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Namen en adressen
IVN
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Door mensen
zelf in aanraking te brengen met de natuur worden zij zich
pas écht bewust van de waarde ervan. Daarom laten wij
jong en oud de natuur van dichtbij beleven. 

Afdelingsbestuur IVN Zuidwest Veluwezoom
Voorzitter
Els van’t Hof-von Nordheim
Generaal Urquhartlaan 30
6861 GG Oosterbeek
026 – 339 22 70, levanthof@planet.nl

Vice-voorzitter
Cees Kwakernaak
Middenlaan 44
6869 VR Heveadorp
026 - 333 40 59 of
06 - 11 53 26 98, cees.kwakernaak@wur.nl

Secretariaat
Kirsten Haanraads
Rumpler 3
3769 JH Soesterberg
06 -17 98 43 62, ivn.zwv@gmail.com,
kirsten.haanraads@gmail.com

Ledenadministratie en penningmeester
Wim Chardon
Groenendaalseweg 4
6871 CP Renkum
0317 - 31 94 90, wim.chardon@wur.nl

Bestuursleden
Oscar Langevoord 06-29 32 06 91,
info@natuurlijkinvormgeving.nl

Werkgroepcoördinatie

Landschapsonderhoud
Albert Smit, a.smit@maakarchitectuur.nl,
026 - 339 24 11

Redactie Zuidwester, redactie.zw@gmail.com
Simone Saarloos
Beukenlaan 1
6871 CK Renkum
0317 – 35 74 56, simone.saarloos@zonnet.nl
06 - 55 15 69 18

Bezorging Zuidwester
Wim Chardon, wim.chardon@wur.nl, 0317 - 31 94 90

PR 
Oscar Langevoord, 06 - 29 32 06 91

Beken en sprengen
Ruud Schaafsma, ruud.schaafsma@gmail.com,
0317 - 31 51 17

Zomp
Johanneke Sanders, johanneke.sanders@xs4all.nl,
026 - 334 30 77

Werkgroep WEB-site
Oscar Langevoord, 06 - 29 32 06 91
Albert Bos, albert.bos@hetnet.nl, 026 - 334 27 43

Vogelwerkgroep
Els Roode, els.frank@planet.nl, 0317 - 31 82 12

Vleermuizenwerkgroep
Bep van 't Hoff, evthoff@hetnet.nl, 026 - 361 13 10

Werkgroep Arboretum
Betsie van Loenen, b.vanloenen@hotmail.com,
0317 - 41 81 24

WaterWatch Wageningen, www.waterwatch.tk
Melle en Annie van Kammen,
waterwatch@argumentum.nl, 0317 - 41 72 64
 
Heemtuin De Zomp
Ingang Fangmanweg/hoek Dam
Oosterbeek

IVN Gelderland
Jansbuitensingel 1
3811 AB Arnhem
026 - 351 29 27

IVN landelijk bureau
Plantage Middenlaan 2C
Postbus 20123
1000 HC  Amsterdam
020 – 622 81 15

Lidmaatschap IVN Zuidwest Veluwezoom
Contributie: € 14,- per jaar. Donatie: € 10,- per jaar. Huis-
genoten: € 8,- per jaar
Girorekening: NL39 INGB 0000 805291 t.n.v. IVN-afdeling
Zuidwest Veluwezoom te Renkum

Foto voorpagina
De foto van de voorpagina is gemaakt door Vivian Sie-
bering (26 februari 2015). Op de foto staat Els van 't Hof
met de werkgroep educatie van Stichting Renkums
Beekdal voor het nieuwe Informatiecentrum Renkums
Beekdal.
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4 t/m 15 THEMANUMMER over het nieuwe
Informatiecentrum Renkums Beekdal

 voorzitter, wethouder, architect,
vormgever, vrijwilligers, planten en
dieren, lusthof, klompenpad

15 Digitaal verbonden
16 Zorgboerderij Willemshoeve
17 De Ganzenveer
18 Korte IVN-berichten
19 Natuur(beleving)
20 Arboretum Belmonte
21 Cursus wilde planten
22 Advertentie
23 Van het bestuur
24 Buitenladder

COLOFON
De Zuidwester is het contact - en informatie-
blad van IVN Zuidwest Veluwezoom en ver-
schijnt twee maal per jaar.

REDACTIE:
Kirsten Haanraads, Els van ’t Hof,
Simone Saarloos

GASTREDACTEUR:
Albert Bos

EINDREDACTIE:
Simone Saarloos

DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem

REDACTIEADRES:
Simone Saarloos
Beukenlaan 1
6871 CK Renkum
telefoon: 0317 – 35 74 56
mobiel 06 - 55 15 69 18
e-mail: redactie.zw@gmail.com of
simone.saarloos@zonnet.nl

De uiterste inzenddatum van kopij voor het
najaarsnummer is: 4 september 2015.

Van de voorzitter
Van de voorzitter Els
Dit wordt mijn laatste ‘Van de voorzitter’. Zes jaar mocht ik uw
voorzitter zijn. Nu is het klaar. Ja, echt klaar, want het nieuwe
Informatiecentrum Renkums Beekdal staat er, ingericht en wel,
en de kapschuur is verbouwd tot o.a. vrijwilligersruimte. IVN
Zuidwest Veluwezoom heeft met Staatsbosbeheer en de gemeen-
te Renkum intensief samengewerkt om alle initiatieven en plannen
rondom De Beken en het Renkums beekdal uit te werken, vorm
te geven en te realiseren. De Stichting Renkums Beekdal heeft
het beheer over het informatiecentrum en de vrijwilligersruimte.
In deze stichting werken vele vrijwilligers o.a. van Staatsbosbe-
heer en IVN nauw samen. In deze Zuidwester wordt uitgebreid
aandacht geschonken aan het nieuwe informatiecentrum.
Daarnaast heeft het ‘gewone’ werk van het IVN ook doorgang
gevonden: natuur-en milieueducatie, landschapsonderhoud, be-
ken- en sprengenonderhoud, heemtuin de Zomp, organiseren van
groen-en vogelcursussen, wandelingen in het Arboretum en de
succesvolle excursies van de vogelwerkgroep.
Op de algemene ledenvergadering op zaterdag 11 april a.s. wordt
Cees Kwakernaak de nieuwe voorzitter en krijg ik eindelijk tijd om
te wandelen of op een bankje te zitten dromen.
 
Van de nieuwe voorzitter Cees
Ik zat dit weekend met een kop thee op onze tuinbank te genieten
van de talloze krokusjes in het gras, de schetterende roodborstjes
en de roffelende spechten. Ik gun Els van ganser harte dat zij
daarvoor binnenkort ook weer volop tijd zal hebben. Els, je hebt
er zo ontzettend hard aan getrokken om het informatiecentrum
van de grond te krijgen. En de beloning is er: een prachtig nieuwe
ontmoetingsruimte voor jong en oud die wil genieten van één van
de mooiste natuurgebieden die Nederland kent: het Renkums
beekdal. En dat nieuwe informatiecentrum is niet alleen een fraai
ingerichte ruimte, het is vooral ook een centrum van en voor heel
veel enthousiaste vrijwilligers van IVN en Staatsbosbeheer, die
een ongelofelijke hoeveelheid vrije tijd en energie steken in bele-
ving, beheer en onderhoud van de natuur. Gedachten over de
participatiemaatschappij zijn hier al werkelijkheid geworden. Van 
zo’n dynamische groep van gedreven vrijwilligers wil ik wel
voorzitter worden! Ik hoop dat ik er in zal slagen om de dynamiek
erin te houden.
En na de bevers wil ik binnenkort wel eens het edelhert in de ui-
terwaarden gaan zien! Wat zou het mooi zijn om daar dan met
Els op een bankje stil van te genieten!
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"Wie binnen goed kijkt, ziet buiten meer"

Op 30 mei a.s. wordt het Informatiecentrum Renkums
Beekdal officieel geopend. Dit nieuwe informatiecen-
trum ligt naast ‘Natuurinformatiecentrum De Beken’
van Staatsbosbeheer, gelegen aan de Nieuwe Keijen-
bergseweg 170 in Renkum. Een prachtige plek om in-
formatie te krijgen over het Renkums beekdal. Sinds
begin dit jaar verzorgt de Stichting Renkums Beekdal
de exploitatie van het informatiecentrum. Een gesprek
met Els van ’t Hof, de voorzitter van deze stichting en
voorzitter van de IVN-afdeling Zuidwest Veluwezoom.

Alweer twee jaar geleden opende staatssecretaris Sharon
Dijksma samen met gedeputeerde van de provincie Gel-
derland Jan Jacob van Dijk en burgemeester Jean Paul
Gebben het Renkums beekdal. De fabrieken en bedrijven
in het Renkums beekdal maakten plaats voor natuur. Het
bedrijventerrein werd een natuurlijk beekdal met hoogte-
verschillen, beken en natte graslanden. Nadat op enkele
plekken ecoducten en ecopassages waren gemaakt, was
de verbinding van de Veluwe met de Rijn bijna een feit.

Planten en dieren kunnen zich nu vrij bewegen in het
beekdal. En de mensen, de bezoekers van het beekdal?
Voor hen moest er een plek komen waar ze informatie over
dit prachtige gebied zouden kunnen vinden. Informatie over
de geschiedenis van het beekdal, de papierindustrie,
wasserijen en watermolens, over de aanwezige planten en
dieren en over de mogelijkheden om het gebied te verken-
nen en te beleven. Zo’n plek zou het Natuurinformatiecen-
trum De Beken van Staatsbosbeheer kunnen zijn. Plannen
van Staatsbosbeheer om alle gebouwen te vervreemden,
stonden haaks op deze wens. Intensief overleg tussen
Staatsbosbeheer, provincie, gemeente en later ook IVN
Zuidwest Veluwezoom hebben het met behulp van subsi-
dies mogelijk gemaakt om de werkschuur en de kapschuur
te verbouwen tot een informatiecentrum en een vrijwilligers-
ruimte.
 
Waarom ging het IVN meedoen?
De IVN-afdeling Zuidwest Veluwezoom zat in het najaar
van 2013 met het probleem dat het milieueducatiecentrum
(MEC) gesloten was en dat er een plek gezocht werd om
de natuur- en milieueducatie voor de kinderen op de basis-
scholen in Renkum voort te zetten. Heel praktisch: een plek
om de leskisten van het MEC op te slaan. Daarnaast wilden
we voorkomen dat alle opgebouwde kennis en informatie
zou verdwijnen. Daarom hebben we een werkgroep opge-
richt om die kisten te beheren en om lessen in de natuur te
organiseren. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers van
Staatsbosbeheer en IVN.

Wanneer begon de verbouwing?
In het voorjaar van 2014 kon ik onze IVN-leden melden dat
de gemeente, de provincie en Staatsbosbeheer groen licht
gegeven hadden tot de verbouw van de werk- en kapschuur
van het gebouwencomplex De Beken. De werkschuur zou
verbouwd worden tot een plek waar je binnen kunt zien wat

je buiten beleefd hebt en andersom. Een plek waar kinderen
en volwassenen, natuurliefhebbers en wandelaars graag
komen om op allerlei manieren informatie op te doen over
het Renkums beekdal. De kapschuur zagen wij als een
mooie plek voor de vrijwilligers om hun activiteiten uit te
voeren en om spullen in op te slaan. Bovendien is er een
fantastische werkruimte voor de natuurlessen van de
Renkumse basisscholen gekomen. Ik ben heel blij dat ook
dat is gelukt!

