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Boomfeestdag
Beeldbank
Jaarverslagen

Namen en adressen
IVN
Het IVN is een vereniging voor natuur- en milieueducatie.
Het is een vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten
die bijdraagt aan een duurzame samenleving door mensen
te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving.
Verspreid over Nederland heeft het IVN 174 plaatselijke
afdelingen en elf provinciale consulentschappen. Ongeveer
18.000 leden zetten zich actief in voor de natuur en het
milieu door middel van allerlei voorlichtende en educatieve
activiteiten voor jong en oud, zoals excursies, cursussen,
tentoonstellingen en lezingen.
Afdelingsbestuur IVN Zuidwest Veluwezoom
Voorzitter
Els van’t Hof-von Nordheim
Generaal Urquhartlaan 30
6861 GG Oosterbeek
026 – 339 22 70, levanthof@planet.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, en Charlotte de Roo, 026 - 334 05 31, charlotte.
deroo@gmail.com

PR
Oscar Langevoord, 06 - 29 32 06 91
Beken en sprengen
Ruud Schaafsma, ruudschaafsma@gmail.com,
0317 - 31 51 17
Zomp
Pleun Driessen, pleun.driessen@antenna.nl, 06 - 36 50 17
25
Werkgroep WEB-site
Charlotte de Roo, charlotte.deroo@gmail.com, 026 - 334
05 31; Albert Bos, albert.bos@hetnet.nl, 026 - 334 27 43
Vogelwerkgroep
Els Roode, els.frank@planet.nl, 0317 - 31 82 12
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
IVN Gelderland
Contactpersoon Marjan Apol
Jansbuitensingel 1
3811 AB Arnhem
026 - 351 29 27
IVN landelijk bureau
Plantage Middenlaan 2C
Postbus 20123
1000 HC Amsterdam
020 – 622 81 15

