NIEUWSBRIEF IVN EDE JUNI 2021
MEER RUIMTE VOOR IVN-ACTIVITEITEN DOOR VERSOEPELINGEN
Verdere versoepelingen van de coronamaatregelen komen eraan! Dat betekent voor ons als
IVN Ede dat we meer ruimte krijgen voor onze activiteiten. Er was wat onduidelijkheid in de
regelgeving wat betreft groepsgrootte buiten en of we als IVN vallen onder buitensport. Hans
Gonggrijp (voorzitter) heeft voor de zekerheid geïnformeerd bij de gemeente Ede wat de
regels zijn voor natuurexcursies. Voor ons gelden de algemene regels voor groepen in de
buitenruimte. Deze zijn als volgt: tot 5 juni is een wandeling alleen toegestaan voor groepen
van 2 personen. Vanaf 5 juni geldt de uitbreiding. Dat is het toegestaan om met een groep
van 4 personen op pad te gaan. Eind juni wordt de groepsgrootte mogelijk uitgebreid naar 8
personen. Voor alles geldt: houd 1,5 meter afstand tot mensen buiten je huishouden.
Kinderen tot 12 jaar tellen niet mee in de groepsgrootte. De gemeente heeft gemeld dat de
groepsgrootte geldt exclusief begeleider (in ons geval natuurgids). Deze mag dus nog aan dit
aantal extra worden toegevoegd.
Als bestuur van IVN Ede volgen we deze richtlijn. Dat betekent dat het voor natuurgidsen en
werkgroepen in klein verband dus weer mogelijk is om de natuur in te gaan. De natuurgidsen
en werkgroep-coördinatoren hebben hier inmiddels apart bericht van gehad. Op dit moment
weten we nog niet exact welke publieksexcursies weer worden hervat. Houd hiervoor de
website van IVN Ede in de gaten: https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-ede Vooraf aanmelden voor
een excursie is verplicht.
Wat in ieder geval doorgaat zijn de vogelexcursie op 12 juni en de IVN slootjesdagen, in Ede
op 13 juni.
OPENING EDUCATIEF SPEELBOS ‘HET LEUGHTENPAD’
Op woensdag 2 juni wordt het educatief speelbos ‘Het Leughtenpad’ geopend. Dit
natuurspeelbos/-pad ligt in Renswoude, direct naast Recreatiepark De Lucht. Onze Edese
IVN’ers Ria en Rob van de Bor hebben heel veel werk verzet voor de realisatie van het pad.
Hier kun je (een deel van) het verhaal lezen over het pad:
https://www.scherpenzeelsekrant.nl/premium/lokaal/natuur-en-milieu/686266/educatiefspeelbos-het-leughtenpad-klaar-voor-de-opening Allen die hieraan hebben meegewerkt:
een dik compliment en een hartelijke felicitatie met de oplevering!

ALV van 15 juni 2021 GEANNULEERD en verplaatst naar 5 oktober 2021
Zoals al eerder aangekondigd verplaatsen we de Algemene Ledenvergadering naar het
najaar. Dit besluit hadden we al genomen voor de laatste versoepelingen. Deze zijn ons
inziens eigenlijk ook niet ruim genoeg om met een flinke groep een vergadering te houden
en vooral ook de voorgestelde excursie in het Binnenveld te ondernemen. Daarom blijven we
bij het genomen besluit. Dus de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 15 juni 2021 gaat
NIET door. We verschuiven de ALV nu naar dinsdag 5 oktober 2021. Meer informatie
ontvang je t.z.t.
VOGELS EN MEER OP DE DRIEBERG
Nu de coronamaatregelen enigszins versoepelen start de Vogelwerkgroep van het IVN-Ede
weer met de natuurwandelingen. Op zaterdagmorgen 12 juni organiseren twee IVN-gidsen
een excursie in het Edese bos en over de hei bij de Drieberg. Laten de roodborsttapuiten en
veldleeuweriken zich nog zien op de hei? Horen we de koekoek? Ook gaan we op zoek naar
sporen van wilde zwijnen.
Aanvang 8.00 uur. Duur circa 2 uur. Uiteraard respecteren we de corona-maatregelen.
Daarom kunnen er maximaal 8 deelnemers mee. U dient zich aan te melden bij Ineke van
Dis: 0650523182.
IVN EDE DOET MEE AAN DE LANDELIJKE IVN-SLOOTJESDAGEN
Op zondagmiddag 13 juni kunnen kinderen samen met hun (groot)ouders op avontuur
langs de waterkant. IVN Ede organiseert een Slootjesactiviteit bij de singel langs de
Koekeltse boslaan in Ede en staat klaar met schepnetjes, loeppotjes en zoekkaarten om je
alles te leren over het leven in de sloot. Zien we je daar?
Waterdiertjes vangen is niet alleen leuk om te doen, tijdens de Slootjesdagen help je ook
mee de waterkwaliteit te onderzoeken met behulp van citizen science. Iedereen kan de
waarnemingen vastleggen op het speciale telformulier en invoeren via ivn.nl/slootjesdagen.
Je ziet dan gelijk wat de score van jouw sloot is! Met de resultaten brengen wetenschappers
van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in kaart hoe gezond Nederlandse
slootjes zijn.
Vanaf P-plaats DTS Koekeltse Boslaan Ede (N 52 03 69.4, E 5 63 24 5) volg je de IVNpijlen naar de excursieplek.
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Aanmelden vooraf is verplicht. Je kunt kiezen uit 2 tijdsloten:
Tijdslot 1: 14.00 – 14.45
Tijdslot 2: 15.00 – 15.45
Per tijdslot zijn maximaal 6 groepjes welkom.
Meld je aan per mail bij Ad Meijs via a.meijs1@chello.nl
Vermeld in verband met de Covid-richtlijnen je naam, telefoonnummer en het aantal
personen. Je krijgt bericht over je aanmelding en het tijdstip of als het onverwacht
toch niet door kan gaan.
Inlichtingen: 06 253 24 111

