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Nieuwsbrief 
 

februari 2019  

 

 

De vereniging Het Steenders Landschap is in juni 2004 opgericht met als doel het onderhouden en 

verbeteren van het landschap in het gebied van de voormalige gemeente Steenderen: Steenderen, 
Bronkhorst, Baak, Toldijk, Rha en Olburgen. De vereniging heeft thans circa 180 leden.  

Met deze Nieuwsbrief informeert het bestuur de leden over de activiteiten die afgelopen halfjaar door 

en namens HSL zijn en worden uitgevoerd.  

 

 

 

Activiteiten van HSL 

Naast de werkdagen voor landschapsonderhoud 

zijn er bij HSL meerdere werkgroepen actief. 

Hieronder praten we u bij over deze activiteiten. 

Voor alle werkgroepen geldt: wie wil meewerken 

met deze werkgroep meldt zich bij de coördinator 
of bij het HSL-secretariaat. 

 

 

HoogStamLeu  

[coördinator: Fred Oostendorp] 

Deze werkgroep is al sinds 1998 actief. De 

HoogStamLeu verzorgen het onderhoud van circa 

260 hoogstambomen in 3 boomgaarden, die HSL in 

beheer heeft. Veel snoeiwerk, want: “snoeien doet 

groeien”. Nieuwe meewerkers zijn welkom! Wie 

met deze Leu meewerkt leert meteen het snoei-
vak.  

 

 

Steenuilen 

[coördinator: Philip van Dijk] 

De steenuilen gaan vanaf februari weer een 

nestkast opzoeken en de werkgroep Steenuilen 

begint eind april aan zijn tweede seizoen met een 

inspectieronde van de nestkasten: is de kast 

“bezet”, zijn er eieren en zo ja hoeveel? Daarna 

kijken of de jongen succesvol uit het ei komen, en 

dan ringen we de jongen tussen de 14 en 21 

dagen. Een paar weken later kijken we nog een 

keer of de jongen veilig het nest hebben verlaten. 

Tot slot maken we in het najaar/ begin van de 

winter nog een schoonmaakronde en repareren 

waar nodig de nestkasten. 

In het broedseizoen 2018 heeft de werkgroep 125 

nestkasten beheerd; er waren totaal 45 succesvolle 

nesten waar 155 jongen zijn geringd. Helaas 

kwamen er in de loop van de zomer ook 

terugmeldingen van een aantal dood gevonden 

jongen. Dat hoort er nou eenmaal bij.  

De werkgroep heeft vorig najaar met HSL-geld 3 

ladders aangekocht waarmee elke nestkast veilig 

bereikt kan worden. Deze ladders zijn ook voor de 

snoeiwerkzaamheden een welkome aanvulling.  

 

 

Akkerranden 

[coördinator René van Eijden]  

Deze werkgroep is medio 2018 gestart met als doel 

zoveel mogelijk akkerranden ingezaaid te krijgen 

met akkerbloemen. Daarvan gaan insecten, vogels 

en partrijzen profiteren. Na een rondvraag bij 

bekenden en een oproep in de lokale kranten 

hebben we nu een lijst met 11 geïnteresseerden die 

totaal circa 6000 m2 willen laten inzaaien. Dat gaat 

voorjaar 2019 gebeuren. Wie alsnog gronden wil 

aanmelden om in te zaaien: meld u snel bij de 

coördinator (email: reelloda@hetnet.nl).  

 

Een deel van die akkers/gronden gaan we met 

HSL-vrijwilligers zelf inzaaien. Die gronden worden 

door ’t Onderholt zaai-gereed gemaakt door ze te 

frezen; aansluitend worden deze gronden 

ingezaaid. Dat gaan we op een nog te bepalen 

zaterdag in april a.s. doen. Wie mee wil doen aan 

dat zaaiwerk meldt zich aan bij de coördinator René 

van Eijden (email: reelloda@hetnet.nl). Heeft u een 

“zaaischort”, neem het mee! Maar vanuit een 

emmer of een handige bak gaat het ook.     

