat
konden ze snel en goed, door flink
aan de slag te gaan en goed samen
te werken. Het Steenders landschap
zorgdevoor koffie en limonade. Rond
het middaguur genoot iedereen van
broodjes knalq/orst en erwtensoep

pad richting WichmondA/ierakker.

van Pepe.

HSt Struinroute en de HeLnichwandelroutes in Baak. Daarnaast zijn er
nu verbindingen ontstaan naar ande.

Jongefui van dc scouting znagdm en

sleqtm bomert