Voor de exploitatie van het informatiecentrum is de
Stichting Renkums Beekdal opgericht.
De Stichting Renkums Beekdal nam per 1 januari van dit
jaar een aantal taken over van Staatsbosbeheer. Op 29
januari is dat officieel bekrachtigd door het ondertekenen
van de gemaakte samenwerkingsafspraken, een huurover-
eenkomst en een gebruiksovereenkomst.
Sinds januari is het bestuur van de stichting met een grote
groep vrijwilligers druk bezig handen en voeten te geven
aan wat zij als doel gesteld hebben: het ‘beleefbaar’ maken
van natuur en landschap. Ofwel het omvormen van het
voormalige natuurinformatiecentrum tot een centrum voor
informatie, educatie en participatie.

Els: "Aan de achterzijde van het nieuwe informatiecentrum
worden hoogteverschillen overbrugd door gestapelde, met
beton gevulde jutezakken. Natuurlijk help ik mee bij het
stapelen. Maar wat zijn die zakken met beton zwaar!"
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ZUIDWESTER
Centrum voor informatie, educatie en participatie?
Onder de vlag van de Stichting Renkums Beekdal werken
natuurorganisaties en vrijwilligers samen. Het doel is infor-
matie, educatie en participatie. Met informatie bedoelen we
het exploiteren van het nieuwe informatiecentrum waar
bezoekers een schat aan informatie krijgen. Educatie wil
zeggen: het geven van natuureducatie aan kinderen en het
organiseren van excursies en cursussen voor volwasse-
nen. En participatie duidt op het faciliteren van de vele
werkgroepen en vrijwilligers die in het Renkums beekdal
actief zijn. Denk aan de beken en sprengenwerkgroep, de
hoogstambrigade van de appelboomgaard, de klompenpa-
denvrijwilligers, de vrijwilligers van Staatsbosbeheer en de
NME-groep van IVN Zuidwest Veluwezoom die activiteiten
voor de kinderen in Renkum organiseren.

De NME-werkgroep heeft dus nu zijn plek?
In de prachtig verbouwde kapschuur worden nu activiteiten
voor kinderen georganiseerd. De werkgroep kinderactivi-
teiten Staatsbosbeheer doet dat tweemaal per maand op
woensdag. Daarnaast biedt de NME-werkgroep van IVN en
Staatsbosbeheer de scholen in Renkum gratis natuurles-
sen aan. En dat doen ze niet alleen. Het is voor de basis-
scholen in de gemeente Renkum ook mogelijk een natuur-
coach in te schakelen, iemand die de school ondersteunt
in het natuuronderwijs en bekijkt welke programma’s en
activiteiten aansluiten bij het jaarprogramma en het
schoolbeleid. De natuurcoach krijgt daarbij ondersteuning
van de NME-werkgroep van de stichting. Ik ben heel blij
met de bijdragen die de gemeente Renkum voor dit werk

beschikbaar stelt. En vooral ben ik ontzettend trots op al
die vrijwilligers die al die activiteiten mogelijk maken.

Wat kan de toevallige langskomende natuurliefhebber
in het informatiecentrum vinden?
Die kan in het informatiecentrum allerlei toeristische en
recreatieve informatie krijgen c.q. kopen bij het VVV-Infor-
matiepunt en de streekwinkel. Of een wandelstart maken
met het Hartensepad, een klompenpad door het Renkums
beekdal. Daarnaast is er binnen door ‘Bureau Natuurlijk in
Vormgeving’ hard gewerkt aan de inrichting, met veel inter-
actieve elementen, informatiepanelen en een audiozuil.
Buiten is ook veel gebeurd. De erfinrichting is een ontwerp
van Jan van IJzendoorn uit Oosterbeek. Er is onder ande-
re tussen het informatiecentrum en de vrijwilligersruimte
een soort amfitheater gebouwd van gestapelde, met beton
gevulde jutezakken. Het gesjouw met die zakken heb ik
meegemaakt. Het was zwaar werk, dat kan ik u verzekeren!
Dé plek om excursies te starten. En als je toch weer buiten
bent, kun je nog een kijkje nemen in de boomgaard aan de
zuidzijde van het informatiecentrum of bij de waterspeel-
plaats, die nog in ontwikkeling is. Er is genoeg te doen in
en bij ons nieuwe informatiecentrum.

De foto hieronder is van 2 maart 2015. Kom eens kijken
hoe het informatiecentrum geworden is!

Foto's: Stichting Renkums Beekdal, Jan Huijs
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Tekst: Albert Bos. Foto's: FACET architecten & adviseurs

Johan Drenth (FACET architecten & adviseurs in Ter-
borg), de architect van het Informatiecentrum Renkums
Beekdal, vertelt over de charme van de bestaande
werkschuur die is omgevormd tot informatiecentrum. 

Een nieuw leven voor een monument uit 1852, volgens de
sluitsteen. Het boerderijcomplex is in de jaren tachtig van
de vorige eeuw door Staatsbosbeheer verbouwd. Op de
plaats van de parkeerplaatsen stonden meerdere schuren.
Johan kijkt tevreden terug op een bouwproces met actieve
betrokken vrijwilligers die actief meedachten over het ge-
bouw. Hopelijk past het als een oude jas!

Het gebouw is niet voor het huidige doel bedacht. “Het
neemt afstand van de oude opslagfunctie“, zegt Johan.
"Aanpassing geeft soms conflicten. Om de historie te be-
houden zijn de gebinten in het zicht gebleven. De oorspron-
kelijke sporen, de balken van het dak, zijn van rondhout.
Ze geven een beeld van ambachtelijkheid. De vloerbalken
van de entresol zijn te zien. De cementen dekvloer geeft
een stoer uiterlijk. De entresol, de eerste verdieping, geeft
toegang tot een uitkijkpost. Zowel van buiten als van binnen

geeft dat nieuw elan aan het gebouw, met behoud van het
ambachtelijke karakter.

Stoer historisch materiaal en oog voor duurzaamheid
De massieve buitenmuren hebben aan de binnenzijde
isolatie gekregen. Latten op de muur met daartussen gere-
cyclede papiersnippers: Isofloc. Onder de leemstuc is een
ademende folie aangebracht. Hierdoor is de gevel ademend
en vochtregulerend, zoals een katoenen tent (in plaats van
nylon tent). Dit zorgt voor een prettiger binnenklimaat. De
leemstuc bestaat uit een natuurlijke leem met een natuur-
lijke kleurstof. De Isofloc zit ook onder de vloer van de
entresol en in de scheidingswand om het geluid te dempen.
De buitenkant van de muur is geïmpregneerd met een soort
bijenwas, zodat de muur kan ‘zweten’. In de zomer is er een
passief koelend effect door verdamping. Duurzame en een
gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning zorgen
voor een goed binnenklimaat.

Laag-temperatuurradiatoren
Voor de verwarming is gekozen voor radiatoren. Een ge-
bouw dat niet permanent in gebruik is, kan je dan snel
opwarmen. De CV wordt verwarmd door een modulerende
ketel, maar de laag-temperatuurradiatoren maken het ook

"Hopelijk past het als een oude jas!"
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ZUIDWESTER
mogelijk om in de toekomst gebruik te maken van alterna-
tieve warmtebronnen zoals een pelletkachel of zon als
warmtebron met een warmte-voorraadvat. De vrijwilligers-
ruimte wordt ook zo flexibel verwarmd.

Zonnepanelen weggewerkt in het dakvlak
Het dak van het informatiecentrum heeft zonnepanelen die
goed in het dakvlak zijn weggewerkt met een rand van
Oudhollandse dakpannen als lijst. Het college van B&W
van de gemeente Renkum moest worden overtuigd van
deze oplossing voordat toestemming werd gegeven om dit
monument duurzaam aan te passen. Onder panelen zit
PIR-isolatie van 3 cm met 3,5 isolatiewaarde. De folie over
de isolatieplaten zorgen ook dat het dak waterdicht is. De
oude pannen zijn handgemaakt en niet helemaal vormvast
en zouden regenwater doorlaten bij flinke wind.

Het gebouw is een gebruiksvoorwerp
Er is een relatief hoog lichtniveau. Je loopt niet een donker
hol binnen. Je bent als het ware ook een beetje buiten. De
binnenverlichting bestaat uit energiezuinige led-lampen.
Nieuwe deuren aan de noordzijde en het raam boven de
grote deuren laten buitenlicht binnen.
In de informatieruimte is in het midden een wand, die met
schuifdeuren een ruimte kunnen afscheiden als een soort
cocon. De kleur van de wand, groen van vers ontluikende
beuken, komt in de vlag van Staatsbosbeheer en van het

IVN voor. Doordat een beits is gebruikt, kan je de nerf van
het hout zien.

Voortbouwen op het verleden en de omgeving
De kapschuur achter het informatiecentrum is wel iets ro-
buuster. Er zit een berging in, een vrijwilligersruimte en een
veranda. Op de veranda kunnen ‘buitenactiviteiten’ gehou-
den worden als het weer wat minder is.
In de kapschuur zijn twee nestkasten voor kerkuilen. Er is
een zolder gekomen. Een deel wordt gebruikt als opslag
voor de vrijwilligers. Een ander deel van 4 bij 8 meter is voor
de uilen. Lekker ruim met daarbij het beekdal dat als foe-
rageergebied steeds verder vooruitgaat. Wie zou hier geen
uil willen zijn. Overwogen wordt om met een webcam het
uilenleven te volgen. Ook naar vleermuizen is een onder-
zoek gedaan. Deze zijn niet aangetroffen.
Aan de achterzijde kijk je uit over een groene arena, een
ontwerp van Jan van IJzendoorn uit Oosterbeek. De
hoogteverschillen worden overbrugd door gestapelde, met
beton gevulde jute zakken. Het beton wordt hard. De jute
zakken zullen langzaam aan verdwijnen. Echt ‘verloren
bekisting’. Een deel vormt een trap naar het informatiecen-
trum. De rest vormt een soort muurtje waarop je kan zitten.
Tussen de zakken zullen grassen en andere planten
groeien.
Alle gebouwen zijn regenwater afgekoppeld. Het hemelwa-
ter wordt afgeleid richting beek."
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gaat er om dat het wel leuk blijft. Zorg ook dat vrijwilligers
zich kunnen blijven ontwikkelen. Deskundigheidsbevorde-
ring betreffende inhoud en methoden wordt door de ge-
meente gewaardeerd. Durf de gemeente te vragen om
deskundigheid wanneer  dat nodig is. Soms is die deskun-
digheid in huis, anders kan je op het spoor gezet worden.
Leer ook van anderen. Zo heeft NOC-NSF voor sportorga-
nisaties een programma voor besturen hoe om te gaan met
de ontwikkelingen die op ze afkomen. Overtillen maakt
kwetsbaar.

Doe wat je zegt
Duurzaamheid is ook een aandachtspunt van IVN. Het in-
formatiecentrum heeft een mooi geïntegreerd energieleve-
rend dak. Een goed voorbeeld. Toon de opbrengst van die
energie. Dan weet je waarom het draait. Zo kan je bijdragen
aan het streven van de gemeente om in de toekomst
energieneutraal te zijn. Dit streven is een initiatief van de
gemeenteraad. Het is van belang dat organisaties als IVN
tijdig betrokken worden bij het ontwikkelen en realiseren
van duurzame doelen. Daar moeten we allemaal attent op
zijn. Met andere woorden: informeren, leren en meedoen.”

Tekst: Albert Bos. Foto: gemeente Renkum

In de portefeuille van wethouder Wendy Ruwhof treffen we
natuur- en landschapsbeheer, duurzaamheid en milieu, en
beheer openbare ruimte aan. Mooie aanknopingspunten
voor een interview naar aanleiding van de aanstaande
opening van het Informatiecentrum Renkums Beekdal.

