
 

Verslag Natuuropschoondag 2019 Pagina 1 
        

 

                                               
Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 17 september 2020 
Natuuropschoondag 2019  
 

Sinds 2013 is de Buurt Ede en Veldhuizen nauw betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse 

terugkerende Natuuropschoondag op de heideterreinen rond Ede. Het uitgangspunt voor de Buurt 

hierbij was betrokkenheid bij dit gebied i.v.m. de erfrechten van de Buurt op deze terreinen. In 

eerste instantie in samenwerking met de Stichting Recreatie Veluwe en Vallei (SRVV). Sinds 2018 

geheel onder de vlag van de Buurt. Op de Buurtspraak van 2019 is besloten om deze dag samen met 

andere Natuur en Landschap gerelateerde activiteiten onder te brengen in het project “Levend 

Landschap Ede dorp en Veldhuizen” in samenwerking met gemeente Ede en St. Landschapsbeheer 

Gelderland. 

Natuuropschoondag 2019: 
De organisatie van de Natuuropschoondag voor basisschoolleerlingen werd dit jaar voor de eerste keer 
gehouden als onderdeel van het project Levend Landschap. Op 11 oktober jl. werd deze dag op de Eder 
Heide met groot succes georganiseerd. Ruim 500 kinderen deden mee aan deze dag en gezamenlijk hebben 
zij ruim 21 ton “opschot” verwijderd.  
 
Natuureducatie: 
Voor de deelnemende scholen werd in nauwe samenwerking met het IVN een educatiepakket ontwikkeld. 
Dit pakket bestaande uit een lesbrief en een instructievideo werd ter voorbereiding op de 
Natuuropschoondag bij de deelnemende scholen geïntroduceerd.  
 

   
 
Organisatie: 
Bij de organisatie van dit evenement werkten wij nauw samen met St. Landschapsbeheer Gelderland en 
Natuur en Landschap, gemeente Ede en het Bosbedrijf. Daarnaast werden wij ondersteund door o.a. de 
IVN, Brandweer Ede, Stichting Edese Schaapskudden en de Midwinterhoornclub “de Dijkbloazers”. Ook 
konden wij wederom rekening op de inzet van ruim 60 vrijwilligers om de groepen kinderen te begeleiden. 
Hierbij is met name het aspect van toezicht en veiligheid het belangrijkste punt van aandacht. Ook 
burgemeester René Verhulst kwam evenals wethouder Peter de Pater langs om samen met de kinderen de 
handen uit de mouwen te steken.  
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Activiteiten: 
Voor de afwisseling tussen “werken” op de heide waren ook dit jaar weer een aantal leuke activiteiten 
aanwezig. Zo kwam de Edese brandweer met een enorm blusvoertuig, konden de kinderen zien hoe een 
midwinterhoorn wordt gemaakt en uiteraard uitproberen. De IVN had een kleine natuurquiz samengesteld 
en de schaapsherder gaf uitleg over het begeleiden van de schaapskudde. Ook dit jaar weer werd de 
roofvogelshow van Valk Roofvogels weer met veel enthousiasme bekeken.  
 

     
 

Midwinterhoorn  
De Dijkbloazers uit Lunteren hadden tijdens de Natuuropschoondag aangeboden voor de school die als 
eerste een “geschikte” Berkenstam zou brengen bij hun stand hiervan een Midwinterhoorn te maken. De 
ESV (Edese Schoolvereniging) werd de gelukkige winnaar. In december hebben wij samen met de 
Dijkbloaers de hoorn aangeboden aan de leerlingen. Met veel enthousiasme werd er gelijk geoefend. Als 
blijvende herinnering werd op de hoorn een plaatje met inscriptie aangebracht.                        
 

 
 
 