Werkgroepcoördinatie
Landschapsonderhoud
Albert Smit, a.smit@maakarchitectuur.nl, 026-339 24 11
Scholen
MEC Renkum, Dr. Albert Schweitzerschool, Goudsbloemstraat 2, Renkum, 0317 – 31 87 40
MEC Wageningen, Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b,
Wageningen, www.groenewiel.nl, info@groenewiel.nl,
0317 – 42 20 41
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
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Foto voorpagina
De foto van de voorpagina heeft Oscar Langevoord gemaakt. Het meisje op de foto is Anne-Lynn Merkelbach.
Ze is met water en modder aan het spelen bij de waterpomp op de speelplaats van Staatsbosbeheer in het
Renkums Beekdal, nabij De Beken.
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contactblad IVN Zuidwest Veluwezoom
Van de voorzitter
Na een lange winter is het eindelijk voorjaar! Het bewijs ligt voor
u: het voorjaarsnummer van de Zuidwester. Het staat vol activiteiten, verslagen, aankondigingen en prachtige foto’s. Er is zo
veel te doen, te zien en te genieten in onze directe omgeving.
Het MEC sluit deze zomer haar deuren, zoveel is zeker. Johanna
Pijpers, vele jaren het gezicht van het MEC, krijgt een andere
functie binnen de gemeente en wij werken standvastig door aan
ons ideaal: de functie natuur- en milieu-educatie behouden en
plaatsen in het infocentrum De Beken van SBB. Het ligt prachtig
in het Renkums beekdal en geeft toegang tot het nieuwe natuurgebied de Renkumse Poort (Beukenlaanproject) dat op zaterdag
25 mei a.s. feestelijk wordt geopend. Wij zijn Johanna zeer
dankbaar voor haar jarenlange inzet en enthousiasme om
schoolkinderen op een leuke en educatieve manier kennis te laten
maken met de natuur. Zij doet dit samen met collega’s en vrijwilligers. Om haar werk te kunnen voortzetten zullen we in de toekomst meer vrijwilligers nodig hebben die het leuk vinden om met
(school)kinderen te werken! Iets voor u?
Na de succesvolle gidsencursus hebben we nu een zeer succesvolle vogelcursus waar 20 cursisten een prachtig en gevarieerd
lesprogramma aangeboden krijgen door alle leden van de vogelwerkgroep.
Ander goed nieuws is dat onze IVN-vrijwilligers hoog geëindigd
zijn in het Renkums Burgerinitiatief 2012 (tweede plaats) en dat
drie van onze leden de nominatie van Landschapsbeheer Gelderland (in totaal tien voor de hele provincie) hebben gehaald voor
het Landschapsknokkertje 2013: Pleun Driessen van De Zomp,
Albert Smit van Landschapsonderhoud en Ruud Schaafsma van
Beken en sprengen. En Ruud heeft de titel gewonnen, gefeliciteerd!
Ik hoop u te zien op de ALV op 6 april; het is leuk, leerzaam en u
krijgt alvast een kijkje in het nog niet officieel geopende Beukenlaanproject.
Els van’t Hof-von Nordheim
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Jaarverslag 2012 werkgroep
Beken en sprengen
Ruud Schaafsma, coördinator; foto van Natuurwerkdag in
2011: Gerrit Brouwer
In 2012 heeft de laarzenwerkgroep veertien zaterdagochtenden in de beken gewerkt, met gemiddeld veertien vrijwilligers per ochtend. Dat komt neer op zo’n 500 werkuren.
Al het werk aan de beken gebeurt in nauw overleg met
Waterschap Vallei en Veluwe en de terreinbeheerders
(Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer). Het waterschap stort ieder jaar een bijdrage op de rekening van onze
IVN-afdeling voor de aanschaf van gereedschap en de
afsluiting van het werkseizoen.
We werkten in het Renkums beekdal, onder meer in de
bovenloop tussen de A12 en de spoorlijn. Hier is de beek
na achterstallig onderhoud van decennia weer eens uitgegraven tot op de beekbodem. Het resultaat is dat de Molenbeek over kilometers afstand weer watervoerend is
geworden. Ik kan me niet herinneren dat de beken in het
Renkums beekdal zo veel water voerden als de laatste
maanden. Hiervoor kunnen meerdere redenen zijn:
►de staat van onderhoud (door onze werkgroep en het
waterschap) is optimaal;
►meerdere onttrekkingen zijn stopgezet of verminderd.
Hierdoor is het grondwaterpeil gestegen. Zo is de onttrekking van Enka Ede zes jaar geleden stopgezet, net als die
van het ITAL, en onttrekt de papierfabriek Parenco minder
water.
Hoe dan ook, de weer volop stromende beken zijn prachtig
om te zien. De zilverreiger bezoekt het beekdal regelmatig.
Op een werkochtend deze winter stonden er zes ter
hoogte van informatiecentrum ‘De Beken’ en op dezelfde
ochtend zagen onze prutters een ijsvogel en een groene
specht. Op deze werkochtend begonnen we in een
sneeuwbui en toen deze stopte werkten we in een zonovergoten wit natuurgebied. Dit zijn de beloningen waarvoor het
steeds weer heerlijk is om in de beken te werken.
Uit de werkgroep Beken en sprengen is een tweede werkgroep gegroeid. Deze werkt sinds vorig jaar op woensdagochtenden in het Heelsums beekdal. Zij hebben de smaak
inmiddels flink te pakken en werken gemiddeld met zeven
personen, bijna het hele jaar door. Omgerekend in werkuren
kwam dat in 2012 neer op ruim 1.000 uur. Een groot werk
was (en is) het uitgraven van de Papiermolenbeek en de
vijver naast hotel Wolfheze. In feite is dit de voormalige
gracht van het Wildforstergoed (zie voor meer informatie
mijn boek ‘De Renkumse en Heelsumse beekdalen’). De
schoongemaakte beek en de vijver staan weer vol met
water. En dan is er nog een derde werkgroep ontstaan.
Diverse Oosterbeekse beken worden regelmatig door
werkgroepsleden nagelopen op verstoppingen.
In april hebben we het werkseizoen afgesloten met een
excursie naar het Openluchtmuseum. Een leuke dag met
een rondleiding langs de opgeknapte waterpartijen, de
papierwatermolen en een deel van het museum. Daarna
kon ieder het museum verder bekijken.
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Lezingen/wandelingen
Ruud Schaafsma
Naar aanleiding van mijn nieuwe boek geef ik regelmatig
lezingen, vaak gekoppeld aan een wandeling door het
landschap een week later. Deze lezingen en wandelingen
worden in de plaatselijke kranten aangekondigd. Afhankelijk van de organisatie die om een lezing vraagt, leg ik de
nadruk op de sprengenbeken en watermolens of de natuur.
Voor wandelingen is opgave bij de betreffende organisatie
verplicht, de lezingen zijn zonder opgave te bezoeken. Om
er enkele te noemen:
►Op 10 april voor de Historische Vereniging Oud Bennekom, 20.00 uur in Zalencentrum De Brink, Bennekom over
het Renkums beekdal; op 23 april een wandeling rond ‘Het
Broek’.
►Op 7 mei voor bibliotheek Velp/boekhandel Jansen & de
Feijter, 20.00 uur in Bibliotheek Velp in het ROC A12; op
14 mei om 19.00 uur wandeling over het Rozendaalse Veld
naar de plek waar eens de waterval bij de Beerenberg was.
►Twee wandelingen n.a.v. mijn boek over Hemmo Bos: op
27 april door Belmonte naar de mierennesten op de Wageningse berg en op 9 juni langs de huizen waar Hemmo
woonde en door De Dreijen. Beide wandelingen starten in
het Schip van Blaauw, Gen. Foulkesweg 72, Wageningen
om 13.30 uur (in het kader van ‘750 jaar Wageningen’ en
Kwartaaltijdschrift Nieuwe Veluwe; meer informatie en
opgave op uitgever@nieuweveluwe.nl of 0317 - 42 58 80).