Knooppunt
Sprekende over het informatiecentrum komt de term
knooppunt ter sprake. “Dat is wel een mooie weergave van
het informatiecentrum”, zegt wethouder Wendy Ruwhof.
“Het ligt op de kruising van veel wandelroutes, zoals de
bestaande en toekomstige klompenpaden, door het mooie
beekdal. Maar ook zijn diverse aandachtspunten met elkaar
verbonden: natuurbeleving, toeristische info, cultuurhisto-
rie, industriële ontwikkeling van vroeg tot nu en van duur-
zaamheid. Ook is het een trefpunt van beroepsmensen en
vrijwilligers. Vrijwilligers hebben een belangrijke bijdrage
geleverd aan de ontwikkeling van het gebied. In een
werkgroep landschapsbeheer die dertig jaar actief is, ligt
veel kennis en ervaring verankerd. De gemeente blijft graag
samenwerken met dit soort groepen. Leuk te horen dat 2015
het jaar van de groene vrijwilliger is.
De Renkumse Poort, met daarin het gesaneerde bedrijven-
terrein Beukenlaan is iets waar de gemeente trots op is en
zeker mag koesteren! Een zwaar vervuild terrein dat nu
weer (natuur)schoon is en zich ontwikkelt tot een mooi en
interessant gebied. Een verhaal dat best verteld mag
worden. Het is uniek wat er is gebeurd en dat zal ook wel
zo blijven. Niet overal bordjes plaatsen, maar de ontwikke-
lingsgeschiedenis kan je niet altijd van het landschap lezen.
Daar kan het informatiecentrum met zijn vrijwilligers een rol
vervullen. Cultuurhistorie en landschap zijn enkele van de
kernkwaliteiten van de gemeente Renkum. We zouden
moeten nadenken hoe we voordeel kunnen behalen uit
deze kwaliteiten. Toerisme, horeca, recreatie profiteren van
de bijzondere omgeving. Hoe kunnen opbrengsten en
kosten van zo´n uniek gebied eerlijk verdeeld worden?

Vertel het verhaal zonder veel tekst
In een informatiecentrum komen veel verschillende men-
sen. Er is zoveel te vertellen, maar gebruik daarvoor niet te
veel woorden. Laat kinderen op speelse visuele wijze ont-
dekken en ervaren wat buiten te beleven is. Er is zoveel
mogelijk. Het informatiecentrum is een mooi beginpunt voor
veel activiteiten. Laat het bruisen. De kinderen van nu zijn
de beheerders van de toekomst.

Nieuw soort vrijwilliger
Binnen het vrijwilligerswerk zijn grote veranderingen
gaande. Volwassenen en kinderen hebben volle agenda´s.
Mensen willen zich wel inzetten als vrijwilliger, maar vaak
niet zo langdurig als in het verleden het geval was. Denk in
projecten. Daarnaast weten jullie dat het bestuur van
Stichting Renkums Beekdal er bijna een professionele
dagtaak aan had om het huidige resultaat te behalen. Het

Interview met wethouder Wendy Ruwhof
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Eerst zien, dan beleven
Tekst: Albert Bos

Oscar Langevoord weet zijn kennis van en liefde voor het
Renkums beekdal bij elkaar te brengen in het Informatie-
centrum Renkums Beekdal. Maar ja, wat wil je ook met zo´n
achternaam. Wie weet komt Langevoord wel van het woord
‘voorde’. Dat is de naam voor een doorwaadbare plaats in
een beek of rivier. Een ontmoetingsplek dus. Dat zal ook
het informatiecentrum worden.

Binnen speuren, buiten beleven
Oscar maakt met zijn bureau ‘Natuurlijk in Vormgeving’,
creatief bureau voor 'groene' communicatie, creatieve
communicatiemiddelen voor diverse organisaties zoals
Staatsbosbeheer, Nationale Parken en waterschappen. De
inrichting van het Informatiecentrum Renkums Beekdal is
nu aan de beurt.
Als je het informatiecentrum hebt gezien, dan verdwaal je
niet meer en zal je meer plezier beleven aan het dwalen
door het beekdal. Het is een uniek gebied waar heel veel
over te vertellen is. IJstijden, stuwwal, grafheuvels, beekdal,
beken en sprengen, watermolens en de (papier)industrie
die uitbreidde en nu weer verdwenen is. Om dit te vertellen
zijn in de ruimte verschillende communicatievormen ge-
bruikt. Zo is er een VVV-informatiezuil die bezoekers infor-
meert wat er allemaal te ervaren en te beleven valt. Denk
aan de geschiedenis van de bewoning in het  Renkums
beekdal die heel lang terug gaat. Je kan dat aflezen aan de
grafheuvels die op verschillende plekken liggen. Vrijwilli-
gers geven daar uitleg over en verkopen ook zaken als
vogelhuisjes, zoekkaarten en boekjes die je inzicht in de
mooie omgeving geven.

Ronde en organische vormen
Oscar moest woekeren met ruimte, omdat er ook plaats
moet zijn om groepen te ontvangen. Diverse delen hebben
daarom een dubbele functie. Het concept voor de inhoude-
lijke en ruimtelijke inrichting is ingegeven door de histori-
sche rol van het water als blauwe levensader voor mens en
natuur in dit door ijstijden gevormde landschap. Dat is terug
te vinden in de ronde en organische vormen in de inrichting
van info- en winkelbalie. Balie en schappen refereren hier
aan hoogtelijnen op een topografische kaart. De vormge-
ving van de wand met opgezette dieren is gebaseerd op de
landschappelijke elementen stuwwal, beekdal en sandr.
Verrijdbare infomeubels op de vide geven – aan elkaar
geschakeld – een dwarsdoorsnede van het beekdal ter
hoogte van het informatiecentrum. Zittend rond een ‘mo-
lensteen’-meubel kun je de geschiedenis van de Renkum-
se watermolens  actief aan je voorbij zien trekken.

Water speelt een hoofdrol
Droge voeten en toch water bij de hand waren voorwaarden
voor bewoning. Dat is hier in het Renkums beekdal het
geval. Vogelvluchtvisualisaties nemen ons mee in de ge-
schiedenis. Neem de tijd om te speuren. Je zal zien dat er
veel is gebeurd in het verleden. Dat mannetje bij de voorde
om de beek over te steken. Bosarbeiders in het eikenhak-
hout en oogstende boeren. Hoe zagen die celtic fields er

uit? Je ziet het pas als je het weet, zou Johan Cruijff zeggen.
Je kan zelf niet terug in de tijd, maar een illustrator kan dat
wel. Op vogelvluchtbeelden kan je dwalen langs objecten
zoals die er in het verleden uitzagen. De akkertjes, de beken
die als bron van energie dienden om watermolens aan te
drijven. Je kan er tijden op speuren en steeds meer details
zien. Zoekplaatjes als het ware. Zo beleef je onder andere
hoe een boerderij er in de ijzertijd uitzag.

Vanuit een luie stoel
Een ander verhaal dat we in een luisterstoel kunnen horen,
is dat van Henny van Maanen, de laatste pachter van De
Beken die er een boerenbedrijf had. Op de plaats van de
parkeerplaats had de heer Van Maanen een ligboxenstal
met koeien. In 1984 kon hij in Zuid-Flevoland een boerderij
in gebruik nemen.
Op de vide die uitzicht geeft op het beekdal via een uitkijk-
punt, komen verrijdbare meubels. Deze geven de bezoeker
verdieping op de thema’s flora & fauna, landschap, beheer
en  inrichting (onder andere ‘Renkumse Poort’ en project
‘Beukenlaan’). Gevonden natuurschatten krijgen een
plekje in een multifunctionele ruimte, zodat ook anderen
van jouw vondst kunnen genieten. Er is zoveel te zien dat
je eigenlijk een paar keer terug moet komen. Je zal je zeker
niet vervelen, omdat ook de seizoenen worden gevolgd in
beelden en presentaties.
 
Foto hieronder van Ulco Glimmerveen: artist impression
van boerderij in de IJzertijd met raatakkers en grafheuvel.

Ontwerp van de balie/winkel is van Oscar Langevoord en
Joyce Kuicken.
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Bijzondere ontmoeting in het Renkums beekdal

Jaar van de groene
vrijwilliger
Tekst: Arianne Doeleman, projectleider
Stichting Landschapsbeheer Gelderland

2015 is het Jaar van de Groene Vrijwilliger. Groene vrijwil-
ligers en actieve burgers spelen een sleutelrol bij de in-
standhouding van een mooi en beleefbaar landschap en
zijn hierdoor onmisbaar. Om dat te benadrukken heeft
LandschappenNL, de samenwerking tussen de provinciale
Landschappen en de Landschapsbeheerorganisaties,
2015 uitgeroepen tot het Jaar van de Groene Vrijwilliger.
Stichting Landschapsbeheer Gelderland wil de 7.500 Gel-
derse vrijwilligers in de schijnwerpers zetten.

Twitter: #2015jaarvandegroenevrijwilliger

Tekst en foto: Hans Willemsen

Zondagmiddag een wandeling gemaakt door het beekdal.
Kort na het kolkje zie ik een flits over het water schieten
richting de boom die daar over de Oliemolenbeek ligt.
Verrek, het zal toch niet? Voorzichtig iets naderbij gekomen
en de verrekijker in de aanslag. Opeens schiet het omhoog
en vliegt het weg het bos in. Toch goed gezien, een ijsvogel.
Jammer dat hij of zij niet even stil is blijven zitten, zodat ik
de vogel goed kon bekijken.

Verder gelopen richting Everwijnsgoed, maar alert op een
hernieuwde ontmoeting. Deze kwam ter hoogte van het
Slangengat, helaas had de vogel wederom niet het geduld
even te blijven zitten. Ze zijn razend snel en de kansen om
ze goed te kunnen bekijken zijn zeldzaam. Je moet er
misschien voor in een schuilhut gaan zitten en veel geduld
hebben. Of de ongelooflijke mazzel hebben dat ze op een
mooie dag naar je toe komen. Dit is ons in de winter van
2013-2014 overkomen.

Op een mooie winterse dag met sneeuw en een heerlijk
zonnetje. Samen met Paulien een grote wandeling gemaakt
rondom de beken. Bij ons thuis aangekomen tikte mijn zoon
Tom tegen het raam en wees naar ons voederhuisje in de
tuin. Wat ligt daar en hoe komt het daar? Hij vertelde dat
de vogel tegen het raam was gevlogen en versuft op de
grond lag. Daarop is hij snel naar buiten gelopen om de

vogel te behoeden van een wisse dood, omdat ook onze
kat de vogel had opgemerkt. Vervolgens heeft hij haar in
het vogelhuisje gelegd, zodat ze kon bijkomen van de klap.

De ijsvogel scheen zich bij ons op haar gemak te voelen en
liet zich rustig bekijken en fotograferen. Na overleg met de
vogelopvang in Heelsum hebben we haar een paar uurtjes
in een doos gedaan, zodat ze bij kon komen. Volgende stap
was loslaten in het beekdal. Dit bleek nog niet zo eenvoudig.
Eerst geprobeerd haar te laten vertrekken vanaf mijn vinger,
de vogel zat prima en hoefde niet weg. Volgende poging
was haar rustig de lucht in gooien met de bedoeling dat ze
weg zou vliegen. Vogel lande verderop in het water en bleef
ook daar rustig liggen. Wat nu?

