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Bestuursleden gezocht! 
Tijdens de ledenvergadering hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden. Het is tot nu toe 
niet gelukt om opvolgers voor hen te vinden. Daarom de volgende oproep: 
Als u het bestuur van de VIJZ wilt komen versterken, of iemand in uw omgeving kent die daar 
misschien wel belangstelling voor heeft, horen wij dat graag! 
 
Hattemse Poort 
De Hattemse Poort is de natuurverbinding tussen de Veluwe en de IJssel, tussen Wapenveld en 
Hattem. Deze verbindingszone was in het verleden een onderdeel van de ecologische hoofdstructuur 
(EHS). Die EHS waren bestaande en nieuwe natuurgebieden, die als een samenhangend netwerk met 
elkaar verbonden waren. Hierdoor zou de biodiversiteit in Nederland vergroten. Edelherten maar 
ook wolven zouden vanuit Duitsland naar de Veluwe en vervolgens naar de Oostvaardersplassen en 
vice versa kunnen trekken. Voor het tot stand komen van de EHS zijn in het verleden allerlei 
investeringen gedaan. Zo is het ecoduct Tolhuis over de A50 hier een voorbeeld van. Deze EHS is 
onder staatssecretaris Bleeker landelijk weg bezuinigd en in 2014 overgegaan naar provinciaal beleid 
als Natuurnetwerk Nederland. De provincie Gelderland heeft in haar beleid een aantal EHS 
verbindingen laten vervallen. Maar de Hattemse Poort is wel als natuur verbindingszone in het 
provinciaal beleid onder het z.g. Gelderse Natuur Netwerk gebleven.  
 

In het verleden werd nieuwe natuur gerealiseerd door agrarische gronden op te kopen 
en deze vervolgens over te dragen aan natuurbeheerders zoals Gelders Landschap, 
Staatsbosbeheer enz. Ook dat beleid is veranderd. Tegenwoordig kunnen ook 
particulieren eenvoudig hun agrarische grond omvormen naar natuur. De agrarische 
grond wordt afgewaardeerd en in het bestemmingplan als natuur opgenomen. En voor 
de natuuraanleg moet een inrichtingsplan opgesteld worden. De grondeigenaar wordt 
daardoor natuurbeheerder.  
 

De Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF) heeft in het verleden van de provincie een opdracht 
gekregen om voor de Hattemse Poort als gebiedsregisseur een gebiedsplan op te stellen. Daarvoor is 
de GNMF in overleg gegaan met allerlei partijen en particulieren over natuurontwikkeling. In die 
overleggen is ook de VIJZ als deskundige partij op het gebied van (agrarische)natuur en van 
subsidiestelsels betrokken.  
Inmiddels is dat gebiedsplan al gevorderd tot een fase van aanleg en natuurrealisatie. Ook daar is de 
VIJZ bij betrokken. Wij doen voor 
particulieren de omvormings- en 
subsidieaanvragen bij de provincie, stellen het 
inrichtingsplan op, doen de 
vergunningaanvragen, regelen in overleg met 
particulieren de onderhandse aanbestedingen 
bij aannemers en verzorgen voor de 
particulier de rol van uitvoerder.  
Als begin zijn er inmiddels een aantal 
natuurakkers, zo’n 8 hectare, langs de 
provinciale weg van Heerde naar Hattem aangelegd. Op deze akkers lopen nu ook overdag reeën en 
’s avonds komen hier vossen en wilde zwijnen.  
 
 



 

 
Op de akkers staan verschillende granen, zoals rogge en boekweit, die niet worden geoogst, maar in 
de winter een voedselbron zijn voor het wild en de vogels. 
 

Verderop richting IJssel zijn wat percelen afgegraven 
en omgevormd naar 2,5 hectare vochtig hooiland. De 
vrijgekomen grond is gebruikt om een oude oeverwal 
te restaureren.  
Verder is hier 7 hectare als kruiden- en faunarijk 
hooiland omgevormd. Bij deze aanleg zijn poelkikkers, 
een rode lijst soort, aangetroffen. Om hun leefgebied 
te beschermen hebben we het plan om een sloot te 
verondiepen aangepast, door in die sloot een stuw te 

plaatsen. Hierdoor houden we de biotoop van de 
poelkikker in stand, maar we bereiken wel onze 
doelstelling om de omliggende percelen wat te 
vernatten. Deze percelen zijn net na het inzaaien 
van kruidenrijk gras afgelopen voorjaar behoorlijk 
getroffen door de droogte. Het is te hopen dat de 
kruidenrijkdom in de gewenste hoeveelheden 
gaat komen. 
 
Er staan nog een aantal projecten voor dit najaar in de steigers; informatie daarover is te vinden op 

onze site www.vijz.nl. Hier kunt u ook meer foto’s van de uitvoering van het project Hattemse Poort 

vinden.  Heeft u vragen over natuuraanleg in de Hattemse Poort of op andere plaatsen, neem dan 

contact op met Cor Heidenrijk tel. 06-55175892. Wilt u meer zien over de Hattemse Poort? Kijk dan 

naar de TV Gelderland uitzending van het programma Buitengewoon 

http://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/994789379/BuitenGewoon/aflevering/393259628/

Harm-zwerft-door-Gelderland-Hattemse-poort 

 
Cursus heggenvlechten bij ‘Heg en Haag Werkgroep’ in Brummen 
Heg en Haag Werkgroep Brummen e.o. en de Stichting Heg & Landschap zoeken enthousiaste 
landschapsliefhebbers die het oude ambacht van heggenvlechter willen leren. De werkgroep wil 
meer aandacht voor dit fraaie ambacht en de rol van heggen in ons landschap. Daarom organiseert 
de werkgroep deze winter de cursus ‘Heggenvlechten’ voor geïnteresseerden die het oude ambacht 
willen leren en de opgedane kennis voor hun omgeving willen inzetten. De werkgroep hoopt hiermee 
haar aantal actieve deelnemers uit te breiden. Ze zoekt ook eigenaren van heggen, die hulp kunnen 
gebruiken bij het herstellen en leggen van hun haag of heg. Veel heggen zijn geschikt om te vlechten. 
Misschien bent u eigenaar van een heg of haag, of wilt u een heg/haag op uw terrein aanplanten. De 
werkgroep is op zoek naar geschikte locaties om de cursus te geven en om heggen aan te planten. Als 
u hierin interesse hebt, kunt u dat aangeven. 
De cursus ‘Heggenvlechten’ vindt plaats bij voldoende aanmelding op 4 praktijkdagen op een 
zaterdag  in de maanden november 2017 – maart 2018 en een praktijkdag in het daarop volgende 
groeiseizoen. Heg en Haag Werkgroep Brummen e.o. zorgt voor het juiste gereedschap zoals een 
‘hiep’, oogbescherming en speciale lange handschoenen.  
Voor meer informatie zie ook facebookpagina  hegenhaag en de pagina van de werkgroep op de 
website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland.  
Belangstellenden kunnen contact opnemen met de werkgroep via het e-mailadres 
hegenhaag@gmail.com.   
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