ZUIDWESTER
Jaarverslag 2012
Vleermuiswerkgroep

Jaarverslag 2012 Werkgroep
Botanische tuin

Floor Norel, coördinator

Betsie van Loenen, coördinator

De excursies van de Vleermuiswerkgroep vinden jaarlijks
in de maanden juni tot en met september plaats. Een relatief korte periode, maar wel de beste tijd om hen te traceren.
Jaarlijks proberen we ongeveer drie avonden te plannen.

Ook in 2012 hebben we wandelingen op aanvraag verzorgd
in de Belmonte-tuin. De Dreijen-tuin heeft zijn mooie stukjes, maar men kiest toch meer voor Belmonte met zijn
bloeiende bomen en rhododendrons en uitzicht over de
Betuwe. We hebben in totaal zo’n 15 wandelingen gedaan
met ongeveer 300 mensen. Onder de deelnemers waren
verschillende tuinclubs, gepensioneerden uit de omgeving
van Eindhoven, van het Nivonhuis uit Rotterdam, zelfs een
groep inburgeraars.
We hebben ook wandelingen verzorgd tijdens Belmonte op
z’n Best voor de vrijwilligers van de Zomp. Dit doen we
uiteraard gratis. Als de WUR een open dag heeft, worden
we gevraagd om in de tuin een rondleiding te geven. De
samenwerking met de Stichting Beheer Belmonte Arboretum Wageningen is uitstekend. Ik heb twee keer per jaar
een bijeenkomst met de klankbordgroep. We hopen met
Mirjam binnenkort weer eens door de tuin te wandelen. Zij
verzorgt op dit moment voor een aantal uren per week het
collectiebeheer, met speciale aandacht voor de Malus- en
Pyrrus-collectie.

