
Het seizoen 2017-2018 zit er voor natuur- en landschaps
vereniging ‘het Steenders Landschap’ al weer voor de helft
op. Samen met bestuurslid Harry Sesink blikken we terug en
kijken we vooruit.

“Tijdens de ledenvergadering die in ‘de leskeet’ wordt ge
houden, bespreken we onze plannen met de leden. Je merkt
dat er bij de leden nog steeds veel animo is om zaterdags
de handen uit de mouwen te steken. De werkdagen worden
dan ook goed bezocht. Naast de nodige vaste projecten, zo
als de boomgaarden van Linzell aan de Molenkolkweg en
Addink aan de Paardestaat en een aantal groensingels, waar
elk jaar het nodige te doen valt, proberen we ook nieuwe
projecten op te pakken. Zo hebben we het afgelopen jaar
een prachtige poel aangelegd in het Plantenbos. Op één van
de eerstvolgende werkdagen gaan we daar nog de nodige
knotwilgen planten’ aldus Harry.

Meer dan alleen werkdagen
Harry geeft aan dat de HSL meer te bieden heeft dan alleen
de organisatie van werkdagen. “In de loop van de jaren zijn
we een gerespecteerd gesprekspartner geworden van onder
andere de gemeente en Staatsbosbeheer. Het oorspronke
lijke landschap in de omgeving van Steenderen kenmerkt
zich door een prachtige combinatie van knotwilgen, essen
en meidoornhagen. ie ziet dat dit oorspronkelijke landschap
in de loop van de tijd is veranderd. De HSL doet er, in samen
werking met burgers, WBE, agrariërs en gemeente, alles aan
om hetgeen we nog hebben zoveel mogelijk te behouden en
om het landschap waar mogelijk te versterken. Bij dat laatste
houden we nadrukkelijk rekening met de belangen die er bij
voorbeeld voor de landbouw zijn”, vertelt Harry.

Achterban is belangrijk
De afgelopen jaren is goed samengewerkt met de gemeen
te. Voorbeelden 7hfl het hphc,iid vn d. tpi i7 ,r,r,Ii,,,r ki,

populieren, in de volksmond “de vier peppels” genoemd,
langs de Dolfingweg van de ondergang te redden. “De ge
meente speelt met de gedachte om de peppels te kappen.
We bekijken nu samen met de specialisten van de gemeente
of er andere opties zijn, waardoor deze monumentale bo
men een tweede leven kunnen krijgen. Grondige snoei zou
bijvoorbeeld een optie kunnen zijn. Verder proberen we de
gemeente te overtuigen van de unieke waarde van de rij
Amerikaanse eiken langs de Onderstraat, net buiten Bronk
horst. Zeker met de komst van het vrieshuis moeten we heel
zuinig zijn op deze monumentale bomenrij’ geeft Harry aan.

Harry benadrukt dat het belangrijk is om als vereniging een
grote achterban te hebben, alleen dan heb je recht van spre
ken en kun je invloed uitoefenen. Iedereen is welkom als lid.
Natuurlijk is het gezellig en gezond om deel te nemen aan
de werkdagen maar ook ‘niet werkende’ leden zijn van harte
welkom. Kijk op de website om je aan te melden als lid van
de HSL www.hetsteenderslandschap.nl of neem eens vrijblij
vend deel aan een werkdag!
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