Vogel terug in de doos en naar Ruud Schaafsma. Wie weet
wist hij een oplossing. Ruud was echter niet thuis, maar
Geertje gelukkig wel en zij kende iemand die verstand heeft
van ijsvogels. Zo zijn we in contact gekomen met Jan van
Duinen uit Vaassen. Hij is zeer begaan met deze vogels en
wilde haar graag een kans geven. Bij Jan aangekomen was
het eerste wat hij deed de vogel visjes geven vanuit zijn
aquarium. De vogel had behoorlijk honger en er verdwenen
de nodige visjes in. Hij legde ons uit dat het om een
vrouwtje ging. Dit is te zien aan de oranje onderkant van de
snavel. In strenge winters gaan ze vaak verder van hun
eigenlijke leefomgeving om daar voedsel te zoeken.  Zo is
ze bij ons midden in het dorp terecht gekomen.

Het feit dat de vogel ogenschijnlijk alles best vindt, ligt in
het feit dat ze door de knal tegen het raam een hersen-
schudding heeft oplopen, met tijdelijke blindheid tot gevolg.
Ze is zich dus al die tijd totaal niet bewust geweest waar ze
uithing. Uiteindelijk is ze bijna twee weken bij Jan in de
opvang gebleven, waarna ze haar vrijheid heeft terugge-
kregen.
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De beken stromen weer
Tekst en foto: Ruud Schaafsma

De beken in het Renkums beekdal zijn al sinds de 16e eeuw
vergraven bronbeken. Ze zijn aangelegd door de mens om
de eens negen watermolens in het Renkums beekdal van
water te voorzien. De Van Gelder Papierfabriek groeide uit
de vier watermolens aan de Hartenseweg. Ook tijdens deze
industriële periode werd grotendeels gebruik gemaakt van
het beekwater.

Oprichting werkgroep 'Beken en sprengen'
De werkgroep 'Beken en sprengen' is bezig met zijn 21e
werkseizoen in het Renkums beekdal en de resultaten van
al dit onderhoudswerk (door onze werkgroep en door Wa-
terschap Vallei en Veluwe) zijn buitengewoon. De beken in
het Renkums zijn over vele kilometers weer watervoerend
geworden. Een groot verschil met de situatie van 21 jaar
geleden. Toen begonnen we in beektrajecten met zoveel
begroeiing, dat van een zichtbare beek geen  sprake meer
was. Door grondwaterdaling en door achterstallig onder-
houd waren grote delen van de twintig kilometer beekloop
drooggevallen. Wat de grondwaterdaling betreft, lijkt het
erop dat er sprake is van een kentering. Sinds de vijftiger
jaren van de vorige eeuw was het peil met anderhalf tot
tweeëneenhalve meter gedaald. De indruk bestaat dat het
grondwaterpeil stijgt als gevolg van het stopzetten van de
onttrekking van ENKA Ede en de verminderde onttrekking
van Parenco. Samen met het tamelijk optimale beekonder-
houd geeft dit goede hoop dat de beken watervoerend
blijven. Het Renkums beekdal heeft zijn parels weer terug!

Bijzondere waarnemingen
De flora en fauna heeft baat bij stromende beken. Beekwa-
ter heeft een  temperatuur van ongeveer tien graden. De

lage temperatuur en het schone water trekt bijzondere
vegetatie en dieren aan.
Het is heerlijk om in dit prachtige gebied in de natuur te
werken. Dit genot wordt nog verhoogd met het zichtbare
resultaat van een beek die weer water gaat voeren. En niet
te vergeten de steeds terugkerende waarnemingen. Zo zag
ik in april het mijtertje op meerdere plekken in het Renkums
beekdal. Tientallen fel oranje speldenknopjes en wat groter.
Je moet goed kijken om ze te zien. Deze zeldzame water-
paddenstoel brengt zijn hele leven in voedselarm water
door, in schaduwrijke kwel- en brongebieden.
De werkochtenden in het najaar van 2014 kenmerkten zich
door prachtig nazomerweer èn bijzondere waarnemingen.
We zagen meerdere keren een ijsvogel, een groep van zes
grote zilverreigers in het beekdal, twee riviergrondels, een
zwemmende ringslang, in november nog bloeiend moeras-
kartelblad, grote hoeveelheden vlokreeft in de T-spreng. En
altijd worden we begeleid door de roep van de buizerd en
de raaf. In het voorjaar was in het uiterwaarddeel van het
beekdal het nest van een bever goed te zien.
Het water van de ijsbaan in het Broek geeft ook bijzondere
beelden. Zodra het weiland vanuit de beek onder water
wordt gezet, fourageert hier een paartje knobbelzwanen.
Vorig jaar zwom een paartje zwarte zwanen naast het
paartje knobbelzwanen rond. In november verstoorde een
opdringerige hybride zwaan (voortgekomen uit de kruising
tussen de zwarte zwaan en knobbelzwaan die plaatsvond
in de Jufferswaard?) het paartje knobbelzwanen. Na dagen
werd het uitgeputte mannetje knobbelzwaan door de ge-
waarschuwde dierenambulance-medewerkers over het
hek gezet en verdween. Vorige winter verjoeg het paartje
knobbelzwanen na uren fanatieke achtervolging een
paartje wilde zwanen uit het ijsbaanwater.
In het Beukenlaangebied fourageerde afgelopen zomer een
groep kleine plevieren en er liep een paartje zwarte ooie-
vaars.
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Natuurinventarisatie door KNNV Wageningen

Tekst: Ineke Ammerlaan en Jerina van der Gaag

In 2015 bestaat de KNNV-afdeling Wageningen en
Omstreken 105 jaar. Ter gelegenheid van dit 21ste
lustrum brengt de afdeling een natuurbrochure uit over
de resultaten van de natuurinventarisatie van het
Renkums beekdal die in 2014 is uitgevoerd. Op 13 juni
2015 organiseert de afdeling in samenwerking met
Stichting Renkums Beekdal een natuurfestival op het
terrein van het Informatiecentrum Renkums Beekdal
(voorheen Natuurcentrum De Beken). Tijdens het na-
tuurfestival zal de natuurbrochure tegen een vriende-
lijke prijs te koop zijn.
 
Natuurinventarisatie Renkums beekdal
Het zuidelijk deel van het Renkums beekdal (het deel tussen
de Bennekomseweg en Kortenburg) is in 2014 door de
KNNV-afdeling Wageningen en Omstreken geïnventari-
seerd op meer dan 15 soortgroepen (vogels, vaatplanten,
dagvlinders, libellen, sprinkhanen, nachtvlinders, bijen,
vissen, waterbeestjes, paddenstoelen, mossen, korstmos-
sen, zoogdieren etc.).
Het doel van een inventarisatie is de natuurwaarden van
het gebied te beschrijven aan de hand van de aangetroffen
soorten en de eigenaar – in dit geval Staatsbosbeheer - te
adviseren over het beheer.
Gedurende het gehele jaar trekken leden van de diverse

werkgroepen van de afdeling het te inventariseren gebied
in om door middel van gestandaardiseerde inventarisatie-
methoden de aanwezigheid van de diverse soorten waar
te nemen en te noteren. Voor de doorgewinterde natuur-
kenners in de werkgroepen is dit een leuke methode om
hun kennis toe te passen, maar ook leden die nog niet zo
ervaren zijn, gaan vaak mee. Ze doen zo de nodige ervaring
met het inventariseren op, maar vaak nog belangrijker zijn
de natuurbelevingen en gezellige momenten met elkaar.

Inventarisatieresultaten
De diversiteit aan biotopen van het gebied - natte en
vochtige hooilanden en moerasruigten, op de flanken
loofbos van verschillende ouderdom en statige beukenla-
nen, de verschillende sprengbeekjes die door het gebied
heen stromen, het voormalig industrieterrein De Beuken-
laan, afgegraven ten behoeve van de natuur, dat nog voor
het grootste deel uit pionierterrein bestaat - zorgt voor een
rijke flora en fauna. Er zijn zeldzame en bijzondere soorten
aangetroffen. Er is zelfs een soort gevonden die nog nooit
eerder waargenomen was in Nederland, het korstmos bleke
stuifmeelkorst.
De oude bomen en het dode hout in het gebied zijn van
groot belang voor paddenstoelen, mossen en korstmossen.
In het gebied komen 350 soorten paddenstoelen voor.
Vernatting en verschraling hebben in het beekdal geleid tot
de vestiging van een groot aantal soorten planten en
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Moeraswalstrospanner

mossen, die bij de vorige inventarisatie door afdeling in 2002
nog niet aanwezig waren. Voorbeelden zijn rietorchis en
moeraskartelblad. In de beken en bronnen komen diverse
kenmerkende soorten voor, zoals het beekstaartjesmos,
groot bronkruid en klimopwaterranonkel. De vegetatie op
het voormalig industrieterrein indiceert een relatief hoge
voedselrijkdom. De aanwezige bloeiende ruigtevegetatie
vormt een belangrijke nectarbron voor onder andere vlin-
ders.

Wat betreft de fauna is de populatie van de ringslang van
groot belang. Ook de waarneming van een meervleermuis
was bijzonder. Daarnaast zijn o.a. de nachtvlinders gepijlde
micro-uil en moeraswalstrospanner aangetroffen. Andere
leuke soorten zijn het bruin blauwtje en de bruine vuurvlin-
der (dagvlinders van schrale graslanden), Tengere grasjuf-
fer, vroege glazenmaker en geelvlekheidelibel (libellen),
wekkertje en boskrekel (sprinkhanen). Met uitzondering van
de middelste bonte specht, broeden alle in Nederland
voorkomende spechten in het gebied. Ook de huiszwaluw
broedt inmiddels in de speciaal voor deze soort aange-
brachte nestkasten.

Natuurbrochure en Natuurfestival
Ter gelegenheid van het 21ste lustrum van de afdeling in
2015 worden de resultaten van de natuurinventarisatie in
een aantrekkelijke brochure beschreven. Op zaterdag 13
juni 2015 zal de brochure te koop zijn tijdens het natuur-
festival dat de afdeling in samenwerking met Stichting
Renkums Beekdal organiseert.

Het festival vindt plaats op het terrein van Informatiecentrum
Renkums Beekdal (voorheen natuurcentrum ‘De Beken’)
aan de Nieuwe Keijenbergseweg 174 in Renkum.

Op het gratis te bezoeken natuurfestival laten we iedereen
op plezierige wijze kennismaken met het unieke beekdal,
de veldbiologie en de activiteiten van onze KNNV-afdeling.
Het natuurfestival zal bestaan uit een informatiemarkt met
kramen waar onze vereniging en diverse lokale, groene
organisaties zich presenteren. Er is gezelligheid en er zijn
gezonde en lekkere hapjes, kinderworkshops, en korte
excursies door en lezingen over het beekdal.

Foto's: KNNV. Foto hieronder: Sierd Zijlstra
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Kinderactiviteiten in Informa-
tiecentrum Renkums Beekdal
Tekst: werkgroep kinderactiviteiten Staatsbosbeheer

In ons oude informatiecentrum De Beken konden kinderen
al ruim drie jaar zo'n twee keer per maand terecht voor een
activiteit. In januari 2015 zijn we verhuisd naar de oude
kapschuur naast het voormalige informatiecentrum. Wij
zetten onze activiteiten gewoon voort in dit mooie, nieuwe
onderkomen. De vrijwilligers van Staatsbosbeheer vallen
nu onder de vleugels van een nieuw in het leven geroepen
stichting, namelijk Stichting Renkums Beekdal.

Inmiddels hebben we enkele workshops gegeven die sei-
zoensgebonden zijn en die we vanwege de populariteit elk
jaar weer herhalen.