 

Verder gaan we tellen hoeveel patrijzen nu al 

rondom Steenderen rondlopen, en waar. HSL heeft 

op 30 januari j.l een cursusavond “patrijzen tellen” 

georganiseerd. Die cursus is door circa 20 

enthousiaste aspirant-tellers gevolgd. De tellers 

gaan binnenkort al aan de slag in het veld. 
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Bijen 

[coördinator: Lucas Kalkers]  

Op school leerden we dat bloeiende planten (dus 

ook onze hoogstamfruitbomen, singels en heggen) 

niet zonder bestuivers kunnen. Het omgekeerde is 

ook waar: een bestuiver, meestal een insect, kan 

niet zonder het landschap dat hem voedsel en 

beschutting geeft. De één kan dus niet zonder de 

ander en de ander niet zonder de één.  

Anderen profiteren mee. Insecten geven niet alleen 

fruit, maar zijn ook voedsel voor insecteneters 

zoals de zwaluw, egel en niet te vergeten de 

steenuil. Zo versterken we elkaars doelen: de 

werkgroep Bijen geeft bewust aandacht aan 

insecten (in eerste instantie honingbijen, zo snel 

mogelijk ook wilde bijen en overige bestuivers) 

terwijl anderen bij de aanplant en het beheer 

rekening houden met insecten. Dat komt het 

landschap en de fauna rond Steenderen zeker ten 

goede! 

 

 

Werkgroep KLUS 

[coördinator: Frans Peelen]  

Deze werkgroep doet onderhoudswerk in het 

landschap dat niet op de “gewone” zaterdagse 

werkdagen van HSL kan plaatsvinden. In 2018 

heeft de werkgroep o.a. snoeihout opgeruimd en 

heggen geknipt. In het Plantenbos wandelpaden 

begaanbaar gemaakt, dode/zieke bomen 

weggehaald en de poel uitgediept. In de HSL-akker 

in Bronkhorst heeft de werkgroep luizenmelde 

uitgetrokken, met spontane hulp van omwonenden. 

 

 

Plantenbos 

[coördinator: Harry Sesink]  

Zoals u weet is HSL actief betrokken bij het 

omvormen van het Plantenbos, het dorpsbos van 

Steenderen. Het doel is om het bos voor meerdere 

activiteiten te kunnen gaan gebruiken. De 

bedoeling is dat de nieuwe functies de inwoners 

van het dorp meer redenen geven om naar het bos 

toe te trekken en daar te recreëren. Voor kinderen 

is er veel te spelen, de natuur wordt versterkt en 

een oude ‘bandijk’ (een cultuurhistorisch element) 

is weer zichtbaar gemaakt. Ook is een poel 

aangelegd, zijn de paden beter begaanbaar 

gemaakt met zand en hebben we recent ook een 

nieuw pad gemaakt (de lindelaan). 

De struiken en bomen langs de wandelpaden 

worden in de zomer gesnoeid, zodat je niet nat 

wordt van de takken als het geregend heeft. 

 

In januari tot maart 2019 doet HSL in overleg met 

’t Onderholt extra onderhoud in het Plantenbos.   

Er worden bomen omgezaagd en afgevoerd. Het 

gaat om essen, met name de essen die langs de 

wandelpaden staan. Sinds enige tijd heerst in heel 

Nederland de zogenaamde “essentakkenziekte”. 

Zieke bomen kunnen onverwacht omvallen, en dat 

is langs de wandelpaden niet veilig.  

Daarnaast gaat HSL op diverse plaatsen 

“bosplantsoen” planten. Bosplantsoen is een 

mengsel van diverse houtige planten en struiken, 

die van nature in Nederland voorkomen.  

 

Ook herstellen we de lindelaan in het Plantenbos. 

Bij de storm van januari 2018 is een aantal 

lindebomen omgewaaid waardoor er open plekken 

zijn ontstaan in de laan; die gaan we herstellen 

door de aanplant van nieuwe lindebomen. 

Met deze maatregelen willen we het Plantenbos 

veiliger en aantrekkelijker maken.  

 

Door het onderhoud ontstaat ook meer afwisseling 

in de beplanting en wordt het bos van onderen wat 

dichter zodat er meer schuilgelegenheid ontstaat 

voor vogels en allerlei ander beesten. Ook insecten 
zijn gebaat bij een gevarieerd bos. 

