Lingezegen. Dit natuurgebied-in-ontwikkeling
vormt een groene buffer tussen het
verstedelijkende Arnhem, Elst, Nijmegen en
Bemmel. Het is geen park zoals wij dat elders
kennen, maar een uitgestrekte verzameling
gebieden met elk een eigen karakter. Een deel
is nog agrarisch en elders is ‘natte natuur’ in de
maak. Een speelbos, voedselbossen en oude
gewassen krijgen een kans.
Gids Krijno Horlings 06-55021953
Locatie Landerij de Park, De Park 12, 6661 NW Elst
Tijd 14:00 uur

22

Fietsend langs bijzondere bomen te

zondag Bemmel en omstreken.

Deze keer gaan we fietsend op pad om te
genieten van de bomen en struiken in de tuinen
en straten. Daarnaast luisteren naar de verhalen
die daar bij verteld kunnen worden.
Gids Anja Straver 0481-461953
Locatie Bij het kasteeltje , Kinkelenburglaan, 6681 BL
Bemmel.
Tijd 14:00 uur

28

26

perspectief van een immens diep en groot heelal.
Ondertussen laten uilen hun gekrijs horen en
flitsen vleermuizen misschien wel om ons heen.
Komt dat zien en horen. In het donker de nacht
beleven.
Gids Alice Kuijf 06-23337469
Locatie nadere informatie zie www.ivnrijnwaal.nl.
Tijd 19:00 uur

27

Gids
Locatie
Tijd

13

zondag

Gids
Locatie
Tijd

Struinen in de Angerense PolderLocatie
Zowel kleiputten als oude rijnstrangen zijn
onderwerp van de tocht. Kunnen we nog via
de zomerdijk naar de rijn en wat komen we
onderweg aan flora en fauna tegen?
Theo Scholten 06-44562483
bij het oorlogsmonument op de dijk, afrit rijndijk
– molenstraat Angeren.
14:00 uur

smienten, kuif- en wilde eenden en kleinere
wintergasten.
Gids Ben Brouwer 06-53927477
Locatie parkeerplaats bij de Steenen Camer
Hannesstraatje 2, 6843 NV Arnhem (Elden).
Tijd 08:30 uur

10

Paddenstoelen wandeling voor jong en ouder

17

Polderbende kinderactiviteit

zondag Informatie zie www.ivnrijnwaal.nl Polderbende.
Gids Henny Campschroer 0481-421758
Tijd 11:00 uur

DECEMBER

OKTOBER

overwinteraars melden zich. Hoe is dit bij de
watervogels? We rijden van de ene locatie naar
de andere in dit uitgestrekte gebied.
Gids Ben Brouwer 06-53927477
Locatie langs de Kraayenbergseplassen bij Cuijk.
Tijd 14:00 uur

donderdag

Vogelspotten met Ben Brouwer

zou bijna denken dat je in een sprookjesverhaal
terecht bent gekomen. Het gaat toch echt over
paddenstoelen.
Gids Frans Mikx 024-3244531
Locatie parkeerplaats dokterspost Van Boetzelaersstraat
12, 6515 JD Oosterhout.
Tijd 14:00 uur

Vogelspotten met Ben Brouwer

Paddenstoelen in park en bos
Houtknotszwammen en reuze bovisten. Of
zien we toch voornamelijk de slanke en ranke
mycena’s?
Frans Mikx 024-3244531
hervormde kerk kerkplein, 6672 LB Hemmen
14:00 uur

3

zondag In de polder van Meinerswijk zien we krakeenden,

zondag Heksenboter, kaaszwammen en elfenbankjes.Je

zondag De zomergasten zijn vertrokken en de

10

Polderbende kinderactiviteit

zondag Informatie zie www.ivnrijnwaal.nl Polderbende.
Gids Henny Campschroer 0481-421758
Tijd 11:00 uur

Polderbende kinderactiviteit
zaterdag Informatie zie www.ivnrijnwaal.nl Polderbende.
Gids Henny Campschroer 0481-421758
Tijd avondtocht

6

Nacht van de nacht

zaterdag Als het echt donker is, beleef je pas het

1

Tijd

Vogelspotten met Ben Brouwer
Lopend langs de grindgaten en oeverwal zien we
de doortrekkende kramsvogels, koperwieken,
eenden, ganzen en meeuwen.
Ben Brouwer 06-53927477
Parkeerplaats bij voormalige steenfabriek afrit bij
Waalbandijk 68, 6669 MC, Dodewaard.
09:00 uur

