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In deze nieuwsbrief van Het Steenders Landschap
treft u een artikel aan over knotbomen. Dit artikel is
ook geplaatst in de Achtste Steen; de lokale krant
van Steenderen. Daarnaast zijn er nog wat
mededelingen van algemene aard.
Werkdagen afgelopen seizoen
Op 5 november werd het nieuwe werkseizoen
afgetrapt op de Nationale Natuurwerkdag. Met 25
vrijwilligers zijn wij aan het werk geweest met het
onderhoud van een mooie oude singel in een
weiland in De Luur nabij het kruispunt van de
Doesburgseweg en Olburgseweg even ten zuiden
van Steenderen. Het was een prachtige, zonnige
novemberdag, dus heerlijk om buiten aan het werk
te zijn. De soep bij afsluiting werd verzorgd door
Diny Schultz. Het was een zonnig begin van het
nieuwe werkseizoen!
De werkdag van 11 december ging van start in de
schuur van de familie Joling aan de Molenkolkweg.
Met circa 30 vrijwilligers werd onderhoud gedaan in
de boomgaard van Addink en de beide percelen van
Linzell aan de Molenkolkweg. In het weiland achter
de boerderij van de familie Linzell aan de
Molenkolkweg heeft inboet plaatsgevonden van de
planten die niet hebben overleefd. In de boomgaard
werd de meidoornhaag gesnoeid. Ook in de
boomgaard van Addink werden een aantal dode
bomen vervangen en is de meidoornhaag
onderhanden genomen.
Op 14 januari werd met circa 30 vrijwilligers geknot
aan de wilgen en elzen geknot aan de Leemstraat in
Toldijk. De vrijwilligers verzamelden zich bij de
familie Janssen aan de Leemstraat. Langs deze
straat staat een rij van circa 100 wilgen en elzen,
die deze werkdag geknot zijn. Speciaal voor deze
werkdag werd de Leemstraat tijdelijk afgezet. Het
vrijgekomen hout werd ter plekke versnipperd en
afgevoerd per aanhanger naar een agrariër met een
houtgestookte installatie.
De werkdag van zaterdag 11 februari werd
gekenmerkt door strenge vorst. Doordat iedereen er
goed op was gekleed, werd het al met al toch een
prachtige werkdag. Met 28 vrijwilligers zijn de
wilgen aan de Lindenweg bij Rha geknot. De
eigenaar van het perceel, Berna Lamers-Hermsen en
haar zoons, waren aanwezig om ons met een tractor

te helpen het gesnoeide materiaal naar de
brandstapel te verplaatsen. Dit scheelde de
vrijwilligers een hoop gesjouw!
De werkdag van zaterdag 10 maart stond in het
teken van onderhoud aan de boomgaarden. Met 29
vrijwilligers werd gesnoeid in de boomgaard van
Massink aan de Molenkolkweg. Het snoeien vond
plaats onder begeleiding van de HoogStam Leu en
er werd bij sommige bomen uitgebreid overlegd
over de te volgen snoeistrategie. Van het gesnoeide
materiaal is achter in de boomgaard een takkenril
gemaakt. Met deze takkenril hopen we een mooie
schuilplaats te bieden voor vogels, insecten en
kleine zoogdieren. Gelukkig was Bert Joling met zijn
tractor aanwezig om het materiaal naar achteren te
rijden, dat scheelde veel sleurwerk!
Verder is in de notenboomgaard wat onderhoud aan
de bescherming van de bomen uitgevoerd, is bij het
veerpont in Bronkhorst een dode eik vervangen en
is de wilgenrij in De Luur voorzien van een aantal
nieuwe wilgenstaken ter vervanging van de staken
die niet zijn uitgelopen. De soep op deze dag werd
verzorgd door Ria Riethorst en Gerda Vredegoor.
HoogStam Leu
Ook de HoogStam Leu zijn dit werkseizoen een
aantal malen buiten de werkdagen om aan het werk
geweest met het onderhouden van de
boomgaarden. Aangezien er in 2011 veel fruit aan
de bomen is gekomen, is op 24 september een
Appelplukdag georganiseerd. De bedoeling van deze
dag was om het resultaat te zien van een jaar
snoeien en onderhouden van de fruitboomgaarden
en een hoeveelheid fruit te plukken. De circa 600
kilo appels die zijn geplukt zijn verwerkt tot sap,
hiervan zijn een aantal pakken tijdens de
werkdagen uitgedeeld aan de vrijwilligers. Een
heerlijk sap van de door ons zelf onderhouden
fruitbomen!
Op de werkdag in maart is onder begeleiding van de
HoogStam Leu snoeiwerk door de hele
vrijwilligersgroep uitgevoerd.
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Jaarvergadering

Leden- en vrijwilligersavond

De jaarlijkse ledenvergadering is dit jaar gehouden
op 27 september. Er waren 20 leden aanwezig en 8
afzeggingen ontvangen. De algemene gang van
zaken rondom de vereniging in het verenigingsjaar
2010-2011 werd besproken. De vereniging is
financieel gezond en heeft op het moment van de
ledenvergadering 173 leden. De kascommissie
keurde de stukken goed.