Vleermuisexcursie in 2012
►Zoals bekend vliegen de vleermuizen niet bij regen (geen
insecten) en daardoor moesten we dit jaar de excursie
rondom kasteel Doorwerth afblazen.
►Daar tegenover was de avond in Bato's wijk een succesje ( ook al door de aanwezigheid van de pers).
►Allerlei werkzaamheden (in verband met Wageningen
750 jaar) bij het Emmapark te Wageningen stonden de
geplande vleermuisavond in de weg. Jammer natuurlijk!
Andere locaties
Op zoek naar andere locaties bezochten we als werkgroep
o.a. het Renkums beekdal bij Oranje Nassau’s Oord op de
grens van Renkum en Wageningen, en het Dunoplateau te
Heveadorp. Afgelopen jaar was daar alleen de Dwergvleermuis te spotten.Om verschillende soorten te laten horen en
zien moeten er toch maximaal 2 à 3 soorten te traceren zijn.
Misschien dat daar dit jaar wat meer ‘fladderaars’ aanwezig
zullen zijn.
Om onze kennis actueel te houden danwel uit te breiden,
hebben we ons in september aangesloten bij de vleermuisexcursie van de werkgroep IVN Ede. Rondom kasteel
Hoekelum fladderden behalve de Dwergvleermuis ook de
Rosse Vleermuis. Spectaculair waren de Watervleermuizen die in het licht van de schijnwerper de witte plekjes
(kalkafzetting van het water) aan hun achterkant laten zien.
Komend jaar
Voor het komende jaar hebben we alvast twee excursies
gepland: woensdag 3 juli in Oosterbeek (Bato's wijk) en
woensdag 28 augustus in Wageningen( Emmapark). Vooruit plannen is moeilijk in verband met de aanwezigheid van
de diertjes, maar via de pers en mailing houden we u op de
hoogte van onze activiteiten.

Wandelprogramma 2013
In 2013 willen we enkele zaterdagen of zondagen het
Koetshuis in Belmonte bemannen. We kunnen dan publiekswandelingen geven. Niet alleen wij als natuurgidsen,
maar ook het Gilde en het KNNV doen hieraan mee. Het
programma komt ook op de website te staan. Op zondag
14 april om 14.00 uur is onze eerste wandeling. Daarna is
op zondag 28 april Belmonte op z’n Best. Op 15 mei willen
we een avondwandeling maken. Misschien ontdekken we
dan een geurend Belmonte. We starten bij het Koetshuis
om 19.00 uur. Op zaterdag 8 juni start Beelden op de Berg,
een tentoonstelling die 1 keer in de 5 jaar gehouden wordt.
In de zomermaanden verzorgt het KNNV verschillende
vlinderwandelingen (zie voor de tijden de website). Als IVN
sluiten we af met een avondwandeling op 25 september
weer om 19.00 uur. Wellicht te vroeg voor herfstkleuren,
maar hopelijk niet te laat voor vleermuizen. Op zondag 13
oktober is er nog om 14.00 uur een wandeling vanuit het
Koetshuis: Belmonte in herfstkleur.
Met dank aan alle gidsen (ook al ben je met pensioen) die
meegeholpen hebben.

