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Project Dorp & Rand succesvol in Steenderen, Bronkhorst, Baak en Toldijk 
 
In oktober 2013 startten bewoners samen met de gemeente, landschapsorganisaties en 
andere gebiedspartijen het project Dorp en Rand om het karakteristieke landschap rond de 
dorpen te behouden en te versterken. Voor zichzelf en toekomstige bewoners om er goed te 
kunnen leven, voor de bezoekers om er fijn te kunnen ontspannen.  
 
De werkgroep, bestaande uit de DBO’s van Toldijk, Baak, Steenderen en Bronkhorst, Het 
Steenders Landschap, de Historische Vereniging Steenderen, Wildbeheereenheid 
Steenderen, ANV ’t Onderholt, LTO Noord afd. Bronckhorst en de gemeente Bronckhorst, 
werkt inmiddels aan de uitwerken van een ideeënlijst met ruim 70 initiatieven. Wij lichten een 
aantal projecten toe. 
 
Plantenbos 
Het Plantenbos aan de Landlustweg is beleefbaarder en toegankelijker gemaakt. Er is een 
poel aangelegd. De oude zomerdijk is verlengd en hier loopt een pad overheen. Het 
snoeiwerk aan de lindes gaat nog plaatsvinden. 
 
Lindebomen Bovenstraat 
Staatsbosbeheer heeft tweederde van de bomen gekapt aan de Bovenstraat in Bronkhorst 
en de haag is hersteld. In overleg met gemeente wordt gekeken of er herplantmogelijkheden 
zijn aan de Lindeweg of langs de Grote Beek. 
 
Informatieborden 
Voor de zomer van 2017 worden op vijf locaties langs het fietspad tussen Bronkhorst en 
Olburgen  informatieborden geplaatst met informatie  over de voormalige steenfabrieken, 
kapel en inundatiesluis. Ter hoogte van de Lindeweg is een extra bankje geplaatst. 
 
Herplant op diverse particuliere terreinen  
Op diverse particuliere terreinen zijn landschapselementen geplant. Hierbij moet u denken 
aan bijvoorbeeld een struweelhaag om het aangezicht van de dorpsrand te versterken of om 
een bedrijf meer landschappelijk in te passen. 
 
Wildspiegels 
Op de locaties N314, Dolfingweg aan de zijde Baak, J.F. Oltmanstraat te Steenderen en de 
Vordenseweg tussen Baak en Wichmond, zijn wildspiegels geplaatst voor bescherming van 
het reewild. 
 
Het Hoge Bos 
Een deel van Het Hoge Bos is gekapt. Het restant wordt gekoesterd, de stobben laat men 
uitlopen. Bij het bos wordt voor de zomer van 2017 een informatiebord over de historie van 
het Hoge Bos geplaatst. 
 
Bloeiende akkerranden 
Bloemrijke randen en bermen trekken nuttige insecten aan die schadelijke insecten in 
gewassen bestrijden. Het ziet er niet alleen mooi uit, het is dus ook effectief. In 2015 en 2016 
en ook dit jaar hebben wij weer een oproep gedaan aan bewoners om een akkerrand, berm 
of overhoekje in te zaaken met een bloemenmengsel. Het aantal aanmeldingen is telkens 
zeer positief. Ook dit jaar kunnen we dus weer genieten van prachtige, bloemrijke randen in 
deze omgeving. 
 
Ideeën? 
Heeft u ideeën om de overgang van dorp naar buitengebied of het landschap te verfraaien? 



Neemt u dan contact op met de gemeente Bronckhorst via (0575) 750 250 of via 
info@bronckhorst.nl 
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