
Uitnodiging jaarvergadering 

Hierbij heeft het bestuur van Het Steenders Landschap het genoegen u uit te mogen nodigen voor 
de algemene ledenvergadering van Het Steenders Landschap. Deze vergadering zal plaatsvinden op 
maandag 30 september 2013 in de zaal van De Seven Steenen aan de J F Oltmansstraat 6 in 
Steenderen. Aanvang van de vergadering om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.45 uur. 

Agendapunten 

1. Opening 

2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 02/10/2012 

3. Toelichting financiën en verslag penningmeester 

4. Verslag van de kascommissie 

5. Benoeming leden kascommissie 

6. Contributie 2013-2014 vaststellen 

7. Begroting 2013-2014 

8. Verkiezing bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar zijn Harry Sesink (bestuurslid) en Frans 
Peelen (penningmeester).  

André Memelink heeft aangegeven dat hij de functie als bestuurslid niet kan combineren met zijn 

dagelijkse werk. Het bestuur heeft besloten om niet direct een opvolger voor André te benoemen, 

maar voor deze vacante positie in het bestuur de komende maanden een geschikt persoon te 

zoeken. 

9. Nabeschouwing werkseizoen 2012-2013 en ervaringen van de vrijwilligers 

10. Ideeën van de vrijwilligers voor nieuwe projecten komende seizoen 

11. Projecten komende seizoen en data werkdagen 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

14. Pauze 

15. De avond wordt na de pauze gevuld met een leuke en informatieve presentatie van dhr. Leen 
Moraal. Leen Moraal is als insectenkundige werkzaam bij Alterra, een onderdeel van Wageningen 

Universiteit en Researchcentrum (WUR). Hij houdt zich sinds 1982 bezig met onderzoek naar 

insecten op bomen en struiken, zowel insecten op levende bomen als insecten in dood hout in 

het bos. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar de levenswijze van plaaginsecten en hun effecten 

op bomen in bos, landschappelijk en stedelijk groen. In de lezing komen de eikenprocessierups, 

de wintervlinder, de wilgenhoutrups, de spinselmot en vele andere insecten aan bod. Ook de 

invloed van klimaatverandering en exotische insecten zoals Aziatische boktor worden behandeld. 

Verder wordt er aandacht besteed aan het verschil tussen inheemse en uitheemse bomen en 

struiken als bron van insectenleven 

De notulen van de jaarvergadering van 2 oktober 2012 kunt u downloaden van onze website via de 

Vereniging pagina of voorafgaand aan de vergadering in de zaal inzien. Tevens is het mogelijk een 

exemplaar van de notulen aan te vragen via onze secretaris (0575-451834). 

Gaarne wijzen wij u erop dat alleen leden van Het Steenders Landschap stemrecht hebben tijdens de 
algemene ledenvergadering. Niet leden zijn overigens welkom om de vergadering en presentatie bij 
te wonen! 

Wij hopen u te mogen begroeten op de ledenvergadering van Het Steenders Landschap! 

Nieuwsbrief van Het Steenders Landschap 
Jaargang 11, Nummer 2, September 2013 

Uitnodiging 

 



Leden- en vrijwilligersavond 2013 

Op woensdag 5 juni waren 25 leden en vrijwilligers 
aanwezig op de op de jaarlijkse leden- en 
vrijwilligersavond van Het Steenders Landschap. 
Onze leden en vrijwilligers werden tijdens deze 
jaarlijks terugkerende avond weer onthaald met 
een gezellig uitje als dank voor de inzet in het 
afgelopen werkseizoen.  

Na ontvangst van de leden en vrijwilligers in de 
kantine van de ijsvereniging met een kop koffie, 
werden de aanwezigen door onze voorzitter René 
van Eijden welkom geheten. Hij refereerde aan de 
goede opkomst het afgelopen winterseizoen, de 
werkdagen kenmerkten zich dit seizoen door 
prachtig weer, ondanks dat het op een aantal 
werkdagen erg koud en guur was. Namens het 
bestuur bedankte hij de vrijwilligers die actief 
hebben deelgenomen aan de werkdagen en merkte 
nog maar eens op dat zonder hun inzet de 
vereniging geen bestaansrecht zou hebben! 