Belmonte op z’n Best
Op zondag 28 april a.s zal voor de zesde keer Belmonte op z'n Best worden georganiseerd in het Belmonte
Arboretum in Wageningen, aanvang 10.00 uur. Op deze
unieke en sfeervolle voorjaarsmarkt kunt u zeldzame
planten en struiken kopen bij verschillende kwekers. Ook
kunt u mee met tuinwandelingen en is er muziek. Het
arboretum staat dan in volle bloei!
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Jaarverslag 2012 Werkgroep De Zomp
Pleun Driessen, coördinator
We werkten afgelopen jaar met 15 vrijwillig(st)ers in De
Zomp, op de hoek van De Dam en Fangmanweg in Oosterbeek. Een trouwe groep, zo is gebleken. We kunnen op
elkaar rekenen.
Elke woensdag
Elke woensdagmorgen van 9.30 – 12.00 uur en elke
tweede woensdagavond van de maand tussen 19.00 en
21.30 uur wordt er gewerkt. Van april tot half oktober. Eind
november volgt een bladruimdag met de traditionele erwtensoep en glühwein van Marieke Paulssen ter afsluiting
van het werkseizoen.
Plan per vak
De visiegroep heeft een plan per vak ontworpen. De opzet
van het plan is de verschillen tussen de negen verschillende vakken te vergroten. Planten, die zeldzaam zijn behoeden en sommige gewenste soorten uitpoten of uitzaaien
om dit onderscheid te bereiken. Voordat we aan de slag
gaan, bespreken we gezamenlijk hoe en wat de een en de
ander gaat doen. Helaas hebben we één vrijwilliger weg
moeten sturen. Deze persoon was jammer genoeg te dominant aanwezig en wilde geen overleg. Terwijl de persoon
zeer veel kennis in huis heeft, hebben we toch in overeenstemming met de werkgroep deze persoon weggestuurd.
Soorten onderhoud
We bespreken op zo’n ochtend bijvoorbeeld allerlei onderhoudswerkzaamheden van deze heemtuin (groot 1/3 ha.),
zoals groot en klein snoeiwerk, zagen, uitsteken van ongewenste zaailingen, paden onderhouden, oever van de vijver
verschralen door te maaien en maaisel afvoeren. Selectief
wieden, uitgebloeide zaaddozen verwijderen, beplanten en
verpoten. In de herfst – tweede zaterdag van oktober –
wordt de vijver uitgebaggerd en overtollige waterplanten
weggesneden en afgevoerd. We drinken samen koffie en
er komen allerlei adviezen en tips ter sprake. In overleg met
elkaar maken we één keer per jaar een uitstapje.

Stuw
Eén van onze vrijwilligers werkt nauw samen met mensen
van Waterschap Vallei en Eem. De stuw in de Zomp
functioneert namelijk niet zoals het zou moeten. De stuw is
in het verleden niet diep genoeg aangelegd en rot aan de
onderkant. Een goede kering van water is noodzakelijk om
bij heftige regenval te voorkomen, dat zand en slib en
straatvuil in de Zomp terechtkomen. Hier wordt het komende jaar verder aangewerkt.
Paddentrek
De hele maand maart tot half april hebben 7 mensen zich
spontaan ingezet om een veilige oversteek van de padden
van het Zweiersdal naar de vijver van de Zomp te regelen
door hekken van de gemeentewerf 's morgens vroeg opzij
te zetten en ‘s avonds weer te plaatsen.
Zwerfkei
De Zomp is een erosiedal uit de laatste ijstijd (ca. 100.000
jaar geleden). Grote stenen zijn door een dik ijspakket van
wel 200 meter dik uit Noorwegen hier naar toe gevoerd. Om
de oudheid van dit uniek stukje natuur te accentueren is nu
met goede ondersteuning van de mensen van de gemeentewerf een zwerfkei bij de ingang van de Zomp geplaatst.
Deze zwerfkei weegt 900 kg. Overigens zijn ook twee grote
stenen bij de Tafelberg van diezelfde oorsprong afkomstig geplaatst.
Zompkei
Een ‘zompkei’ ben je niet zomaar, daarvoor moet je eerst
je sporen verdienen. Vijf keer eerder – sinds 1996 – viel
deze eer iemand toe. De ‘Zompkei’ bestaat uit een naambordje, dat bevestigd wordt op de blokhut met tuinspullen
van De Zomp.
Dit jaar in mei werd Jan Hartgers in het zonnetje gezet (zie
de foto hiernaast). Door zijn tomeloze inzet en zijn uitgebreide kennis van planten, bomen en insecten heeft Jan
Hartgers een blijvende betekenis gekregen voor de tuin en
de vrijwilligers.
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Jaarverslag Werkgroep Landschapsbeheer
Albert Smit en Thijs van der Velden, coördinatoren
De inzet van vrijwilligers draagt flink bij aan de instandhouding van het mooie landschap in onze omgeving. Met een
gemiddelde opkomst van 15 deelnemers per werkochtend
heeft onze groep afgelopen jaar in totaal ca. 800 uur werk
verzet. De nadruk ligt daarbij op het bijhouden van het grote
aantal wilgen langs de rivier en de beken: er zijn er zo’n 160
geknot! De veelal oude en karakteristieke bomen vormen
een zware en uitdagende klus, waaraan met enthousiasme
en plezier wordt gewerkt: we noemen het wel ‘de gratis
sportschool’. Burgers’ Zoo is blij met de vitaminerijke takken: de apen en olifanten eten ze graag.
Verder is opslag van dennen verwijderd voor het behoud
van heidegebieden en het creëren van een aantrekkelijk
leefgebied voor reptielen als de zandhagedis. Op initiatief
van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland hebben we
nog een ochtend gewerkt op landgoed ‘De Kamp’. Het vorig
jaar geopende Molenbeekse Pad (een zogeheten ‘klompenpad’) voert de wandelaar over deze mooie 25 km lange
route ook over dit landgoed. Een aantrekkelijke locatie met
afwisselend werk, die we komend seizoen weer in het
programma opnemen.
Vermeldenswaard is daarnaast nog de buitenactiviteit met
leden van het Johanneskoor uit Wageningen in het kader
van haar lustrumviering: bij het werk op de heide is gezongen en tijdens de pauze zijn meerstemmige liederen ten
gehore gebracht: een bijzondere ervaring.

