
Natuurwerkgroep De Zanding te Otterlo 
 
Het is al weer zo’n acht jaar geleden dat Jan Morren de Natuurwerkgroep De Zanding heeft 
opgestart. Hij liet geregeld zijn hond uit op De Zanding en zag de hei dichtgroeien.  
 
“Hei  kan niet overleven zonder menselijk ingrijpen”, zegt Jan Morren. “Een alternatief is trouwens 
wel mogelijk, dat is er een schaapskudde laten grazen, maar dat is te duur en daarvoor is het stuk 
ook te klein”. Het gedeelte waar de natuurwerkgroep zich bezig houdt, loopt vanaf de grens van het 
park de Hoge Veluwe tot en met de Arnhemseweg. Het beheer wordt eigenlijk door de gemeente 
Ede gedaan. Zij hebben het werk uitbesteedt aan de sociale werkvoorziening Permar. Van half 
augustus tot half december wordt er door de natuurwerkgroep op zaterdagen gewerkt om de hei op 
te schonen. Tussen de natuurwerkgroep en de gemeente en Permar bestaat een goede 
samenwerking. Dit blijkt doordat de werkgroep gebruik kan maken van het benodigde gereedschap 
en de schaftkeet. Er wordt van negen tot twaalf uur gewerkt, met een pauze, waarin er voor verse 
koffie en zelfgebakken koekjes wordt gezorgd.  
 
Wat betekent het opschonen van de hei eigenlijk? Onder andere jonge berken, prunus en grove den 
worden met de hand uit de grond gehaald. Daardoor groeit het open terrein niet dicht en blijft de 
open ruimte bestaan. Momenteel is er nog maar zo´n 1,5 tot 2% hei over van wat er ooit was. Dit is 
niet eens altijd toegankelijk voor publiek, omdat een groot deel daarvan in gebruik is als militair 
oefenterrein. Het opschonen betekent ook dat er met beleid stukken bos omgezaagd wordt om meer 
ruimte te creëren om hei terug te krijgen. Hei hoort als cultureel erfgoed bij de Veluwe. 
 
Er wordt professioneel gewerkt met oog voor de natuur. Dat betekent dat bijvoorbeeld struweel, 
vooral eiken, blijft staan. (Een struweel of mantel is een vegetatie van struiken van 1 tot 5 meter 
hoogte, bron: wikipedia.) Dit bevordert de natuur. Insecten als zadel- en sabelsprinkhanen worden er 
gezien. Ook is de klapekster weer terug gezien. Dit mag gerust als een compliment gezien worden 
voor alle inspanningen. Er is veel deskundigheid is de werkgroep aanwezig en er is een goede 
samenwerking met de beheerder van de gemeente. Verder is men momenteel bezig met een proef 
om het eikenhakhout terug te krijgen. Vroeger werd dat om de 15 jaar geoogst. 
 
De werkgroep bestaat uit een vaste groep vrijwilligers van zo’n 15 mensen. Daarvan zijn er wisselend 
7 of 8 aanwezig. Daarnaast zijn er vele vrijwilligers die zich één keer een zaterdag per jaar hiervoor 
inzetten. Deze vrijwilligers zijn bijzonder enthousiast, vraag het maar eens aan bijvoorbeeld Tonkie 
van de Blaak (Eikenzoom) en Jan Druif (Onderlangs). Zij hebben bijvoorbeeld hun straat ingeschakeld 
om een zaterdag in het jaar te helpen. Een mooi initiatief! Maar ook mensen uit het hele land zetten 
zich in. Mede dankzij de oproep die Jan Morren aan het begin van de Zanding heeft geplaatst. 
Vrijwilligers blijven nodig. Laten we eerlijk zijn, ook is de grond van de gemeente, we kunnen er 
dagelijks gratis van genieten. En de tijden zijn nu eenmaal niet meer zo, dat we alle kosten voor 
onderhoud de gemeente als verantwoordelijke kunnen blijven aanwijzen. Door een gezamenlijke 
inspanning kunnen we gezamenlijk blijven genieten.  
 
Het is erg interessant om te horen wat Jan Morren te vertellen heeft.  “Door te werken in de natuur, 
groei je vanzelf in de kennis”, zegt hij. Het werk wat je moet doen op zo´n zaterdag is eenvoudig en 
natuurlijk krijg je er uitleg over. Vrijwilligers kan de natuurwerkgroep altijd gebruiken. Heb je zin om 
lekker in de natuur te werken, kennis op te doen, mensen te leren kennen? Misschien is het passend 
als bedrijfsuitje, uitje van de sportclub, teambuilding of in het kader van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Of ben je, net als ik eigenlijk al tijden enthousiast , maar is het er nog 
nooit van gekomen om je aan te melden? Bel dan nu naar Jan Morren via 0318-592350 of meld je 
aan via email: jantonet@hetnet.nl. En voor wat hoort wat, het eind van het seizoen wordt afgesloten 
met een overheerlijke barbecue. Ik hoop dan vele nieuwe enthousiaste gezichten te mogen 
ontmoeten. 
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