►Vlak voor het voorjaar begint, gaan we het bos in tijdens
de workshop Knoppen en Bomen. Tijdens een korte wan-
deling leren we anders kijken naar het bos, door op zoek
te gaan naar knoppen aan takken van verschillende bomen
en struiken. Waarom voelt de ene knop vettig aan en
waarom zijn de meeste knoppen omgeven door schubben?
Waarom heeft een andere knop van die puntige uitlopers?
Terug in het informatiecentrum tekenen we verschillende
knoppen na met houtskool en potlood.

►Activiteiten die aan de zomer gebonden zijn, zijn de
workshop Waterbeestjes zoeken in het beekdal en Brood-
jes bakken, waarbij de kinderen zelf hun brooddeeg maken
voor een zelf te bakken broodje op een stok boven het vuur.
In het najaar gaan we elk jaar ten minste één keer op pad
tijdens de Paddenstoelenexcursie, waarbij we met spiegel-
tjes buiten en de binoculair binnen nog meer zien dan
normaal.

►Een druk bezochte workshop in de winter is Voeding voor
de vogels, waarbij we voederstokken maken, vetbollen van
gerecyclede bekertjes of een eigen meegenomen bloem-
potje maken en pindaslingers rijgen.

►Andere activiteiten die we geven door het jaar heen va-
riëren van werken met klei, verf, papier-maché en eierdozen
tot een spannende ontdekkingstocht in het bos. Voor alle
creatieve workshops geldt dat de kinderen hun creaties mee
naar huis mogen nemen.

De activiteiten worden gehouden op woensdagmiddag,
twee keer per maand, van 14:00 uur tot 16:00 uur. De
kosten zijn 4 euro per kind en opgave is niet verplicht.

Wilt u op de hoogte blijven van de kinderactiviteiten op het
Informatiecentrum Renkums Beekdal, dan kunt u zich voor
de nieuwsbrief aanmelden via debeken@gmail.com. Bin-
nenkort zal deze maandelijkse nieuwsbrief verstuurd wor-
den via onze nieuwe website www.renkumsbeekdal.nl. U
kunt zich weer makkelijk afmelden door middel van een link
onderaan de nieuwsbrief.

Lusthof De Ommuurde Tuin
Tekst en foto's: Esther Kuiler

In het Renkums beekdal op Landgoed Oranje Nassau’s
Oord vind je een prachtige en unieke ommuurde moestuin.
De Ommuurde Tuin ligt in de historische moestuin van
koning Willem III. Dit bijzondere, biologische tuinbouwbe-
drijf wordt deels omsloten door een authentieke en robuus-
te tuinmuur. Aan één kant is de tuin open en kijk je over het
Renkums beekdal. De Ommuurde Tuin wordt met recht
‘Lusthof’ genoemd. Zodra je door de magistrale poort naar
binnen wandelt, ervaar je de rustgevende sfeer die deze
bijzondere tuin uitstraalt. Je kan op het kleine terras o.a.
genieten van een kopje verse muntthee of een lekker bio-
logisch ijsje. Eenmaal neergestreken zal je al snel de be-
drijvigheid van de medewerkers en vrijwilligers opmerken.
De Ommuurde Tuin is een productief bedrijf waar ruim 150
verschillende groenten en kruiden, historische, moderne en
wilde soorten worden geteeld. Deze worden verkocht in het
winkeltje of via een abonnement op de wekelijkse groente-
tas met verse biologische seizoensgroenten. Ook  worden
er met enige regelmaat kookworkshops en rondleidingen
gegeven. Kom eens sfeer proeven en uitrusten bij de
Ommuurde Tuin tijdens je wandeling door het wonderscho-
ne beekdal!
De tuinwinkel en het terras zijn van 1 mei tot 1 november
geopend op woensdag en zaterdag  van 10.00 -17.30 uur.
Voor meer info:  http://www.ommuurdetuin.nl  of volg ons
op Facebook http://www.facebook.com/ommuurdetuin.
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Digitaal verbonden
Tekst en foto: Albert Bos

Webmasters van Stichting Renkums Beekdal en IVN
Zuidwest Veluwezoom overleggen over samenwerking en
elkaars versterking. Frans Beurskens beheert de website
http://www.renkumsbeekdal.nl/ en Albert Bos de website
www.ivn-zwv.nl. Frans en Albert bespraken de mogelijkhe-
den die de social media bieden voor communicatie, maar
ook voor beleving.

Beide organisaties maken al uitgebreid gebruik van tech-
nieken. Facebook en Twitter, maar ook nieuwsbrieven via
e-mail. Ze blijven zoeken naar leuke en nuttige toepassin-
gen. Bijvoorbeeld: het digitaal vastleggen van vondsten in
de natuur. Veel mobiele telefoons hebben een camera die
goede beelden levert. Als je de GPS hebt ingeschakeld,
weet je ook waar de vondst gedaan is. Dit idee moet nog
verder worden uitgewerkt.

Twitter
@IVNZWV: Twitteraccount van IVN Zuidwest Veluwezoom

Facebook
www.facebook.com/pages/IVN-Zuidwest-Veluwezoom
www.facebook.com/RenkumsBeekdal

Nieuwsbrief
Stuur een e-mail aan ezuidwester@gmail.com voor de
nieuwsbrief van IVN Zuidwest Veluwezoom en/of ga naar
de website www.renkumsbeekdal.nl voor de nieuwsbrief
van Stichting Renkums Beekdal.

Nieuw klompenpad:
Hartensepad
Tekst: Arianne Doeleman, projectleider
Stichting Landschapsbeheer Gelderland

2015 ishet jaar van de 'groene vrijwilliger', maar ook het jaar
van de Klompenpaden. Klompenpaden zijn erg in trek. Dit
jaar ontwikkelen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting
Landschapsbeheer Gelderland maar liefst 30 nieuwe
paden. De 1000e kilometer klompenpad komt daarmee al
snel in zicht. In 2015 verschijnt er een speciaal boek over
de eerste 50 klompenpaden, is er een expositie over de
klompenpaden en organiseren we gegidste wandelingen.
Kortom, 2015 is het Jaar van de Klompenpaden. Houd de
website www.klompenpaden.nl of de facebookpagina in de
gaten.

Nieuw klompenpad
Een van de klompenpaden die dit jaar opent, is het Harten-
sepad. Dit 14 kilometer lange pad loopt door het prachtige
Renkums beekdal. Het vormt de verbinding tussen het
Molenbeeksepad en het Wageningse Engpad, waardoor er
een heel netwerk van klompenpaden in de regio ontstaat.
Op 30 mei vindt de feestelijke opening plaats, samen met
de opening van het Informatiecentrum Renkums Beekdal.

Controle door vrijwilligers
Klompenpaden worden onderhouden door vrijwilligers.
Elke maand controleren ze de bewegwijzering, ruimen
eventueel zwerfvuil op en zorgen er zo voor dat wandelaars
uit de buurt en van elders het mooie landschap kunnen
beleven. Opvallend veel bewoners hebben gereageerd op
een oproep in de krant om het Hartensepad te onderhou-
den. Enthousiaste wandelaars die het leuk vinden om een
steentje bij te dragen aan de route in hun eigen omgeving.

Faunapassage Halveradsbeek
Over de Halveradsbeek in het Renkums beekdal komt
aan de Hartenseweg een brug met faunapassage. De
buizen in de brug, die doen denken aan papierrollen,
zullen de aanwezige fauna de nodige schuil- en broed-
mogelijkheden bieden.
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Belevingstuin bij 'De Willemshoeve'

Tekst en foto's: Annerieke Water

In het voorjaarsnummer van de Zuidwester in 2014 heb ik
een stukje geschreven over natuurbeleving op een zorg-
boerderij in Wageningen, waar ik twee keer per jaar aan de
gasten over de natuur vertel.

Bij de boerderij is in een kas een tuinkamer ingericht en
deze wordt veelvuldig gebruikt als huiskamer. Verder zijn
er een mooie bloemen- en kruidentuin en een grote moes-
tuin. Daarnaast zijn er diverse dieren zoals schapen, geiten,
kippen, paarden etc. Men vindt mobiliteit bij ‘De Willems-
hoeve’ heel erg belangrijk. Door goede wandelpaden
kunnen de gasten genieten van de vreugde van het land-
leven.
 
Wat is een belevingstuin?
Om de gasten actiever bij het buitengebeuren te betrekken
zal binnenkort een ‘belevingstuin’ worden aangelegd,
aangepast aan de doelgroep. Zo kunnen zij daar zowel
wandelen als heerlijk zitten.
De bedoeling is dat de zintuigen van de gasten zoals ruiken,
voelen en proeven geprikkeld worden door regelmatig
buiten bezig te zijn. Beweging is heel belangrijk. Door in
beweging te blijven krijgt dementie minder kans. Met een
goede beplanting kan het heel aantrekkelijk worden met de
gasten bezig te zijn. Bij voorkeur is het groen waar mensen
zelf wat mee kunnen doen. De gasten kunnen bijvoorbeeld
appelmoes gaan maken van zelf geoogste appels of kruiden
en tomaten plukken voor de soep. In het inloopkippenhok
kunnen gasten zelf eieren gaan rapen.

Verder wordt er nog gedacht aan de bouw van een theehuis
waar wellicht ook mensen van buiten thee/koffie met eigen-
gemaakte taart kunnen nuttigen.Voor fietsers en wande-
laars is ‘De Willemshoeve’ op dit moment al een officieel

‘Rustpunt’ waar je kunt pauzeren of je elektrische fiets kunt
opladen (www.rustpunt.nu).
 
Stand van zaken van de plannen
De belevingstuin is nu in een stadium waarin een basisont-
werp ofwel een ‘vlekkenplan’ (concept-ontwerp) is gemaakt
door bureau Fonkel uit Amsterdam. Zij zijn gespecialiseerd
in het aanleggen van tuinen voor bijzondere doelgroepen,
waaronder tuinen voor (licht) demente personen en voor
senioren.

Samen met de eigenaren Nanny en Wout van Deelen en
bestuursleden van de Stichting Vrienden van Zorgboerde-
rij ‘De Willemshoeve’ is door Anke Wijnja van Bureau
Fonkel een plan opgesteld dat half februari jl. gepresenteerd
is.

De Willemshoeve moet de belevingstuin helemaal zelf
bekostigen, het is dus een flinke investering. Het bestuur is
heel hard bezig om het benodigde geld bij elkaar te krijgen.
Verschillende verenigingen voeren acties. Er worden ook
mensen gezocht voor onderhoud en dergelijk.

Alle hulp is welkom
In Nederland is al een aantal belevingstuinen aangelegd bij
zorgcentra. Deze zijn meestal aangelegd in samenwerking
met hoveniers en vrijwilligers, maar ook met IVN’ers zoals
onder andere in Nieuwegein bij de Geinse Hof is gebeurd.
Wie weet zijn er onder ons nog mensen die te zijner tijd
willen gaan meewerken.

Contact
In een volgende Zuidwester hoop ik jullie meer over de
belevingstuin te kunnen vertellen.
Heb je interesse, neem dan contact op met Wout van
Deelen bij ‘De Willemshoeve’ (e-mail info@willemshoeve.
eu of tel. 0317 - 41 74 15).
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ZUIDWESTER
De Ganzenveer - wie is ... Ruud Schaafsma

Ik ben 66 jaar geleden geboren in Dordrecht, een Schapen-
kop dus. Als kind ging ik al graag de natuur in, ik fietste veel
en genoot van kanotochten naar en door de Dordtse
Biesbosch. In die tijd nog met eb en vloed. Sinds 1975
wonen Geertje en ik in Renkum, sinds enkele jaren in ons
huis met uitzicht op het Renkums beekdal en Oranje Nas-
sau’s Oord. We hebben twee dochters en drie kleinkinde-
ren.