Deelname aan de Landelijke of Gelderse Natuurwerkdag
vormt bij uitstek een moment om kennis te maken met
nieuwe vrijwilligers met belangstelling voor het ‘buitenwerk’.
Het leidt tot uitbreiding van het aantal deelnemers van de
werkgroep. Initiatieven op scholen om leerlingen te interesseren voor een maatschappelijke stage in het landschapsonderhoud hebben ook vruchten afgeworpen: er zijn inmiddels zes jongeren, die in zo’n stage een actieve en enthousiaste bijdrage leveren: jong geleerd, oud gedaan!
Tijdens de activiteiten blijft het niet bij werken alleen: er is
volop gelegenheid om anderen in een gezellige sfeer te
ontmoeten en contacten te leggen. We zijn verheugd dat
eigenaren en omwonenden van locaties zich steeds meer
betrokken voelen bij ons werk. Vaak zorgen zij voor een
hapje en drankje tijdens de pauze (soms ook na afloop) en
/ of helpen ze bij het werk, bijvoorbeeld door het zware
sleepwerk te verzorgen. Als dan ook het weer nog meezit
(en dat is meestal het geval), is zo’n werkochtend een feest:
een ideale manier om andere beslommeringen even te
vergeten!
Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat we eind maart
afscheid hebben genomen van Maarten van Houten als
coördinator van de werkgroep. Hij is tot dat besluit gekomen
om meer tijd beschikbaar te hebben voor de nodige zorg
thuis. We zijn hem dankbaar voor al het coördinerende werk
dat hij heeft verricht voor de groep, en hopen hem vaak als
‘gewone’ deelnemer te treffen. Thijs van der Velden heeft
zich beschikbaar gesteld als zijn opvolger.
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Jaarverslag 2012 van de
Vogelwerkgroep
Els Roode, coördinator
Het jaar 2012 is voor de vogelwerkgroep (VWG) een mooi
jaar geweest met fraaie waarnemingen, maar ook met
slecht weer.
De broedvogeltelling in de Jufferswaard en op de Noordberg met de leden van de VWG waren altijd weer een
verrassing. De resultaten van de tellingen zijn op de internetpagina van onze vogelwerkgroep gepubliceerd (www/
ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/werkgroepen/vogels).
Sjon Kortekaas heeft wintervogeltellingen uitgevoerd. Deze
tellingen vinden plaats langs de Rijn van de papierfabriek
tot aan de brug bij Heteren. Behalve de broedvogeltellingen
worden ook de uitkomsten van de riviertellingen naar het
SOVON gestuurd voor de verwerking in de landelijke databank.
Op 15 september zijn de vaste leden van de VWG voor het
jaarlijkse uitje (Sjon, Marleen, Els en Frank) naar de
Maasvlakte en Voornse duinen geweest (zie foto). Een
prachtige dag met o.a. slechtvalk en veel wadvogels.
De vogelwerkgroep heeft voor de herfst 2012 twee excursies georganiseerd. Helaas zijn die door het slechte weer
letterlijk in het water gevallen. De winterse excursie naar
de Ooijpolder en Schenkenschans op 12 januari 2013 heeft
alles goedgemaakt: met 12 deelnemers zagen we een grote
hoeveelheid ganzen, waaronder taiga rietganzen, en andere (water-)vogels die er te zien waren.
Op 16 februari startten we een vogelcursus met 20 cursisten; 15 personen staan nog op een reservelijst. In elk geval
zullen er voor hen in het najaar en volgende winter excursies
georganiseerd worden met een vergelijkbare opzet als de
vogelcursus dit voorjaar.

