Nieuwsbrief ’t Hertenbosch in Baak
Groot onderhoudsplan met herstel recreatieve voorzieningen
“Mooi Baak.............mooier dan u denkt”
Zoals u wellicht bekend, zijn ruim twee jaar
geleden, op initiatief van Baaks Belang, de
Helmich-wandelroutes in de bossen en velden
rondom Baak gerealiseerd en in gebruik
genomen.
Zonder twijfel zijn deze routes mede dankzij
de belangenloze inzet van de vele Baakse
vrijwilligers die zorg dragen voor aanleg en
regulier onderhoud, een groot succes
gebleken! De routes zijn inmiddels ook
opgenomen in het grootschalig
wandelnetwerk van Achterhoek Toerisme.
Zoals u misschien ook weet, bestaan er bij
initiatiefnemer Frans Helmich plannen om het
van oorsprong parkachtige karakter van het ‘t
Hertenbosch weer in ere te herstellen. Deze
zijn inmiddels reeds voor een deel uitgevoerd.
De toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid
van het prachtige wandelgebied rondom Baak
zullen hierdoor naar verwachting verder
verbeteren. U proeft de tijden van weleer.

Het dorp Baak, de allure van Huize Baak, de romantiek van het ‘t Hertenbosch en de afwisseling van
het prachtige, omliggende wandelgebied verdienen het om beter op de kaart te worden gezet en de
aandacht van een breder publiek te trekken.
Reden waarom de Stichting Familie Helmichfonds en Baaks Belang niet alleen in woord en daad,
maar ook in financiële zin dit project graag ondersteunen en een beroep willen doen op de
vrijgevigheid van een ieder die dit initiatief een warm hart toedraagt.
In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat het project zoal inhoudt.
De Achterhoek staat bekend om haar rust, ruimte, karakteristieke landschap, authentieke
boerderijen en pittoreske dorpjes. Een groot aantal projecten is inmiddels opgezet in het kader van
het verbeteren van de kwaliteit en het actief beleven van dit prachtige gebied, dat de toerist niet
mag ontgaan. Het gaat onder andere om het ontwikkelen en aanleggen van goede wandel- en
fietsroutes, heldere bewegwijzering en goed geoutilleerde dagrecreatieterreinen. Het Hertenbosch
project past hier uitstekend in.

’t Hertenbosch vroeger
Als u vanaf het bankje rechts over de vijver heen kijkt, dan bevond zich daar vroeger een mooie
boogbrug en aan de linkerzijde een hangbrug. Het plan is om deze bruggen in ere te herstellen.
De oude boogbrug
De oude hangbrug

Vijver Hertenbosch nu
De Helmich route van 2,5km loopt grotendeels door het idyllische ‘t Hertenbosch met haar prachtige
tot de verbeelding sprekende bosvijver.

Deze vijver wordt volgens plan samen met de watergang die naar de achterkant van het ’t Hertenbosch stroomt, in het
vierde kwartaal van 2015/eerste kwartaal 2016 uitgediept. De boogbrug is inmiddels op 5 november geplaatst en is
zaterdag 7 november door vrijwilligers grotendeels afgebouwd. Het bruggetje over de bestaande watergang, dat circa 15
jaar geleden door familie Niks/Landgoed Baak BV is herbouwd,zal gedeeltelijk worden vervangen.De hangbrug wordt
volgens plan in het voorjaar van 2016 gerealiseerd.