(Huis)dieren
We hebben altijd katten gehad. Onze huidige heet Flip, een
(ex-) kater, een erg aanhankelijke huisvriend.

Opleiding/beroep
Ik heb de HBO-opleiding educatief werk gedaan en werkte
langdurig bij de landelijke ondersteuningsorganisatie voor
de kinderopvang. Dit was in een soort vorig leven. Nadat
deze organisatie werd opgeheven, is Geertje meer gaan
werken en kreeg ik meerdere bronnen van inkomsten naast
mijn taken als huisman: meubels op bestelling maken,
reizen leiden op IJsland, nauwe betrokkenheid bij het
beekherstel door het waterschap, boeken schrijven.

IVN en schrijven
Na het afronden van de IVN-natuurgidsencursus werd de
werkgroep 'Beken en sprengen' opgericht. Hiervan werd ik
coördinator en het 21e werkseizoen is nu bijna voorbij. We
hebben veel bereikt, de door achterstallig onderhoud
droogstaande beken gingen na schoonmaak weer water
voeren. Dit werk blijft erg leuk om te doen.

Uit het bekenwerk kwam ook het schrijven van artikelen en
boeken voort. Het boek 'Struinen op IJsland' en in de afge-
lopen jaren twee boeken over de Zuid-Veluwse beken zijn
de laatste drie van de zeven boeken die ik schreef. Met al
deze aktiviteiten is mijn agenda meestal flink gevuld.

Affiniteit met flora/fauna
Ik kan genieten van alles wat bloeit en groeit. Vooral vogels
boeien mij, zoals de raaf vliegend over het Renkums
beekdal bij Oranje Nassau's Oord. Of op werkochtenden of
wandelingen langs de beken een naar vis duikende ijsvogel
of een zwemmende ringslang.

Favoriet seizoen
De afwisseling van weer bevalt mij prima. Een winter met
vriesweer vind ik heerlijk. Ik schaats graag tochten door
natuurgebieden. Ik geniet van de voorjaarsbloeiers, maar
de najaarskleuren en de soms nog warme oktoberdagen
vind ik ook heerlijk. Kortom, ik heb niet een echt favoriet
seizoen.

Mooiste stukje natuur
Ik ben heel graag op IJsland. Hier zie je het ontstaan van
de wereld, op veel plekken is de invloed van de mens af-
wezig. Na mijn IJslandperiodes valt me altijd weer op hoe
mooi de zuid-Veluwe is, met de stuwwallen, de rivier èn de

mooie beekdalen met hun bijzondere sprengenbeken. Een
zeer bevoorrechte plek om te wonen.

Mijn wens is
Dat meer mensen, vooral kinderen, nauwer bij de natuur
betrokken raken. Door de armen uit de mouwen te steken
in één van de vrijwilligersgroepen van onze IVN-afdeling of
gewoonweg wandelend te genieten van onze prachtige
omgeving.

Ganzenveer gaat naar
Albert Bos, omdat hij als stille kracht binnen onze IVN-af-
deling veel werk verzet en anderen inspireert.

Algemene ledenvergadering
op 11 april 2015
Kom naar de algemene ledenvergadering van onze IVN-
afdeling. De vergadering begint om 10.00 uur en wordt
gehouden in:

Ecotuin MergenMetz
Utrechtseweg 433
6865 CL  te Doorwerth

Aanmelden kan door contact op te nemen met Kirsten
Haanraads via kirsten.haanraads@gmail.com
of telefonisch 06-179 84 362.
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BPM-telling op 2 mei a.s.
Tekst: Els Roode, coördinator vogelwerkgroep

Op zaterdag 2 mei aanstaande zal de vogelwerkgroep IVN
Zuidwest Veluwezoom een BPM-telling/excursie geven in
de Jufferswaard en op de Noordberg te Renkum. Er wordt
in kleine groepjes gewerkt, met als eindpunt een ontbijt bij
de biologische boerderij Veld en Beek. We gaan al onze
waarnemingen op een kaart intekenen, bijvoorbeeld 4
groepen doen elk een kwart van het totale gebied. Bij het
ontbijt wordt de telling besproken met nadruk op herkenning
van broed indicatieve waarnemingen.

Aanvang om half zeven op nader te bepalen plekken, af-
hankelijk van de grootte van de groep. Na ongeveer  2 uur
komen we allen bij Veld en Beek, waar een ontbijt staat te
wachten. Daarna wandelen we gezamenlijk terug naar het
startpunt met onderweg de gelegenheid om gemiste
soorten alsnog te zien of horen.

Kosten: € 12,50 per persoon. Zelf meenemen: verrekijker,
vogelgidsje, goed schoeisel, eventueel laarzen i.v.m. nat
terrein.

Vóór 15 april aanmelden per e-mail: els.frank@planet.nl.
U krijgt enkele dagen tevoren bericht over het startpunt en
eventuele andere informatie.

Rondleidingen in De Zomp te
Oosterbeek
Tekst en foto: Frits Storm
 
Vlakbij het Oude Kerkje in Oosterbeek ligt verscholen tus-
sen villa’s heemtuin De Zomp. Zelfs bij veel IVN’ers is deze
heemtuin nauwelijks bekend. Toch wordt De Zomp al sinds
1997 door enthousiaste vrijwilligers van de afdeling Zuid-
west Veluwezoom onderhouden. Op een terrein van niet
meer dan 1/3 hectare zorgen een natuurlijke bron en flinke
hoogteverschillen op de stuwwal voor een grote verschei-
denheid aan vegetatiezones. Bij recente door de KNNV
uitgevoerde inventarisaties zijn maar liefst 175 verschillen-
de inheemse planten geteld. Vooral in het vroege voorjaar,
wanneer de bosanemonen, de kievitsbloem, de dotter en
het paarbladig goudveil bloeien, is De Zomp op z’n mooist.

Dit voorjaar organiseren we voor het eerst twee publieks-
rondleidingen op zaterdag 11 april en zondag 10 mei. We
starten beide dagen om 14.00 uur. De rondleidingen duren
ca 1,5 uur.
De gids besteedt aandacht aan de ontstaansgeschiedenis
van De Zomp en aan de namen en bijzondere eigenschap-
pen van de planten die er voorkomen.

Vanwege de smalle paden kunnen er per rondleiding
maximaal 12 mensen mee. Daarom vragen we u ons van
te voren even per e-mail (jfstorm@hetnet.nl) of telefoon
(0317 – 42 58 02) te laten weten of u met één van de
rondleidingen mee wilt.

De ingang van De Zomp bevindt zich op de hoek van de
Fangmanweg en De Dam (postcode 6862 EH) in Ooster-
beek.
:

Wisseling coördinator
Vleermuizenwerkgroep
Tekst: Floor Norel

Toen we ongeveer 15 jaar geleden met onze detectoren
(luisterapparatuur) op pad gingen om vleermuizen te
‘spotten’, waren we meteen ‘in de ban’ van deze ingenieu-
ze diertjes. Destijds geëscorteerd door Theo Steenard
(want 's avonds was het bos toch wel erg donker) leerden
we de verschillende ‘plup-, klik- en tok-geluiden van de
vleermuizen omzetten in namen als dwergvleermuis, laat-
vlieger en rosse vleermuis. Dat leidde tot een soort fasci-
natie voor deze diertjes, die we graag via excursies met
anderen wilden delen. En toen bedachten we onder ande-
re een avondwandeling bij kasteel Doorwerth ,waarbij we
de ijskelder van het kasteel konden bezoeken. Enigszins
bleekjes telden we aan de start van de wandeling zo'n 75
deelnemers! Dat was me toen wel even organiseren. Na
verloop van jaren zien we nu dat de vleermuisexcursies een
wisselende belangstelling hebben, alhoewel de bewonde-
ring voor het leven van de diertjes in de aandacht blijft.
Behalve de excursies bezoeken we (op aanvraag) bewo-
ners die vleermuizen in hun schuur, huismuur of omgeving
hebben en er iets meer over willen weten. Erg leuk om te
doen.
Misschien hebt u eveneens belangstelling voor deze ver-
nuftige diertjes? Kom eens naar onze excursies of neem
contact op met de nieuwe coördinator van de Vleermuizen-
werkgroep: Bep van 't Hoff.

Weet u het nog?
In maart1985 organiseerde de 'troepgroep', de voorloper
van de werkgroep Landschapsonderhoud, een groot-
schalige uiterwaarden-schoonmaak. Dat is 30 jaar gele-
den! In het volgende nummer van de Zuidwester leest u
meer over die troepgroep.
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ZUIDWESTER
Mijn natuur(beleving)
Tekst: Frits Leusink. Foto: vogelwerkgroep IVN ZWV

Het is begin januari 2015. In mijn natuur en dat is mijn tuin
en mijn omgeving, waarin ik wandel en rondfiets, gebeurt
van alles zowel positief als negatief. Dat op het moment dat
ik dit schrijf, die natuur een beetje in de war is, is buiten kijf.
De sierappelboompjes dragen nog steeds veel mooie rode
appeltjes. Gelukkig heeft het aan het eind van 2014 even
gevroren en zijn de appeltjes nu hapklaar voor de merels
en die genieten ervan. Alle jaren zijn de boompjes altijd vóór
de Kerstdagen leeggegeten, nu dus niet. De appeltjes
moeten nu verdwijnen om plaats te maken voor de lente-
bloesem. De geplante bollen komen alweer boven de grond
en de winterjasmijn is bijna uitgebloeid. Eigenlijk moet ik
dagelijks mijn tuin controleren om de ontwikkelingen bij te
houden.
De Wolfhezerheide ligt er prachtig bij! Aan de noordkant,
niet ver van de snelweg, is een heel mooie bank geplaatst
met een uniek uitzicht over de heide daar. Aan de zuidzijde
van dit schitterende gebied is het fietspad aan de noordzij-
de van de Utrechtseweg over een onlogische lengte totaal
verwijderd. Wat heeft dat voor zin? Het slopen en afvoeren
kost toch ook geld en wie heeft er baat bij? De fietser zeker
niet!

Via de radio werd ik geïnformeerd over een beverdam in
de Heelsumse beek, vlak bij de monding van de beek in de
Rijn. Toen het vroor, was het terrein enigszins begaanbaar
en heb ik het bouwwerk met eigen ogen gezien. Geweldig,
snel stromend water over de dam langs beide oevers en de
dam houdt stand! De waterstand achter de dam is met bijna
een meter verhoogd, geweldig! Stroomopwaarts lagen er
afgevreten en van mooie punten voorziene wilgentakken in
de beek! Een onvergetelijke ontwikkeling om trots op te zijn!
Maar dan valt de ‘Hoog en Laag’ in de bus. Te lezen valt
dat de beek wordt verlegd en later meer in de richting van
Renkum in de Rijn zal uitmonden. Dit moet om de stroom-
snelheid van het water te verhogen en eventuele vissen de
kans te geven de beek in te zwemmen. De logica ontgaat
mij volledig. Ik denk: “Langere weg, lagere snelheid.” Ook
denk ik: “Die arme bevers, al het werk voor niets.” Of zijn
ze niet gewenst?

Mijn kleinkinderen en ook andere kinderen spelen ’s zomers
in het water bij de monding van de beek. Het is zo leuk om
van steen op steen te proberen om de andere oever te
bereiken; enige behendigheid is vereist, anders zijn natte
voeten het resultaat. Het is tot nu toe een favoriete plek.
Verdwijnt dat ook? Een aantal jaren geleden is de ter
plaatse aanwezige sluis verwijderd, om de vissen meer
mogelijkheden te geven de beek op te zwemmen. Heeft
men toen een fout gemaakt, omdat het nu elders opnieuw
moet worden aangelegd?