26

Uitbuiken in de Gendtse Polder

zondag
Gids
Locatie

Donderdag Wandelend de overtollige kerstcalorieën

verbranden in de Gendtse waard. Heeft het
gesneeuwd en zijn er sporen van bevers te zien of
moeten we onze zintuigen volop gebruiken om ze
toch te ontdekken. Gelukkig zijn sommige sporen
overduidelijk.
Gids Ruud Milder 06-38967259
Locatie bij Ruimzicht, afrit markt – waaldijk te Gendt.
Tijd 14:00 uur

CURSUS – ACTIVITEITEN – ALGEMENE INFORMATIE

Naar nieuwe natuur in Lingezegen

NOVEMBER

SEPTEMBER

15

zondag We gaan op expeditie in landschapspark

Vogelcursus voor beginners
Vogelaars en natuurgidsen van IVN RijnWaal verzorgen voor het
CNME Hemmen een vogelcursus voor beginners om u te ‘leren
kijken met uw oren’. Deze beginnerscursus wordt gegeven op
de woensdagavond in de periode januari tot en met mei.
Data: 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april en 15 mei.
Aansluitend zijn er vier excursies op zaterdagmorgen (121, 16-2, 16-3 en 13-4) en een avondexcursie (17-5). De
beginnerscursus vindt plaats in De Oude School, Kerkplein 4,
Hemmen.
Kosten en aanmelden: De kosten zijn € 75 (vrijwilligers van
CNME Hemmen en IVN-leden € 60) inclusief een vogelgids. Na
afloop van de cursus kunt u op eigen niveau vogels herkennen
op uiterlijk, zang en leefgebied. Informatie en aanmelden:
p.broekhof@kpnplanet.nl
Wildeplantencursus voor beginners
Maak kennis met de familienamen van de veldbloemen op
de dijken en landgoederen en de natuurontwikkeling van de
uiterwaarden van de Waal. De cursus wordt gegeven met
vers plantenmateriaal, syllabus en internet. De cursus wordt
verzorgd door Frans Mikx en Will Bemelmans, gidsen van IVN
RijnWaal. Veldonderzoek en theorie. We starten in de maand
maart.
Locatie: Dorpsschuur Lent, Oosterhoutsedijk 29, 6663 KS Lent
Kosten en aanmelden: De kosten bedragen € 40,= (voor IVN
RijnWaal leden € 20,=) Aanmelden bij info@ivnrijnwaal.nl. Het
aantal deelnemers is beperkt, zie ook www.ivnrijnwaal.nl
Lezingen
Omdat de klimaatproblematiek ons allemaal aangaat zullen
we ook hier aandacht aan besteden. We gaan dit doen aan de
hand van een lezing met als thema CO2 binding.Wat zijn de
mogelijkheden en onmogelijkheden bij de huidige kooldioxide
uitstoot?De lezing zal gegeven worden door biologe Emmy van
Balen.Exacte datum, tijdstip en locatie volgen nog. De lezing
is kostenloos maar aanmelden vooraf is gewenst. Dit kan via
Balen777@planet.nl of info@ivnrijnwaal.nl
Wandelingen op aanvraag
U kunt een wandeling aanvragen op het tijdstip dat u past door
een gebied dat binnen de grenzen van ons werkgebied ligt.
Tussen de rivieren Rijn en Waal, het Pannerdens kanaal en het
Amsterdam-Rijn kanaal. In verband met de voorbereiding horen
we dit graag vroegtijdig. De vergoeding voor deze wandeling
wordt vooraf met u afgestemd. Aanvragen via info@ivnrijnwaal.nl
Aandacht voor insecten
Ook dit jaar willen we als IVN RijnWaal ons steentje bijdragen
aan de wereldwijde aandacht voor insecten. Dus zullen kevers,
libellen, vlinders, oorwormen en heel veel andere soorten ook
onderwerp van onze excursies zijn.
Ook meedoen met IVN!
Bent u net als het IVN ervan overtuigd dat betrokkenheid bij de
natuur bijdraagt aan duurzaam handelen en natuurbehoud?
En wilt u ons daarbij helpen? Als lid kunt u meewerken aan de
voorbereidingen en uitvoering van onze publieksactiviteiten. En
u mag ook gewoon meewandelen.
IBAN NL98 RABO 0103 2556 64 - t.n.v. IVN-RijnWaal
Inschrijving KvK 09147100

Publieksactiviteiten 2019
Website: www.ivnrijnwaal.nl
Emailadres: info@ivnrijnwaal.nl

FEBRUARI

3

14

Vogelspotten met Ben Brouwer

Struinen in de wildernis van de Klompenwaard

zaterdag Te gast bij het ruige gebied van de Konikpaarden

zondag
Gids
Locatie

MAART

Tijd

3

zondag
Gids
Locatie
Tijd

Wandeling in het Loenense bos
Ridders, raadsels en rampen in het Loenense
bos. Daarnaast is er ook oog voor natuur in het
“kasteelbos”.
Frans Mikx 024-3244531
de Grote Doorn Loenensestraat 1,
6677 PL Slijk Ewijk.
14:00 uur
Vogelspotten per fiets en te voet met
Ben Brouwer
De voorjaarsgasten komen er aan. Vogels kijken met
telescoop en kijker.
Ben Brouwer 06-53927477
café Sprok Waaldijk 9, 6681 KJ Bemmel.
08:30 uur

