
Overhandiging rapport en Natuurpadgids 
EPFJHEERDE-Zaterdagpresenteer
dedeKNNVEpe/Heerde bij Uitspan
ning de Schaapskooi het Rapport 
Renderklippen én de nieuwe Natuur
padgids aan leden en genodigden. 
Wethouder De Vries van de gemeente 
Epe en wethouder Van der Stege van 
de gemeente Heerde namen de eerste 
exemplaren in ontvangst. 
Voorzitter Hillary Jellerna noemde 
De Renderklippen een belangrijk na
tuurgebied en geliefde recreatieplek 
voor inwoners van de beide gemeen
ten en natuurlijk de toeristen. Ze 
vertelde dat het rapport Renderklip
pen een grondig onderzoek is waar 
tenminste 50 vrijwilligers aan hebben 
meegewerkt en dat de flora en fauna in 
het gebied weergeeft in alle verschei
denheid. Gert Prins, eindredacteur, 
stelde dat de vereniging met de publi
catie haar visitekaartje afgeeft. ''De 
Renderklippen is geen onbekend ge
bied en heeft grote natuurwaarden. 
Het ontbrak echter aan goede actuele 
informatie. Met dit rapport willen we 
kennis overdragen en aandacht vra
gen voor het beheer", aldus Prins. Er is 
door de verschillende werkgroepen 
een inventarisatie gemaakt van al wat 
er leeft en dat levert bijzondere feiten 
op: zo zijn er 343 soorten paddenstoe
len aangetroffen, 260 soorten planten, 
318 soorten insecten, 7 soorten amfi
bieën en reptielen, 64 soorten broed
vogels en 27 soorten zoogdieren. "In 
totaalzijner64rodelijstsoortenendat 
geeft wel aan dat er een grote verant
woordelijkheid ligt voor de beheer
ders", stelt de eindredacteur. Een van 
de belangrijke aanbevelingen in het 
rapport is: Kijk door de ogen van de 
planten en de dieren. "Haal je bijvoor
beeld een wilg weg, dan kun je daar 
een bepaalde bijenpopulatie mee om 
zeep helpen." 
De Natuurpadgids brengt, inde woor
den van voorzitter Jellema, de natuur 
dichterbij voor de algemene bezoe
ker. "Vele jaren heeft de KNNV het 
natuurpad in onderhoud. Daarbij heb
ben we last van vandalisme, maar ook 
van verval door tijd en weer. De 
ondersteuning van de gemeenten is 
daarbij essentieel." Margriet Maan 
ging wat dieper in op het ontstaan van 
het Natuurpad in 1963. "De paden 
hier werden toen voorzien van bord
jes met daarop tekst en plaatjes. Een 

eenvoudige en goedkope manier om 
wandelaars iets te vertellen over de 
Renderklippen. Daar hoorde ook een 
gids bij. In de loop der jaren is het 
Natuurpad steeds professioneler ge
worden en ook de gids evalueerde 
mee." Nu de paden zijn aangepa&t en 
er dankzij hulp van de gemeenten 
twee informatieborden zijn geplaatst 
bij de startpunten van de route, moest 
ook de gids met haar tijd meegaan. 
"Er is veel beeld, veel kleur, het is een 
handig formaat en nog aantrekkelij
ker gemaakt." De uitgave daarvoor 
was te groot voor de kas van de 
vereniging, maar gelukkig is in voor
namelijk lokale verenigingen en in
stellingen een sponsor gevonden. Roe
lof Koebrugge werd bedankt voor het 
belangeloos vormgeven van de gids. 
"Wat wil de KNNV hiermee berei
ken? Er is meer te beleven als je beter 
kijkt en als je weet waar je naar moet 
kijken. Dat willen we delen met de 
inwoners en met de toeristen", aldus 
Maan. "Het landschap als levenssys
teem van planten en dieren is een 
fascinerend systeem dat respect af
dwingt. Met deze gids willen we 
mensen verleiden om te kijken en te 
lezen, zodat het ongekende een naam 
krijgt." 
Wethouder Van der Stege was blij met 
hetgeen gepresenteerd werd. ''U heeft 
ons gevraagd of wij serieus aandacht 
zullen geven aan de beheersadviezen 
uit het rapport. Dit rapport willen wij 
niet naast ons neerleggen en we zullen 
serieus kijken naar wat erin staat", 
aldus de wethouder. "Er is altijd een 
spanningsveld tussen bos als natuur, 
bos als beleving en bos als econojllÎe. 

De kunst is om daarin balans te 
vinden, maar daar moeten we samen 
uit kunnen komen. Wat hier is, moet je 
niet consumeren, maar bewaren voor 
het nageslacht. Natuur is emotie; het 
doet mij iets, ik heb er vroeger in 
gespeeld. Wat mij triggert is dat we 
ook jongeren dat gevoel, die beleving 
meegevennaardetoekomsttoe."Ook 
wethouder De Vries sprak zijn waar
dering en lof uit naar de vrijwilligers 
van de KNNV. Hij benaderde het 
vooral vanuit de hoek toerisme-re
creatie, wat onderdeel uitmaakt van 
zijn portefeuille. '1n het kader daar
van is het heel belangrijk, niet alleen 
voor de toerist van ver af maar ook 
voor onze eigen inwoners. De kern
waarden van vandaag zijn voor mij 
vooral dat we niet alleen moeten 
consumeren, maar ook zelf een bij
drage moeten leveren. De overheid 
moet zich steeds meer terugtrekken, 
maar er is goede wil bij de gemeente 
Epe om te kijken wat we praktisch 
kunnen betekenen." De vereniging 
kondigde ook op verrassende ~ijze 
een nieuw project aan. De aanwezigen 
luisterden geboeid naar professor 
Grandanirnal, ecoloog te Dronten, die 
het project "Introductie van wolven op 
de Renderklippen" van harte onder
steunde en zelfs twee wolven had 
meegenomen. Maar wwel de profes
sor als de wolven bleken spelers van 
Toneelgroep Burgerenk te zijn en dien
den als ludiek middel om de nieuwe 
uitgaven aan de wethouders te over
handigen. De nieuwe Natuurpadgids is 
te koop bij de kiosken en de VVV's. 
Neem voor meer informatie een kijkje 
opwww.knnv.nl/epe-heerde. 