Waarom moet er juist nu zo’n troep worden gemaakt in de
Jufferswaard? Voor mij onbegrijpelijk. Ik zou de beleidsma-
kers met enig gevoel voor de natuur willen aanraden om
een keertje vroeg in de morgen het terrein te bezoeken. Je
weet niet wat je er allemaal kunt zien! Een ijsvogel, meer-

dere zilverreigers, ooievaars, lepelaars, witte knobbelzwa-
nen en de zwarte zwaan, diverse eendensoorten, prachtige
libelles enzovoort. In het voorjaar paaiende karpers in het
ondiepe water. En wat doet de mens: Hij brengt onrust,
troep, grote graafmachines en verstoort flora en fauna, is
dat nu echt nodig? Die machines zouden beter kunnen
worden ingezet om die ruïne van de pastorie op de hoek
van de Groeneweg - Utrechtseweg te verwijderen; wat een
schandvlek in onze gemeente en al zo lang!

Tot slot nog een goede tip. Aan de Bennekomseweg tegen-
over de Regentesselaan stond vroeger het Instituut voor
Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw (ITAL). Dit
instituut was gebouwd op het terrein van het voormalige
landgoed ‘Oostereng’. De bewoners van dit landgoed waren
kennelijk natuurliefhebbers want zij hadden in de omgeving
van hun huis, ver voor de oorlog, een bomentuin (arbore-
tum) aangelegd met heel veel verschillende loof- en
naaldbomen. Van die tuin zijn nog restanten aanwezig.
Sinds enige tijd is een aantal vrijwilligers bezig om de
prachtige bomen van naambordjes te voorzien en op kale
plekken boompjes bij te planten. Ook is er al een wandelpad
aangelegd door het terrein, gemarkeerd door oude boom-
stammetjes. Dit is een echte aanwinst in onze woonomge-
ving; Ga kijken! Het wandelpad is bereikbaar vanaf het
asfaltweggetje aan de oostzijde van het terrein. Het begin-
eindpunt van het pad is te vinden achter het bakstenen
elektriciteitshuisje aan dat weggetje.

Er gebeurt natuurlijk nog véél meer in onze mooie omge-
ving, maar het voorgaande trok het meest mijn aandacht.

Grote zilverreiger in de Jufferswaard
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Eikelsyndroom
Tekst: Floor Norel

Afgelopen herfst keek ik met enig leedvermaak uit naar de
vallende eikels. Hiermee bedoel ik niet een bepaalde
mensengroep, maar de echte herfstvruchten. Vorig jaar
deed ik een oproep via de Zuidwestermail naar uw eikelbe-
levenissen en die reacties wil ik graag met u delen. Natuur-
lijk was er de autoschade: eikeldeukjes in het dak, hetgeen
iemand deed verzuchten: “Eikelregen brengt geen zegen!”
Voorts verzwikte - en ook gebroken enkels, omdat "de hond
zo trok"! Meteen ook de oplossing: zet de hond een kapje
op gevuld met watten en dergelijke (moet hij of zij dat wel
willen!). Een kleinzoon op vakantie bij camping ‘de Bavels
dennen’ verzuchtte: “'t Kan hier beter de ‘Bavelse eikels’
heten. De post halen, wanneer je brievenbus onder eikel-
bomen staat, wordt een waagstuk. Een hoofddoek met
daaronder schuimplastic bracht de oplossing bij één van
onze natuurgidsen. Een kraamvrouw meldde: “Ik heb geen
postnatale depressie, maar een eikel-depressie. Mijn be-
zoek blijft weg: eikel-angst!”
Zelf vermaakte ik me met de anders zo dralende honden-
bezitters, die zich in ‘eikel-val-tijd’ langs de bermen snellen,
de dieren achter zich aan trekkend. Maar nu alle ‘eikelig-
heden’ op een stokje: in de Gelderlander stond vorig jaar
een stukje (van Henk Kloen) over ‘Eikelsnacks aan het
prikkeldraad’. Misschien gelezen? Dit fenomeen was ge-
zien op de Doorwerthse heide en de Wageningse Eng. De
vraag daarbij was: welke vogel of welk dier doet dit ? Een
gaai of een behendige eekhoorn? Hebt u een idee/oplos-
sing? 'k Hoor het graag!

Wageningen Belmonte 2015
Tekst: Betsie van Loenen. Foto: Dirk Oomen

Sinds enkele jaren zijn er vrijwilligers in de Belmonte-tuin
actief. Natuurlijk zijn wij, IVN-gidsen, er al vele jaren langer.
De vrijwilligers die op dinsdagochtend bij elkaar komen,
verzorgen de tuin, houden onkruid weg. Zo is bij de rhodo-
dendrons een laag houtsnippers terechtgekomen, waar-
door de bodemstructuur verbetert en ook minder onkruid
tussen de planten komt. Ook hebben ze nieuwe Malus-bo-
men geplant, een aanwinst en/of vervanging van de collec-
tie. Later worden deze bomen nog eens verplant naar hun
definitieve plek. Soms kom je in de tuin een oude boom
tegen. Die mag dan nog niet verwijderd worden, omdat er
eerst een nieuwe nakomeling gekweekt moet worden. Dit
omdat de Belmonte-tuin een erkend museum is.
Binnenkort worden er nieuwe informatieborden geplaatst,
waardoor het publiek of de wandelaar nog meer kennis op
kan doen. Zo heeft de Belmonte-tuin niet helemaal zijn
functie van onderwijs verloren. Maar ook u kunt thuis,
achter de computer meer te weten komen over de bomen
uit deze prachtige tuin. Als u de collectie digitaal wilt bekij-
ken, tikt u belmonte.arboretumexplorer.org in en u komt op
de site van Garden Explorer. U kunt dan zoeken op wan-
delingen of namen en u kunt prachtige foto’s zien, gemaakt
door Mirjam Lemmens.

De wandelingen zijn dit jaar in de tuinen niet alleen door
het IVN verzorgd, maar ook door het KNNV en het Gilde.
De eerste publiekswandeling viel letterlijk in het water; re-
genbuien de hele middag en avond. Die wandeling ging dus
niet door. Henk de Leeuw en ik zijn na een kopje koffie weer
huiswaarts gegaan. Door het vele water dat dit jaar in
hoosbuien boven Wageningen gevallen is, kan de Wage-
ningse berg – zeker als dit nog vaker gebeurt - wel eens
wat grond gaan verliezen en problemen krijgen met de
paden langs de bergrand.
Wist u dat u tegenwoordig het Koetshuis voor vergaderin-
gen of partijtjes kunt huren? Ook als u trouwplannen heeft,
mag dat in de Belmonte-tuin. Vooral in het voorjaar met de
bloeiende bomen of in de herfst met de esdoorns met hun
bladkleuren een aanrader.

Als u door de tuin wandelt, moet u ook eens een kijkje gaan
nemen bij de Bzz-halte. Dankzij een eenmalige gift van onze
IVN-penningmeester is er een gedeelte van de tuin omge-
spit en ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel. Men
noemt dat G4, geschikt voor schrale grond. Nu maar hopen
op ook dit jaar veel bloemen en heel veel bijen. Als u op het
bord kijkt, kunt u ontdekken welke solitaire bijen er kunnen
vliegen op dat moment en hoeveel er zijn. In het Bulletin 65
van juni 2014 staat een leuk en leerzaam verhaaltje over
deze solitaire bijen.

Ook u kunt vrijwilliger of begunstiger worden van de Bel-
monte-tuin. Meldt u aan bij Dedde Smid, postbus 311, 6700
AH Wageningen. Of stuur een e-mail naar:
info@belmontearboretum.nl.
Ik hoop jullie nog eens te zien op een wandeling in de
Belmonte-tuin.
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ZUIDWESTER
Cursus wilde planten KNNV-
Arnhem: april - juni 2015
De afdeling Arnhem van de KNNV organiseert al sinds meer
dan twintig jaar jaarlijks een cursus Wilde Planten. Inmid-
dels hebben meer dan vijfhonderd mensen deze cursus
gevolgd. Hoofddoel van de cursus is deelnemers te leren
hoe ze met behulp van een flora zelf de naam van wilde
planten kunnen vinden. Daarnaast komen ook andere on-
derwerpen aan bod zoals de bouw van planten, de voort-
planting, de relatie met insecten en de systematiek. Verder
is er ruimte voor bewondering en verwondering. De volgen-
de cursus wordt gegeven in de periode april - juni 2015.

De cursus omvat negen lessen op woensdagavond van
19.30 tot 22.00 uur en drie excursies op de zaterdagoch-
tend. De lessen beginnen met een (meestal korte) inleiding.
Daarna volgen praktische oefeningen in het zelf determi-
neren van planten. Dat doen we in kleine groepjes met
begeleiding van ervaren mensen. Bij de excursies bezoe-
ken we plekken met een voor Nederland bijzonder rijke flora.

Praktische informatie
De cursusdata zijn: 8, 15, 22 en 29 april, 13, 20 en 27 mei
en 3, en 10 juni.
De excursies zijn op 18 april, 16 mei en 6 juni.

De cursus wordt gegeven in:
de Thomas a Kempisschool
Thomas a Kempislaan 25
6822 LR Arnhem

De cursusprijs is €55 voor IVN- en KNNV-leden en €60 voor
niet-leden. Daarbij is een reader bij inbegrepen.

Als flora gebruiken we de zesde, zevende of achtste druk
van de KNNV-uitgave: ‘Veldgids Nederlandse Flora’ van
Henk Eggelte. Verder zijn nodig: een loep (vergroting 10x)
en een spits pincet. De flora, loep en pincet kunnen via de
cursus worden besteld.

Inlichtingen en aanmelding bij: Wil Wamelink 026-3643990,
w.wamelink2@upcmail.nl.

IVN in 2014
In 2014 hebben de vrijwilligers van IVN Zuidwest Veluwe-
zoom volop in en voor de natuur gewerkt. Een kleine greep
uit de hoogtepunten van het afgelopen jaar.

►Tijdens de Dag van de Renkumse Inwoner heeft IVN
Zuidwest Veluwezoom met een stand in informatiecentrum
De Beken bezoekers kennis laten maken met onze vereni-
ging.

►De werkgroep Beken en sprengen vierde het 20-jarig
jubileum.

►Ruud Schaafsma, coördinator van de werkgroep Beken
en sprengen werd geridderd in de Orde van Oranje Nassau
voor zijn jarenlange inzet.

►De vogelwerkgroep organiseerde diverse excursies,
onder andere naar de Gelderse Poort, Lauwersmeer,
Tiengemeten en Jufferswaard.

►De vrijwilligers van heemtuin De Zomp werkten wekelijks
in de tuin, organiseerden bijvoorbeeld een visiewandeling,
hielpen bij een goed verloop van de paddentrek, organi-
seerden de Zompmarkt in mei en hebben de vijver opge-
schoond.

►In april vond de algemene ledenvergadering van IVN
Zuidwest Veluwezoom plaats in Arboretum Belmonte in
Wageningen. De vergadering werd afgesloten met een
rondleiding door het Arboretum door onze eigen gids en
IVN-vrijwilliger Betsie van Loenen.

►De werkgroep Landschapsonderhoud heeft ook afgelo-
pen jaar weer veel werk verzet in het beheer en onderhoud
van de natuur op diverse plekken in onze omgeving.