Na de koffie werd er met de fiets vertrokken 
richting de veerpont bij Bronkhorst. Bij een 
prachtige ondergaande zon en met een waterpeil 
dat ons langzaam iets hoger duwde, vertelde 
Richard Trenning in een boeiend verhaal wat de 
plannen met het gebied zijn. Richard is 
projectleider voor deze gebiedsverbetering voor de 
gemeentes Brummen en Bronckhorst. De plannen 
vielen bij de aanwezigen in goede aarde, echter 
werden wel kritische vragen gesteld over met 
name de plannen rond het groenplan. Het lijkt een 
mooi gebied te worden rond het pont na uitvoering 
van de plannen! Bij terugkeer in de kantine van de 
ijsvereniging stond ons een heerlijke barbecue en 
een drankje te wachten. Het seizoen werd tijdens 
het nuttigen van dit lekkers nogmaals uitgebreid 
doorgesproken en iedereen begon al weer zin te 
krijgen in het volgende werkseizoen! 

Zomer werkavond 

Woensdag 19 juni is dit jaar de zomer werkavond 
georganiseerd. Het was een mooie avond, mede 
daardoor waren 18 vrijwilligers aanwezig aan de 
Molenkolkweg. Op deze werkavond is er onderhoud 
gepleegd in de boomgaard van Linzell en Massink. 
Ter afsluiting was er een drankje en werd in de 
avondzon bij de boomgaard van Linzell nog wat 
nagepraat. 

Project ‘Dorpen in het landschap’ 

In juni is er overleg geweest met de gemeente 
Bronckhorst over de verdere uitwerking van het 
Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 'Dorpen in het 

landschap'. In het LOP is een uitvoeringsstrategie 
opgenomen waarin is aangegeven dat gewenste 
initiatieven zullen worden ondersteund. Dat moet 
leiden tot verder behoud en versterking van het 
landschap. De gemeente heeft tijdens het overleg 
aangegeven het LOP concreet in te willen gaan 
vullen. Daardoor stimuleren zij burgers om meer 
landschap aan te laten leggen maar ook om 
bijvoorbeeld tot restauratie te komen van kleine 
elementjes (b.v. bakhuisjes), wandelpaden 
enzovoort. De gemeente doet dat niet zelf, zij wil 
dat anderen het werk gaan doen. Zij leggen de 
trekkersrol heel nadrukkelijk bij anderen neer, 
daarbij wordt diverse malen HSL genoemd. Voor 
het landschap is dat wel een rol die past binnen de 
doelstellingen van de vereniging. In het verleden 
hebben wij dat ook al gedaan, denk aan projecten 
aan de Eekstraat, de Lamstraat en de Bakerwaard. 
De gemeente wil 2 avonden gaan organiseren 
waarbij ze de geïnteresseerde burger toe gaan 
lichten wat zij voor ogen staat en de burger 
enthousiast maken voor de aanleg van 
landschappelijk interessante elementen. Het 
bestuur zal in de komende weken besluiten hoe zij 
onze vereniging willen positioneren in dit proces, 
wij houden u hiervan op de hoogte. 

Data werkdagen 2013-2014 

Onderstaand vindt u de data van de werkdagen 
voor het nieuwe werkseizoen. Noteer deze alvast in 
uw agenda! 

1. 2 november 2013 (Nationale natuurwerkdag) 

2. 14 december 2013 

3. 18 januari 2014 (10 jaar na eerste werkdag!) 

4. 8 februari 2014 (tevens snoeidag fruitbomen 
onder begeleiding HoogStam Leu) 

5. 8 maart 2014 

6. Zomerwerkavond: 18 juni 2014 

Datums zijn onder voorbehoud! Wij hopen u op 
één of meerdere werkdagen te mogen begroeten! 

Meer informatie? 

Natuur- en Landschapsvereniging 
Het Steenders Landschap 

Dorpsstraat 22A, 7234 SP Wichmond 
0575 451834 

www.hetsteenderslandschap.nl 
info@hetsteenderslandschap.nl 
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