 

 

HSL-akker Bronkhorst 

[coördinator: Harry Sesink] 

Sinds 2017 pacht HSL de akker “Kriegerieje” aan 

de kop van de Boterstraat in Bronkhorst. In 2018 is 

de akker ingezaaid met zomergerst, zonnebloemen 

en akkerkruiden. Dat is fraai om te zien voor de 

bezoekers en de inwoners van Bronkhorst, en fijn 

voor insecten, fazanten, patrijzen, muizen, reeën, 

uilen en andere vogels; daarom wordt het gewas 

op deze akker niet geoogst, zodat het gedurende 

de winter als voedsel dient voor de dieren.  

Vogelaars zijn zeer enthousiast over de HSL-akker. 

Eind december zaten er nog honderden 

groenlingen, putters en vinken. Dit is heel 

bijzonder. 

 

Sinds begin 2019 pacht HSL ook de aangrenzende 

smalle weide “’t Haagje”, omzoomd door 

knotwilgen. Deze weide pachten we van de 

gemeente. We gaan deze weide extensief beheren 

zodat de natuurlijke kruiden zich kunnen 

ontwikkelen. Daarnaast willen we de 

cultuurhistorische waarden borgen. In het najaar 

van 2018 hebben we met subsidie van de 

gemeente achterin de weide een poel hersteld.  

 

 

Je school de boom in 

[coördinator: René van Eijden] 

Op vrijdag 8 februari a.s. gaan de leerlingen van 

groep 8 van Basisschool De Pannevogel een halve 

dag werken in het Steenderse landschap: zij gaan 

wilgen knotten bij de ijsbaan. HSL organiseert zo’n 

werkdag voor elke jaargang van kinderen van De 
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Pannevogel. Zo komen onze kinderen al jong in 
aanraking met “werken in en aan de natuur”. 

 

Werkdagen 

[coördinatoren: Harry Sesink, Frans Peelen en René 
van Eijden] 

Op de werkdagen - zaterdagochtenden in oktober 

t/m maart - werkt een flinke groep (25 à 35) leden 

op allerlei plaatsen in het Steenderse landschap 

aan onderhoudsklussen zoals snoeiwerk, wilgen 

knotten, takken opruimen, etc. Van elke werkdag 

wordt een verslag en foto’s geplaatst op onze 

website, zie op: 

http://www.hetsteenderslandschap.nl/werkdagen/. 

De verslagen en foto’s staan ook op onze 

Facebook-pagina.  

 

 

Bestuur 

Het bestuur organiseert de activiteiten van de 

vereniging en ontwikkelt daarnaast initiatieven om 

het landschap rondom Steenderen te verbeteren. 

Het bestuur overlegt onder andere met de 

gemeente Bronckhorst - bv. in het kader van het 

project Dorp en Rand - en met Staatsbosbeheer.  

 

Binnenkort gaat het Bestuur overleggen met B&W 

van Bronkhorst over hoe wij elkaar kunnen helpen 

en versterken bij de instandhouding en verbetering 

van het landschap. Vanuit Het Steenders 

Landschap ligt daarbij het zwaartepunt op het 

herstellen en in stand houden van oude 

landschapselementen. Dit omdat wij ons zorgen 

maken over de verdergaande verschraling van het 

Steenderse landschap. 

 

 

Belangrijke data in 2019 

Noteer deze data alvast in uw agenda! 

 werkdag: 9 februari 2019 

 werkdag: 16 maart 2019 

 vrijwilligersavond (voor alle leden): woe 19 

juni 2019 

Wij hopen u op één of meerdere werkdagen te 

mogen begroeten. Ook HSL-leden die tot nu toe 

niet aan de werkdagen meededen worden van 

harte uitgenodigd om dat eens ’n keer te komen 

proberen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie? 

Natuur- en Landschapsvereniging 
Het Steenders Landschap 

Lucas Kalkers, secretaris 

Kon. Julianalaan 26 

7221 BW Steenderen 

www.hetsteenderslandschap.nl 
info@hetsteenderslandschap.nl 

 

 

[Samenstelling Nieuwsbrief: Frank van Heijst] 

 

 

http://www.hetsteenderslandschap.nl/