Plan van aanpak ’t Hertenbosch






De vijver, inclusief de deels verlande watergang die naar de achterkant van ‘t Hertenbosch
loopt, alsmede een deel van het water langs de Beukenlaan, wordt uitgediept, omdat deze in
de loop der jaren bijna helemaal vol is komen te liggen met natuurlijk materiaal (slib) en dus
soms bijna helemaal droog komt te liggen; uitdiepen komt de vitaliteit van de vijver ten
goede; bedoeling is dat er vissen worden uitgezet. Ook de poelen worden uitgediept.
Het vrijkomende slib wordt deels gestort langs genoemde watergang en deels op het tijdelijk
bosperceel aan de zuidzijde van de Beukenlaan naast het ‘t-Hertenbosch.
Als “cultuurhistorische herinnering” is inmiddels (maart 2015) een greppeltje van 40 cm diep
gegraven langs de lijn waar vroeger de vijver doorliep richting de Vordenseweg.
Langs die greppel is gelijktijdig met hulp van vrijwilligers een nieuw wandelpad aangelegd.
De bestaande brug wordt hersteld (zoals met name de brugleuning).



Een nieuwe boogbrug wordt/is gebouwd op de plek waar deze zich voorheen ook bevond
naar het romantische eilandje in de vijver. De brug inclusief armleuning wordt van staal
gemaakt en de bodem en de bekleding aan de zijkanten wordt gemaaakt van eikenhout dat
afkomstig is uit het ’t Hertenbosch zelf. De bomen (dode eiken) zijn hiervoor reeds gekapt en
de planken zijn ter plekke op 3 november 2015 op maat gezaagd. Om de werkzaamheden te
kunnen uitvoeren is een tijdelijke nooddam aangelegd.

Zo zou de nieuwe boogbrug er volgens de plannen ongeveer uit moeten komen te zien.




Een nieuwe hangbrug wordt in het voorjaar 2016 gebouwd aan de andere kant van het
eilandje
Voor zover de financiële ruimte dat toelaat, wordt nog onderzocht of er enkele bescheiden
speel- en of trimvoorzieningen langs de wandelroute in het Hertenbosch kunnen worden
geplaatst.

De kosten
Op 1 april 2013 is de subsidieregeling Regels subsidieverstrekking landschap Gelderland in werking
getreden, bestemd voor de medefinanciering van landschappelijk groene projecten die buiten de
begrenzing van een (historische) buitenplaats liggen. De subsidie voor bos- en landgoedeigenaren
bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten. Op grond van deze regeling is subsidie
aangevraagd en – op 5 september 2014 – toegezegd, mits de voorzieningen op 31 december 2016
zijn gerealiseerd. De totale kosten voor het project zijn begroot op circa € 93.000,-De provincie
Gelderland heeft een subsidie toegezegd van ruim € 69.000,--, zodat een “tekort” resteert van circa
of meer dan € 24.000,--.

Helpt u mee?
De stichting Familie Helmichfonds en de vereniging Baaks Belang menen dat het om een zaak van
“algemeen Baaks belang” gaat, die ten goede komt aan de aantrekkingskracht van de wandelroutes
en daarmee van Baak; de stichting en Baaks Belang menen dat dit goede redenen zijn om dit project
te steunen. Als ook u dit project een warm hart toedraagt en u zich op welke manier dan ook
geroepen voelt dit bijzondere project financieel te ondersteunen, dan kan dat. Dit kunt u doen door
uw bijdrage te storten op het bankrekeningnummer van de Stichting Familie Helmichfonds nummer
NL44 RABO 0304555401 onder vermelding van “Bijdrage project Hertenbosch”. Wij zijn blij met
iedere financiële bijdrage, maar ook zonder bijdrage mag u volop genieten van de prachtige natuur
van Baak.
Stichting Familie Helmichfonds.
Ernest Helmich (voorzitter)

Baaks Belang
Tanja Bela (Voorzitter)

Namens de Baakse vrijwilligers
Fons Janssen

En zo is de eerste (boog)brug tot dusver op 7 november geworden met dank aan
Jan de Winkel Staal BV Brummen, Mentingbouw Hengelo/Harrie Peters , de Covik, Art Con V /Mike
Versluis , P. Westerhof/Bosgroep Midden Nederland en uiteraard de vele Baakse vrijwilligers.....

Baak,15 november 2015