Jaarverslag 2012 van de
werkgroep Verkoop
Kathy M. Hille Ris Lambers – Suverkropp
We begonnen dit jaar weer met de kraam op Belmonte. Het
was een vrolijke dag met de bekende stands om ons heen
van o.a. het Arboretum, de Bomenstichting. Bij de Landschapsdag in november waren we heel kort aanwezig: alle
deelnemers verdwenen het bos in om daar goed werk te
gaan doen! In december stonden we in Het Schild te
Wolfheze. De grote tafel met op de rand het Bos/Mospad
trok genoeg aandacht. Het was een erg rustig jaar, maar
de mensen die langs de kraam op de verschillende activiteiten kwamen, hebben we toch nog goed kunnen informeren over IVN of hun speciale vraag naar de natuur. De meest
gemaakte opmerking was:’Oh, dat kan ik op internet opzoeken’, ook al waren de zoekkaarten en dergelijke nog zo
verleidelijk.
Ik heb deze drie jaar met plezier de kraam beheerd. Maar
nu moet er weer een nieuwe vorm gezocht worden om de
voorlichting over IVN en al haar activiteiten door te laten
gaan.
Inkomsten
Belmonte €126,50
Het Schild €44,70
Huisverkoop €60,30
Investeringsreserve €50,00
Kasdoos €45,00
Totaal €326,50
Uitgaven
Floris €37,54
Floris €55,16
Vivara €9,94
Bruna €19,94
Tringa Painting €35,40
Tringa Painting €20,17
Novita Boeken €20,00
Mos €4,89
Benzine €21,00
Overgeboekt aan IVN ZWV €124,46
Totaal €326,50
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ZUIDWESTER
Jaarverslag 2012 PR en
Communicatie

IVN doet natuurlijk mee met
'Wageningen 750 jaar'

Kirsten Haanraads, secretaris bestuur IVN ZWV

Floor Norel

Het afgelopen jaar zijn de activiteiten omtrent PR en communicatie van onze afdeling gestroomlijnd. Met de komst
van de vernieuwde website, een heus Twitter-account en
de vernieuwde kinderpagina in de Zuidwester zijn de eerste
stappen gezet.

Op 27 september 2012 werd door het gemeente-comité
Wageningen 750 een start gemaakt met de organisatie van
een jaarprogramma met betrekking tot het 750-jarig bestaan van Wageningen. Alle clubs, verenigingen enzovoort
werd gevraagd na te denken over een bijdrage aan de
festiviteiten.

Het komende jaar zullen we gebruiken om actief onze activiteiten onder de aandacht van de pers, onze leden en
belangstellenden te brengen. Zo wordt er op dit moment
een nieuwe folder ontwikkeld en zullen we onze activiteiten
regelmatig actief aan verschillende pers toesturen.
We hopen dat u ook in 2013 IVN Zuidwest Veluwezoom
niet zal missen, in de krant, online, via mail en zelfs Twitter.

