
Natuurmonumenten verwierf in 1967 Het Deelerwoud na een zeer succesvolle landelijke actie – een van de eerste grote 
publieksacties voor natuurbehoud in Nederland. Het Deelerwoud is een bijzonder gebied. Sinds 2001 worden hier de dam- en 
edelherten niet meer afgeschoten. Ruim tien jaar later geldt voor de wilde zwijnen hetzelfde. 

In het prachtig geïllustreerde boek  Het Deelerwoud wandelt de lezer mee met natuurbeheerder Machiel Bosch, filosoof 
Clemens Driessen en schrijver en natuurliefhebber Martien Frijns. Hun tochten door het Deelerwoud roepen vragen op 
over kwesties als 100%-wildgarantie, geluidshinder, de Amsterdamse Waterleidingduinen, de Oostvaardersplassen en rewilding. 

Het getuigt van een gedurfde en uitgesproken visie van Natuurmonumenten dat de wilde dieren van het Deelerwoud niet 
worden afgeschoten. Hoe pak je dit soort beleid- en beheervraagstukken aan? Misschien is het verstandiger als we meer in 
natuurtijd en minder in mensentijd leren denken. Het Deelerwoud – Wild en bijster land onderzoekt hoe dat zou kunnen  
door een inspirerende verkenning van het faunabeheer van vroeger, van nu en van de toekomst.

U bent van harte welkom bij de presentatie van het boek op 30 oktober aanstaande. We vragen u om uw komst zo spoedig 
mogelijk via info@afdh.nl door te geven of via m.portier@natuurmonumenten.nl

Programma

14.30 uur  Inloop 
15.00 uur  Welkom namens Natuurmonumenten en afdh Uitgevers
15.05 uur Het Deelerwoud: wel of geen afschot?  Waarom koos men in  
 2001 voor niet-afschotbeleid? Wat gaat er veranderen? Wat zal het effect  
 zijn? Vraaggesprek onder leiding van Paul Abels met de schrijver(s)  van 
 het boek Machiel Bosch (natuurbeheerder), Clemens Driessen (filosoof) 
 en Martien Frijns (afdh Uitgever).
15.20 uur  Overhandiging van de eerste exemplaren door Machiel Bosch 
 aan o.a. Cees van der Knaap (burgemeester Ede) en Tineke Velthorst 
 (natuurbeheerder Nationaal Park Veluwezoom).
15.35 uur Pauze
15.50 uur Natuur in Nederland: dilemma’s met wilde dieren 
 Forumdiscussie. Het panel reageert op een aantal pittige stellingen 
 over faunabeheer. Het publiek kan meediscussiëren.
16.30 uur Afsluiting, borrel en hapjes. 
 
Wij verheugen ons op uw komst!  
Met vriendelijke groet,
namens Natuurmonumenten & afdh Uitgevers,

Machiel Bosch 
Martien Frijns

 

Waar       Wanneer
Oud-Reemst      Zondag 30 oktober 2016 
N310 tussen Schaarsbergen en Otterlo   Aanvang: 14.30 uur 
Harderwijkerweg 1a, 6731 st  Otterlo   Einde: 18.00 uur
  
Vanaf Utrecht A12 neem afslag 25 (Oosterbeek). Aan het eind van de afslag rechts: N224 richting Arnhem. Bij het 2e stoplicht linksaf N310 Koningsweg richting Otterlo. 

Aan het eind linksaf richting Otterlo en dan na 2,2 km aan de linkerzijde is de werkschuur (km-paal 54,5).

Vanaf Zevenaar A12 neem afslag 25 (Ede). Aan het eind van de afslag links: N224 richting Arnhem. Bij het 2e stoplicht linksaf N310 Koningsweg richting Otterlo. 

Aan het eind linksaf richting Otterlo en dan na 2,2 km aan de linkerzijde is de werkschuur (km-paal 54,5).

Vanaf rotonde Otterlo N310 Arnhemseweg volgen richting Schaarsbergen. Na ca. 7 km. is de werkschuur aan de rechterkant. 

het boek (€29,50) en de schuifdoos (€55) met daarin ook het planken wanbuisboek 
zijn deze middag te koop  

Uitnodiging afdh

schuifdoos met beide boeken in beperkte oplage


