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Aanstaande woensdag! 
26 OKTOBER OM 19:30 UUR LEZING “WATER OP DE VELUWE”. 

Op 26 oktober om 19:30 uur is de volgende lezing in de reeks  
TussendeBoeken in de bibliotheek: “Water op de Veluwe” door 
Wim Zeeman. 
Wim Zeeman is hydroloog, en voorzitter van de werkgroep 
hydrologie van de Bekenstichting. 
 
Aan de orde komt de rol van landijs en water op de 

wordingsgeschiedenis van de Veluwe. Wim legt wat hydrologische principes 
uit, zodat we het hydrologisch systeem van de Veluwe beter begrijpen. Ook de 
invloed van de mens wordt toegelicht, bijvoorbeeld de ingrepen van de 
afgelopen decennia op het 
watersysteem. 
Ten slotte schetst hij wat ons te 
wachten staat door 
klimaatverandering en 
menselijk handelen. 
 
Toegang drie euro inclusief 
koffie. 
Reserveren mogelijk via 
info@natuurenmilieuputten of 
voorafgaand aan de lezing in de 
bibliotheek (Brinkstaat 56). 
 

TussendeBoeken is een initiatief van de 
bibliotheek in Putten en de Stichting voor 
Natuur- en Milieubescherming te Putten. 

 
 
 
  



17 NOVEMBER INFORMATIEAVOND 
De informatieavond wordt gehouden op 17 november in Stroud, aanvang 
19:30. De zaal is om 19:00 open. Vooraf bieden we u koffie of thee aan. 
Drankjes in de pauze zijn voor uw eigen rekening. Gratis toegang voor 
contribuanten en een introducee, voor anderen is de toegang 10 euro. Het 
programma bestaat uit: 
 

 
 
1: Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting geeft een lezing met de titel 
“Insecten en klimaatverandering” deel 1 (ongeveer 45 minuten). 
 
2: De werkgroep “Duurzaam” van onze Stichting geeft een toelichting op het 
document dat de werkgroep aan het schrijven is (ongeveer 20 minuten). 
 
3: Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting geeft een lezing met de titel 
“Insecten en klimaatverandering” deel 2 (ongeveer 45 minuten). 
 
Tussen de delen worden pauzes gehouden. 
 
  



VERSLAG VAN DE LEZING OP 28 SEPTEMBER DOOR WILCO ZWANEVELD. 
Boswachter Zwaneveld is al enige tijd bezig met, zoals hij zelf zegt, het 

completeren van het bos 
op het landgoed Oud-
Groevenbeek. 
Belangrijkste doel is het 
vergroten van de 
diversiteit.  
Hij gaf voorbeelden van 
maatregelen die tot 
diversiteit kunnen leiden, 
zoals het afwisselen van 
boomsoorten, het creëren 
van open plekken, en het 

in het bos achterlaten van boomstammen. 
Een aantal aanwezigen stelde vragen waardoor het een levendige avond werd.  
Hoewel er gelijktijdig een paar bijeenkomsten waren georganiseerd waar 
sommige leden niet konden wegblijven, was het een goedbezochte avond. 

 

 
 
 
 

Website:  www.natuurenmilieuputten.nl/agenda 
E-mail:  natuurenmilieuputten@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/SNMPutten 
IBAN:  NL51 INGB 0003 2917 67 
RSIN:  816659473 
KvK:  41035037 
Postadres: Postbus 100, 3880 AC Putten 
Contributie:  minimaal € 10,00 per jaar 
De Stichting voor Natuur- en Milieubescherming te Putten is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 