►De vleermuizenwerkgroep bracht adviesbezoeken bij
bedrijven en mensen thuis. Bijvoorbeeld omdat er overlast
was door vleermuisuitwerpselen, controle bij afbraakpan-
den en zorg voor jonge vleermuizen die hun moeder hadden
verloren. Bij diverse wandelingen zijn de dwergvleermuis,
laatvlieger en/of grootoorvleermuis te bewonderen.

►De Zuidwester kwam in 2014 twee keer uit: in het voorjaar
en in het najaar, in kleur en met prachtige foto's.

►Het bestuur zette zich in voor de realisatie van het Infor-
matiecentrum Renkums Beekdal waar het komende jaar
onze vrijwilligers een eigen plek krijgen. In samenwerking
met Staatsbosbeheer kreeg de NME-werkgroep vorm.
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De Veluwe is rijk aan spannende natuur, landschappen, kunst, cultuur en 

historie. Ondertussen staat het grootste laaglandnatuurgebied van West-

Europa ook onder druk, onder meer door recreatie en een terugtrekkende 

overheid. Naast dilemma’s zijn er ook kansen. Vrijwilligers zetten zich in 

voor natuurbehoud, binnenkort lopen de eerste wisenten op de Veluwe 

en er wordt gewerkt aan de herintroductie van de rivierkreeft.  

Met Nieuwe Veluwe blijft u op de hoogte van wat er speelt.

Nieu
weVel

uwe

Nieuwe Veluwe (52 pagina’s, 24x29 cm) 
verschijnt vier keer per jaar.  
Een jaarabonnement kost € 31,50  
(bij machtiging, anders € 33,50)  
en is op elk moment opzegbaar.
Abonnees van Nieuwe Veluwe betalen 
geen toegang bij door Nieuwe Veluwe 
georganiseerde lezersactiviteiten.  
Nieuwe Veluwe krijgt geen subsidie.

AANBIEDING VOOR
LEDEN VAN IVN ZUIDWEST 
VELUWEZOOM
Instapabonnement 2015: 

U ontvangt in 2015 vier nummers van 

Nieuwe Veluwe voor maar € 25,00  

i.p.v. € 31,50! Stuur een mail met uw 

naam en (post)adres naar 

abonnementen@nieuweveluwe.nl, 

vermeld IVN Zuidwest Veluwezoom en

u krijgt naar keuze een machtigings

formulier of nota toegezonden. 

(S.v.p. voorlkeur aangeven)

De Veluwe verdient 
meer aandacht  
Lees Nieuwe Veluwe

Losse nummers e 7,50

Nieu
weVel

uwe

2/14

THEMAKATERN 

Beken en sprengen: na 25 jaar herstel  

zijn ze weer schoon, zichtbaar en hersteld

Natuurkracht in het CODA Museum toont  
de geheimzinnige, duistere kant van de natuur

Proeftuin op de Veluwe, onder die titel 
profileert Ede zich als Hoofdstad van de Smaak

Vleermuis in je huis en wat dan? Speciale 
vrijwilligers kunnen helpen

Losse nummers e 7,50

Nieu
weVel

uwe

NATUUR, KUNST EN CULTUUR

1/14

Jan Siebelink in een intieme tentoonstelling  
in Historisch Museum Ede

Textielkunst Barbara Polderman gegrepen  
door de bezieling van gebruikte materialen

Wildheid in de natuur, er is een royaal  
draagvlak voor onder het Nederlandse publiek

Kunstlicht: wat doet het met planten  
en dieren in de natuur?

Losse nummers e 7,50

Nieu
weVel

uwe

3/14

Laatste sperwers en stervende eiken  

op Veluwse zandgronden

Commissaris van de Koning over  

de Veluwse natuur en economie

Slag om Arnhem: wat maakt het  

in ons wakker?

Beekbergerwoud, een speurtocht  

naar de oorspronkelijke begroeiing

Advertentie IVN-ZW.indd   1 02-03-15   14:42
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ZUIDWESTER
Algemene Ledenvergadering
IVN Zuidwest Veluwezoom
U bent van harte uitgenodigd om de algemene ledenverga-
dering van onze IVN-afdeling bij te wonen op
zaterdag 11 april 2015.

Programma
1.   Inloop met koffie en thee (10.00 uur)
2.   Opening (10.30 uur)
3.   Vaststellen agenda, ingekomen stukken, mededelingen
4.   Verslag van de vorige vergadering (d.d. 5 april 2014)
5.   Jaarverslagen werkgroepen 2014
6.   Bestuurswisselingen
7.   Financiën
8.   Huldiging jubilarissen
9.   Rondvraag
10. Sluiting
Rondleiding door Ecotuin MergenMetz (11.30 – 12.30 uur)
Lunch in Ecotuin MergenMetz (12.30 – 13.30 uur)

Locatie. De vergadering wordt gehouden in Ecotuin Mer-
genMetz, Utrechtseweg 433, 6865 CL  te Doorwerth.

Wilt u aanwezig zijn?
We vernemen graag of u tijdens de ALV aanwezig wilt zijn
en gebruik wilt maken van de lunch. Twee weken voor de
algemene ledenvergadering ontvangt u de agenda en de
stukken behorende bij de vergadering. Aanmelden kan door
contact op te nemen met Kirsten Haanraads via kirsten.
haanraads@gmail.com of mobiel 06-179 84 362.

Mededelingen van het
bestuur
Wilt u het bestuur komen versterken?
Tijdens de algemene ledenvergadering op zaterdag 11 april
2015 nemen Els van ’t Hof en Oscar Langevoord afscheid
van het bestuur van IVN Zuidwest Veluwezoom. U bent van
harte welkom om het bestuur te komen versterken. Vindt u
het leuk om zich sterk te maken voor natuur en milieu in
onze omgeving? Heeft u interesse in educatie, natuurbele-
ving en het werken met enthousiaste vrijwilligers? Dan is
ons bestuur zeker iets voor u. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Kirsten Haanraads, secretaris, via
kirsten.haanraads@gmail.com of 06-179 84 362.

Nieuwe bestuursleden
Tijdens de algemene ledenvergadering op zaterdag 11 april
wordt Wietse Franssen door het bestuur voorgedragen als
bestuurslid.  Wietse zal zich tijdens de algemene ledenver-
gadering graag aan u voorstellen. Tegenkandidaten kun-
nen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering
melden via ivn-zwv@gmail.com.

Rooster van aftreden
Overzicht van aantreden en herverkiezing bestuur:
Els van ’t Hof, voorzitter, aftreden ALV 2015
Wim Chardon, penningmeester, aftreden ALV 2016
Kirsten Haanraads, secretaries, aftreden ALV 2016
Oscar Langevoord, bestuurslid, aftreden ALV 2015
Albert Bos, adviseur, aftreden ALV 2012
Cees Kwakernaak, vicevoorzitter, aftreden ALV 2020

Nieuw bestuurslid
Het bestuur van IVN Zuidwest Veluwezoom draagt Wietse
Franssen voor ter verkiezing tot bestuurslid. Tegenkandi-
daten kunnen zich tot 24 uur voor de start van de vergade-
ring melden via ivn.zwv@gmail.com. Wietse stelt zich voor.

Hoi,
Ik ben Wietse (zie foto) en ik woon samen met mijn vriendin
en huisdieren (kippen, konijn, kat en heel veel vissen) in
Wageningen. Na mijn studies Bos- en Natuurbeheer en
Aardsysteemkunde ben ik als ontwikkelaar van klimaatmo-
dellen aan de Wageningen Universiteit gaan werken. Dit
werk bevalt mij goed, maar ik mis de affiniteit met natuur.
Daarom ben ik in mijn vrije tijd graag buiten en werk ik als
vrijwilliger bij informatiecentrum Renkums Beekdal (voor-
heen De Beken). Een paar jaar geleden heb ik de natuur-
gidsencursus bij IVN gevolgd en zo kwam ik in contact met
deze leuke groep mensen. Wat mij in het bijzonder aan-
spreekt, is het ‘beleef’ aspect van IVN en dat feitenkennis
erg leuk en handig kan zijn, maar niet per se centraal staat.
Naast natuur hou ik ook van muziek, techniek, films, reizen
en gezellige avonden met vrienden doorbrengen. Het be-
stuur van IVN Zuidwest Veluwezoom heeft mij onlangs
benaderd om toe te treden als bestuurslid. Ik was meteen
enthousiast, omdat ik graag nog iets extra’s voor de natuur
wilde betekenen. Aangezien ik nog geen bestuurservaring
heb, lijkt mij dit een leuke uitdaging.
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Buitenladder
Wandel- en activiteitenprogramma van maart 2015 t/m
september 2015
Informatie over publiekswandelingen: Floor Norel, tel.
0317 - 41 77 78;
woensdagochtend-wandelingen: Betsie van Loenen, tel.
0317 - 41 81 24 of b.vanloenen@hotmail.nl.
Informatie over vogelexcursies: i.v.m. vervoer minimaal een
dag van te voren aanmelden bij Els Roode per e-mail of
telefoon: els.frank@planet.nl of 0317 – 31 82 12.
Informatie over werkochtenden van de werkgroep Beken
en sprengen: Ruud Schaafsma, tel. 0317 - 31 51 17 en van
de werkgroep Landschapsonderhoud: Albert Smit, tel. 026 -
339 24 11 of tijdens de werkochtenden 06-12 03 43 53.
 
MAART
zaterdag 7 maart 2015: excursie Tuinreservaten (1).
zaterdag 7 maart 2015: Gelderse Werkdag met werkgroep
Landschapsonderhoud
woensdag 11 maart 2015: vooraankondiging / uitnodiging
algemene ledenvergadering.
donderdag 12 maart 2015: Tuinreservaten (2).
zaterdag 14 maart 2015: werkochtend werkgroep Beken
en sprengen. Tijd: 9.30 - 12.30 uur.
zaterdag 21 maart 2015: excursie Tuinreservaten (2).
donderdag 26 maart 2015: Tuinreservaten (3).
zaterdag 28 maart 2015: werkochtend werkgroep Beken
en sprengen. Tijd: 9.30 - 12.30 uur.
 
APRIL
zaterdag 11 april 2015: algemene ledenvergadering IVN
Zuidwest Veluwezoom.
zaterdag 11 april 2015: excursie Tuinreservaten (3).
zaterdag 11 april 2015: seizoensafsluiting werkgroepen
Landschapsonderhoud en Beken en sprengen.
zaterdag 11 april 2015: rondleiding door Heemtuin De
Zomp. Tijd: 14.00 - 15.30 uur.
donderdag 16 april 2015: Tuinreservaten (4).
zaterdag 25 april 2015: excursie Tuinreservaten (4).

MEI
zondag 10 mei 2015: rondleiding door Heemtuin De Zomp.
Tijd: 14.00 - 15.30 uur.
donderdag 21 mei 2015: Tuinreservaten (5).
zaterdag 23 mei 2015: excursie Tuinreservaten (5).
donderdag 28 mei 2015: Tuinreservaten (6).
zaterdag 30 mei 2015: opening Informatiecentrum Ren-
kums Beekdal.
zondag 31 mei 2015: dag van het Park.
 
JUNI
woensdag 3 juni 2015: presentatie KNNV in Everwijns-
goed.
zaterdag 13 juni 2015: natuurfestival in Renkums Beekdal.
zaterdag 13 en zondag 14 juni 2015: IVN Slootjesdagen.
 
JULI
zaterdag 4 juli 2015: dag van de Renkumse Inwoner.

Hybride zwaan in het water van de ijsbaan in het Broek te
Renkum (foto Ruud Schaafsma).
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