Onder de lezers van de Nieuwsbrief zijn er misschien ook personen die graag willen helpen.
Je hoeft niet per se kennis te hebben van waterbeestjes. Vanwege de Covid maatregelen
zijn er meer mensen nodig. Meld je aan bij Ad.

2012 twee kinderen bij het water. Foto Joke Veltkamp
VERSLAG KABOUTERWANDELING
Dat je in coronatijd, met beperkende maatregelen, toch best nog wel een leuke
natuuractiviteit kunt organiseren, bewezen Ineke Jansonius en Wei-Wei Hu. Met de nodige
creativiteit en het vermogen tot ‘omdenken’ deden ze de kabouterwandeling op de volgende
manier: lees hun verslag. Geschreven om andere gidsen aan te moedigen om hun activiteit
mogelijk net iets anders vorm te geven waardoor de wandeling toch op een leuke manier
door kan gaan.
ACTIVITEITEN TOCH DOOR LATEN GAAN?
In oktober hebben we de kabouterwandeling geannuleerd in verband met aangescherpte
covid-regels, maar in mei vonden we dat geen optie meer. In de mooiste tijd van het jaar wil
je andere mensen van de natuur laten genieten en niet alleen je eigen wandeling maken. We
hebben ons niet laten leiden door wat niet mag, maar gezocht naar wat wél mag en de
kaboutertocht uitgezet als speurtocht voor gezinnen. Ondanks de slechte weersvoorspelling
met regen nét tijdens de uren van de kaboutertocht en een koude week vooraf, waren er vier
aanmeldingen.

De route was uitgezet met kabouters en extra draadjes en ieder gezin kreeg een eigen IVNtas mee met opdrachtkaarten, loeppotjes, draad om een dennenappel-ketting te maken en
een weefraampje voor een bladerenschilderij. De gidsen waren er voor ontvangst van de
gasten, het uitdelen van de tassen en het weer innemen van de tassen en het praatje
achteraf. Iedereen kwam positief terug en had het een leuke tocht gevonden, ondanks het
weer. We lieten iedereen een kwartier na elkaar vertrekken, zodat de groepjes elkaar niet
tegen zouden komen. Helaas liep het laatste groepje flink in, maar meer dan twee
volwassenen zijn er toch niet bij elkaar in de buurt geweest.
Het viel op dat het begrip ‘’kleuter’’ ruim geïnterpreteerd werd. De leeftijd van de kinderen
varieerde van 2 tot 7 jaar. We hebben dat laten gaan, omdat er toch niet te veel opgaven
waren en iedereen het in eigen tempo kon lopen. Voor de 6 tot 7-jarigen hebben we er een
extra zoekkaart bij gedaan, voor de 2 tot 3-jarigen wat eenvoudiger knutselmateriaal.
Differentiëren is relatief gemakkelijk, omdat iedereen zijn eigen tas meekrijgt. Daar hadden
we nog iets verder in kunnen gaan. Voor zover we weten hoe mensen van de tocht wisten
waren dat een tip van een collega en de ANWB-uitjes-site voor iemand die echt op zoek was
geweest naar iets leuks om met de kinderen te doen en daarvoor uit Eemnes (!) kwam.
Niet iedereen heeft eruit gehaald wat erin zat. Eén groepje heeft geen beestjes kunnen
vinden. Dat was met een gids erbij niet gebeurd. De jongste kinderen waren te snel terug om
alle opdrachten gedaan te hebben. Zij zullen er meer een kabouter-zoek-wandeling van
gemaakt hebben, wat voor deze leeftijd ook al leuk is. Ouders met groene vingers zullen er
op deze manier ook meer uithalen voor hun kind, dan ouders die minder gevoel voor natuur
hebben.
Als gids hebben we onze voldoening moeten halen uit de voorbereiding, een goed gesprek
met elkaar tijdens het wachten en de blije gezichten achteraf. Een echte kaboutertocht met
gidsen die meelopen heeft onze voorkeur, dan kun je helpen bij de uitvoering van de
opdrachten en beleef je daar ook zelf plezier aan. Maar het is fijn om in deze tijd toch als
IVN-er actief te kunnen zijn. Een vroeg vogel excursie als speurtocht gaat niet lukken, maar
misschien kunnen andere excursies wel doorgaan als uitgezette (fiets/wandel) route met
boekje, podcast of bemande posten onderweg? Voorbeelden zijn de blauwe wandelroute op
landgoed Hemmen (met routebeschrijving op internet) en een fietsroute van Mooi Binnenveld
met een paar bemande posten zaterdag 29 mei. Zet de pet op die je past en maak er iets
van!