Net als elk jaar staat er weer een gezellige avond
op het programma voor de vrijwilligers en
donateurs van de vereniging. Dit jaar is de avond
gepland op 30 mei 2012. De avond start en eindigt
bij de kantine van de ijsvereniging. Bij deze
nieuwsbrief vindt u een aparte uitnodiging voor
deze gezellige avond.

De bestuursleden Manfred Keizer (bestuurslid) en
René van Eijden (voorzitter) werden unaniem
herkozen voor een volgende zittingsperiode in het
bestuur. Ter uitbreiding van het bestuur is Lucas
Kalkers als bestuurslid voorgedragen en door de
vergadering gekozen.

Naast de vele werkzaamheden die in de winter
worden verricht, zijn er ook specifieke
werkzaamheden voor de zomermaanden. Deze
werkzaamheden zijn vaak kleinschalig en
eenvoudig en werden meestal door onze
bestuursleden uitgevoerd. Om deze klussen als
vereniging uit te voeren wordt elke zomer de
zomer werkavond georganiseerd. Bij deze
nieuwsbrief vindt u een aparte uitnodiging voor
deze zomer werkavond, die dit jaar op 20 juni
2012 plaats zal vinden. Wij hopen u dan te mogen
begroeten!

De notulen van de jaarvergadering kunt u vinden
op onze website of door contact op te nemen met
het secretariaat 0575 451834.
Na een korte pauze werd een interessante
presentatie verzorgd door Wim ten Hove van
natuurwerkgroep De Spaanse Ruiter uit Voorst. Hij
vertelde op een enthousiaste en boeiende manier
over het werk dat de natuurwerkgroep in het
gebied tussen Voorst, Klarenbeek en Tonden
uitvoert en liet met mooie foto's zien wat dit
landschappelijk en qua natuur allemaal voor moois
heeft opgeleverd.
Kennismaking Lucas Kalkers
Tijdens de jaarvergadering is Lucas Kalkers aan de
vergadering voorgesteld als nieuw bestuurslid. Zijn
benoeming werd door de leden goedgekeurd en
daardoor maakt hij nu deel uit van het bestuur van
Het Steenders Landschap. Een korte kennismaking.
“Mijn naam is Lucas Kalkers, 31 jaar, opgeleid als
insectenbioloog, getrouwd met Shirley en trotse
vader van Libel en Ysolde. Vrij snel na mijn
verhuizing naar Steenderen ben ik lid en actief
vrijwilliger geworden van HSL. De reden om lid te
worden is voor mij simpel: als je dagelijks geniet
van het Achterhoekse landschap, mag je er best
wat voor terugdoen! Dankzij HSL heb ik in korte
tijd enorm veel bijgeleerd over het onderhoud van
mijn woonomgeving en veel landschapsliefhebbers
ontmoet. Toen mogelijk werd om mij niet alleen in
het veld maar ook als bestuurder voor deze club
van trouwe vrijwilligers in te zetten, was niet veel
bedenktijd nodig. Ik hoop hierdoor bij te dragen
aan behoud en uitbreiding van een groen
landschap vol cultuurhistorische natuurelementen
(zoals knotwilgen) zodat iedereen die Steenderen
bezoeken mag jaloers is dat wij hier wonen!”. Wij
heten Lucas hartelijk welkom in het bestuur.

Opnieuw: zomer werkavond!

Data voor uw agenda
De jaarlijkse ledenvergadering staat dit jaar
gepland voor 2 oktober 2012. De eerste werkdag
wordt georganiseerd op 3 november 2012. Schrijf
deze data vast in uw agenda!
Afronding
Ter afsluiting van deze nieuwsbrief willen wij graag
alle vrijwilligers en leden, bedanken voor de steun
in het werkseizoen. Wij hopen u op de leden- en
vrijwilligersavond en/of op de zomer werkavond te
mogen begroeten of anders op de jaarvergadering
of de eerste werkdag van het nieuwe werkseizoen!
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