Wandelen
Fietsen
Auto
Jeugd

Tijd

Polderbende kinderactiviteit
zondag Informatie zie www.ivnrijnwaal.nl Polderbende.
Gids Henny Campschroer 0481-421758
Tijd 11:00 uur

23

19

Lopen langs de Linge

insecten en oeverplanten en vogels onderzoeken.
Wat gaan we dan ontdekken?
Gids Alice Kuijf 06-23337469
Locatie splitsing Karstraat Lingefietspad noord Bemmel.
Tijd 11:00 uur

26

Polderbende kinderactiviteit

zondag Informatie zie www.ivnrijnwaal.nl Polderbende.
Gids Henny Campschroer 0481-421758
Tijd 11:00 uur

Het gebied Meinerswijk onder de loep

zondag Dit uiterwaardengebied gelegen ten zuiden van de

Rijn is meer dan de moeite waard om te bezoeken.
Dit gebied heeft een rijke historie en een zeer
afwisselde natuur.
Gids Gijsbert Peelen 06-10864179
Locatie Parkeerplaats bij de afrit Hannesstraatje /
Drielsedijk te Elden
Tijd 14:00 uur

Vogelspotten per fiets en te voet met

zondag Dit jaar gaan we nog meer de samenwerking tussen

Slootjesdag op Fikkersdries
Waterdiertjes zoeken. Net als in gras en struweel
op het droge is ook onderwater een levendige
wereld te ontdekken in dit waterwingebied
Ruud Milder 026-4723848
hoek Langstraat – Groene Woudsestraat.
Per auto te bereiken via de rotonde N837 Driel.
14:00 uur

23

LENTeMARKT

Opnieuw naar het “Waterrijk” waar de soortenrijkdom
zich hopelijk blijft uitbreiden. Luisteren en kijken naar
grutto, kieviten, tureluur en kluten.
Gids Ben Brouwer 06-53927477
Locatie Viola 3, Bergenden 6681 RA Bemmel.
Tijd 07:00 uur

AUGUSTUS

Bandijk naar de eerste kuikens van dit jaar.

Gids
Locatie

Wat is er te zien en te doen op de LENTeMARKT? IVN
RijnWaal is aanwezig met een stand.
Gids Frans Mikx 024-3244531
Locatie Griftdijk Noord 11, 6663 AA Lent (Nijmegen Noord).
Tijd 10:30 uur

5

Vogelspotten met Ben Brouwer

Gids Ben Brouwer 06-53927477
Locatie Hollandsch-Duitsch gemaal, Dijkgraaf van

zondag

zaterdag Historische tuinderij Warmoes

zondag Ben Brouwer

2

7

Avontuurlijke uiterwaarden

zondag aan ‘de overkant’

Heen naar het land van Maas en Waal en daar
ongeveer 1½ uur ‘proeven’ van de natuur. Daarna
weer terug waar de betuwse klei geduldig wacht.
Het varen is voor eigen rekening.
Gids Krijno Horlings 06-55021953
Locatie veerpont afrit Waaldijk bij kerkje Slijk Ewijk.
Tijd 13:00 uur

21

Stroomdalflora en bijzondere vogels in de

zondag Maneswaard

Wandelen langs oevers van de Rijn zullen we
prachtige flora en fauna tegenkomen op de dijkjes,
langs de kleiplas en zandgaten, en door de natte
graslanden.
Gids Will Bemelmans 06-14510610
Locatie ‘t Veerhuis Veerweg 1, 4043 JV Opheusden.
Tijd 14:00 uur

18

Polderbende kinderactiviteit

21

De bevers, laten ze zich opnieuw zien

zondag Informatie zie www.ivnrijnwaal.nl Polderbende.
Gids Henny Campschroer 0481-421758
Tijd 11:00 uur

woensdag Geweldig is het om zo’n imposant dier in levende

zondag Ooijpolder en omgeving. Turen vanaf de Ooijse

16

Polderbende kinderactiviteit
zondag Informatie zie www.ivnrijnwaal.nl Polderbende.
Gids Henny Campschroer 0481-421758
Tijd 11:00 uur

MEI

17

afkomstig uit de hele wereld. Over de bomen in
het Galamapark is veel te vertellen en er is veel te
zien.
Gids Anja Straver 0481-461953
Locatie Galamapark, hoek Europaplein Randweg Elst.
Tijd 14:00 uur

