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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 26 OKTOBER DOOR WIM ZEEMAN. 

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

hydrologische principes uit, zodat we het hydrologisch systeem van de Veluwe 
beter begrepen. Ook de invloed van de mens werd toegelicht, bijvoorbeeld de 
ingrepen van de afgelopen 
decennia op het watersysteem. 
Ten slotte schetste hij wat ons 
te wachten staat door 
klimaatverandering en 
menselijk handelen. 
 
Het was een intensieve lezing 
waarnaar gespannen geluisterd 
werd. De aanwezigen hielden 
zich aan het verzoek om vragen 
en opmerkingen zoveel 
mogelijk op te sparen tot in de pauze of daarna. Aan het eind van de lezing 
bleken er zoveel vragen te zijn dat het enige moeite kosten om de avond te 
beëindigen.  
Met toestemming van Wim Zeeman geef ik in een bijlage de power point 
presentatie die op 26 oktober getoond werd. 
 

 
  



LEZING OP 30 NOVEMBER DOOR MAARTEN WISPELWEY 
 Op woensdag 30 november wordt de reeks lezingen 
“TussendeBoeken” in de bibliotheek voortgezet door 
Maarten Wispelwey met “Romeinen op mars?”.  
Onlangs is de Romeinse limes (grens) in noordwest 
Europa aangewezen als Unesco Werelderfgoed. Het 

Romeinse rijk was groot en reikte tot halverwege Nederland. Er 
waren diverse contacten tussen de Romeinen en de Germaanse 
stammen die woonden ten noorden van de Rijn. Het gaat daarbij om handel, 
maar ook om afspraken waarbij de Germaanse stammen zich zullen inzetten 
om noordelijke stammen te weren het Romeinse Rijk binnen te vallen. Dat ook 
hele Romeinse legioenen het vijandelijke gebied binnen trokken, wordt niet 
meer betwist. Welke sporen vinden we terug van deze acties? Wat deden die 
Romeinen op de Veluwe? Maarten Wispelwey neemt u mee in dit vraagstuk. 

 

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. 



SPRENGENBEEK NABIJ GROEVENBEEK IN ERE HERSTELD 
Persbericht van de gemeente Putten dd 7 november 2022 
In de afgelopen weken is de sprengenbeek nabij Groevenbeek schoongemaakt. In opdracht 
van de gemeente Putten is hierbij een flinke hoeveelheid bladmateriaal en slib verwijderd. 
Hierdoor is het water in de beek weer zichtbaar en komt de cultuur-historische waarde van 
de beek weer tot zijn recht. 
De beek kreeg in 2016 een lagere status van het waterschap. Daarmee kwam het 
onderhoud, dat tot die tijd bij het waterschap lag, terecht bij de eigenaar. “Jarenlang hebben 
enthousiaste vrijwilligers de beek onderhouden, maar vanwege het steile talud was dat 
telkens een lastige klus”, zegt Aart van Dusschoten, voorzitter van Stichting Natuur- en 
Milieubescherming Putten (SNMP). “Ik ben blij dat de beek nu in ere is hersteld. 
Het professioneel opschonen van deze beek was een jarenlange wens van onze stichting. 
Bewoners en bezoekers kunnen nu weer volop genieten van dit stukje waardevolle natuur.” 
Cultuurhistorische waarde (sprengen)beken 
Bertus Cornelissen, wethouder Landschap en Water, is eveneens content met de 
opgeknapte beek: “Als nieuw college van B en W vinden we het belangrijk dat er meer 
aandacht komt voor de cultuurhistorische waarde van de (sprengen)beken in ons landschap. 
Het onderhoud dat afgelopen weken door lokale aannemer Gijs van de Bunt is gedaan, met 
oog voor de historische waarde, bodemopbouw en natuurwaarde, past helemaal binnen 
deze ambities.” 
Droogte op de Veluwe 
De afgelopen jaren waren erg droog en dus stond er weinig tot geen water in de beek. Door 
de droogteproblematiek op de Veluwe zakt het grondwater en daarmee wordt de beek 
nauwelijks gevoed. Door het onderhoud is het water weer zichtbaar geworden. Wethouder 
Cornelissen: “Samen met de provincie Gelderland en het waterschap Vallei en Veluwe zijn 
we bezig om meer grip te krijgen op de droogte. Daarom trekken we samen op en doen 
bijvoorbeeld grondwateronderzoek. Over de uitkomsten hopen we later dit jaar meer te 
kunnen zeggen.” 

De gemeente bekijkt of er in dit deel van Putten nog meer maatregelen nodig zijn om het 
grondwaterpeil op niveau te houden. Dit gebeurt in nauw overleg met Waterschap Vallei en 
Veluwe, Landgoed Volenbeek en Stichting Natuurmonumenten als eigenaar van Landgoed 
Groevenbeek. Ook met bewoners in de omgeving van de Beekweg kijkt de gemeente naar 
oorzaken en mogelijke oplossingen van de droogte. Daarnaast vindt er afstemming plaats 
met de gemeente Ermelo, aangezien een deel van de sprengenbeek Ermelo’s grondgebied 
is.  

 

 
 

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). 


