Gelderse Werkdag – 2 maart 2019
Het Leesten is een groot natuurgebied ten zuiden van Apeldoorn en
onderdeel van de oude boswachterij Ugchelen Hoenderloo. Het gebied is
gelegen in de grote stuwwal van Dieren-Apeldoorn en kenmerkt zicht
door de aanwezigheid van twee prachtige droge dalen uit de laatste
ijstijd.
Naast de bossen en heidevelden zijn er veel cultuurhistorische sporen
aanwezig zoals oude wegen, houtwallen en kuilen als gevolg van zand- en
leemwinning. Wat betreft fauna is de kwaliteit hoog met bijzondere
soorten waaronder de Heikikker en karakteristieke broedvogels zoals
Boomleeuwerik en Roodborsttapuit. Daarnaast vind je er verschillende
vlinders zoals het hooibeestje.

Het Salamandergat is een door regenwater gevulde kom met een
ondoordringbare, ijzerhoudende oerlaag als bodem. Het ven is gelegen
aan de noordzijde van het Leesten op de overgang van heide naar bos.
Het ven en omliggende terrein is leefgebied van ringslang, waterjuffer en
verschillende vogelsoorten. Niet alleen voor dier en plantensoorten is dit
deel van het Leesten van belang. Ook recreanten genieten volop van deze
bijzondere plek. De werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn gericht
op het open maken van de heide. Hier staat veel opschot van berk en
grove den.
Locatie 2: Verbindingszone

Recent is tussen en een aantal heideterreinen een brede corridor
gerealiseerd.
Locatie 1: Salamandergat

Tussen de Leesterheide en het heideterrein bij het Salamandergat ligt een
brede corridor. Deze corridor is essentieel voor het verbinden van de
populatie reptielen, vlinders en andere diersoorten. We zien nu dat de
corridor in snel tempo dicht groeit met opslag van Berken, Grove den en
Amerikaanse vogelkers.
De werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn gericht op het open
maken van de heide. Hier staan veel kleine grove dennen die met de hand
er uit getrokken kunnen worden, daarnaast staan er wat berken en

grotere bomen die met de takkenschaar of schop verwijderd kunnen
worden.
Wandeling 1: Wandeling over deel van Ugcheler Markepad, het Leesten
Begeleider: Eric Litan, vrijwilliger Ugcheler Markepad
Lengte wandeling: ongeveer 5 km.

Wandeling 2: Wandeling naar de Koppelsprengen
Begeleiders: Coby en Theo Kuipers, KNNV Apeldoorn werkgroep
Sprengen en Beken
Lengte wandeling: ongeveer 5 km.

(foto: Nel Appelmelk)
In het heidegebied het Leesten zijn duidelijk sporen zichtbaar van de
voorlaatste ijstijd, het Saalien, toen het ijs in ons land de bodem
opstuwde tot stuwwallen, warvan het Veluwemassief er een van is. In
een latere ijstijd, het weichselien, vormde smeltend sneeuw zogenaamde
smeltwaterdalen op de hellingen van de stuwwal. De beschut gelegen
heidevelden van het Leesten zijn daar een voorbeeld van. Sinds 1987 is
het Leesten een bosreservaat en is het beleid gericht op natuurbehoud en
recreatie. Sinds 2016 is hier daarom het Veluwetransferium gevestigd.

De Koppelsprengen vormen een bijzonder sprengenstelsel. Op meerdere
plaatsen zijn hier bronnen gegraven, zogenaamde sprengkoppen, om
zoveel mogelijk water naar de molens te leiden. Zaterdag 2 maart valt in
de paaitijd van de beekprik. De beekprik is een klein palingachtig visje dat
leeft in stromend water met een goede waterkwaliteit. Met wat geluk is
dit te zien!
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