Wijckweg 4, 6522 KS Nijmegen

28
4

Bomenexcursie Galamapark Elst

Tijd 07:00 uur

is nu bijna 50 jaar oud en volgroeid. Zouden de
inheemse en exotische bomen toch een Wood Wide
Web vormen en een grotere biodiversiteit in het
park en rond de plas betekenen? We beginnen bij
Holthuizen.
Gids Alice Kuijf 06-23337469
Locatie parkeerplaats langs de Loostraat tegenover de
ingang Parkdreef te Huissen.
Tijd 14:00 uur

sijs, koperwiek en kramsvogel en mogelijk een
appelvink.
Gids Ben Brouwer 06-53927477
Locatie parkeerplaats langs de Loostraat tegenover de
ingang Parkdreef te Huissen.
Tijd 09:00 uur

en Rode Geuzen. Zachthout ooibos en rivierduin
en de nevengeul. Dit alles maakt het gebied meer
dan de moeite waard, zeker op zo’n relatief kleine
oppervlakte.
Gids Jos van Betuw 06-23738031
Locatie toegangshek hoek Waaldijk, Sterreschansweg, 6686
MS Doornenburg.
Tijd 14:00 uur

Bij Huissen is Holthuizen

zondag Immerloo Park, tussen 1969 en 1972 ontstaan,

zondag We hopen op veel water- en wintervogels; putter,

9

met eieren? Komen we al vroege zomergasten, als
roodborsttapuit, tegen?
Gids Ben Brouwer 06-53927477
Locatie toegangshek hoek Waaldijk, Sterreschansweg,6686
MS Doornenburg.
Tijd 08:00 uur

26

zondag De verscheidenheid in soorten is enorm en

SEPTEMBER

Polderbende kinderactiviteit

Vogelspotten met Ben Brouwer

JUNI

27

zondag Informatie zie www.ivnrijnwaal.nl Polderbende.
Gids Henny Campschroer 0481-421758
Tijd 11:00 uur

7

zondag Zijn we getuigen van het eerste nest of zelfs al een

JULI

van de dag. Genieten van ganzen, aalscholvers en
zilverreigers.
Gids Ben Brouwer 06-53927477
Locatie Locatie: afrit naar steenfabriek “Rodruza” waaldijk,
Tijd ter hoogte van de kommerdijk in Gendt.
09:00 uur

Polderbende kinderactiviteit

zondag Informatie zie www.ivnrijnwaal.nl Polderbende.
Gids Henny Campschroer 0481-421758
Tijd 11:00 uur

MEI

24

Vogelspotten met Ben Brouwer

APRIL

JANUARI

2019
6

zondag Kijken en luisteren naar de vogels bij het krieken

lijve te ontmoeten. Het is tenslotte niet voor niets
het grootste knaagdier van Europa. Inmiddels al
weer meer dan 20 jaar succesvol in het gebied van
de Gelderse Poort aanwezig.
Gids Ruud Milder 06-38967259
Locatie afrit naar steenfabriek “Rodruza” waaldijk, ter
hoogte van de kommerdijk te Gendt.
Tijd 19:30 uur

1

Oeverspelen Lent

zondag Met de jeugd uilenballen pluizen en waterbeestjes
herkennen. Daarnaast de volwassenen uitdagen
door ‘natuurlijke’ voorwerpen te tonen. Ook zijn er
weer korte struintochten langs de waaloever.
Gids Ruud Milder 06-38967259
Locatie Uiterwaard aan de Veerdam, 6663 KW Veur Lent.
Tijd vanaf 12:00 uur

8

Vogelspotten met Ben Brouwer

zondag De vogeltrek begint weer. Wie weet welke vreemde
vogels we tegenkomen. De visarend en ijsvogel zijn
niet alledaags maar mogelijk krijgen we ze voor de
kijker.
Gids Ben Brouwer 06-53927477
Locatie Blauwekamer 14, 6702 PA Wageningen.
Tijd 08:30 uur

14

Oeverwal Oosterhoutse Waard

zaterdag Laat je in de herfst verrassen door de bloemen

op de Oeverwal van de Waal en vergeet je laarzen
niet.
Gids Frans Mikx 024-3244531
Locatie waaldijk hoek Dorpsstraat, 6678 BD Oosterhout.
Tijd 14:00 uur

14

Vleermuizen opsporen in de polder van

zaterdag Bemmel

We gaan onderzoeken of we vleermuizen kunnen
ontdekken op en rond één van de zandgaten in
de bemmelse polder. Dit doen we met behulp van
batdetectors.
Gids Ruud Milder 06-38967259
Locatie parkeerplaatsje buitendijks, nabij afrit sportlaan /
waaldijk te Bemmel.
Tijd 19:30 uur