Stadswandeling in
Wageningen
Betsie van Loenen
Omdat Wageningen dit jaar het 750-jarig bestaan viert,
verzorgen we dit jaar twee rondleidingen door de stad, met
als titel ‘Wageningen en zijn oude bomen’.

Plannen
Om de jaaractiviteiten ietwat te stroomlijnen werd op vier
jaarperioden gefocust, namelijk januari, april, juni en november. Ja ... en toen barstten de plannen, voorstellen en
ideeën los! Aan plannen geen gebrek! Reünies van scholen
en sportclubs bijvoorbeeld met een sportief treffen van clubs
en verenigingen. Wat te denken van een jubileumveiling
van allerlei spulletjes door Emmaus Regenboog met als
veilingmeester Alexander Pechtholt; het uitbrengen van
een jubileumwijn Wageningen 750; het Groen Dictee;
meezingen met het Loflied en een gedicht op Wageningen
van de Stadsdichter Laurens van der Zee. Zelf ‘snoep’ ik
van de nostalgische foto's van gebouwen en landschappen.
Hoe zag het er vroeger uit?! (Ik ben geen geboren Wageningse!)
IVN doet excursies
We doen als IVN ZuidwestVeluwezoom natuurlijk ook mee.
We gaan een paar excursies doen (zie Buitenladder achterop dit blad). Ook is de Stadsbomenwandeling klaar; leuk
om eens te lopen. Deze wandeling kunt u op de website
van onze IVN-afdeling vinden.
www.wageningen750.nl
Via de Veluwepost/Stad Wageningen en Hoog en Laag kun
je onze activiteiten (op korte termijn) lezen. Bekijk ook eens
de website van de gemeente Wageningen (www.wageningen750.nl).

Tijdens de wandeling maken we een uitstapje naar het
Bloemenfort in de uiterwaarden, dat op dit moment nog
gemaakt moet worden. Ook kunt u een bezoek brengen
aan het Museum de Casteelse Poort. We gaan opzoek naar
oude en exotische bomen, zoals Christusdoorn, Davidia,
Tamarisk, Ginkgo, maar ook aan de Nederlandse bomen
lopen we niet voorbij.
Als u mee wilt wandelen, bent u van harte welkom op:
►Zaterdag 25 mei om 14.00 uur op het 5 Mei-plein bij Hotel
de Wereld.
►Zaterdag 14 september om 14.00 uur op het 5 Mei-plein
bij Hotel de Wereld.
Deze wandeling staat op de website van IVN Zuidwest
Veluwezoom. Wilt u inlichtingen over de wandeling of wilt
u een andere dag een rondleiding hebben, dan kunt u me
mailen: b.vanloenen@hotmail.com.
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Boomfeestdag in Renkum
Johanna Pijpers, Milieu Educatie Gemeente Renkum
Op 20 maart a.s. wordt de allerlaatste boomfeestdag gevierd die is georganiseerd door het MEC gemeente Renkum. Ca. 300 leerlingen van 6 basisscholen gaan dan 400
struiken aanplanten achter de sportvelden van De Bilderberg in Oosterbeek. Het MEC is verantwoordelijk voor de
organisatie van het geheel, maar wordt daarbij ondersteund
door de boomfeestdagcommissie. Deze commissie bestaat
uit vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Geldersch
Landschap en Geldersche Kasteelen, Natuurmonumenten,
ons eigen IVN Zuidwest Veluwezoom en de gemeente
Renkum. Zonder de inzet van de buitenmensen van de
gemeente Renkum zou de boomfeestdag niet mogelijk
geweest zijn. Dankzij hen stonden de kramen langs de
route, was er koffie en thee voor de mensen die bij de
kramen stonden en werden de benodigde materialen
keurig op tijd op de juiste plek gebracht.
Boomplantdag
Al in 1919 was er voor het eerst sprake van een boomplantdag in de gemeente Renkum (en in Nederland). Op 27
november van dat jaar werden er langs de oprijlaan van
Kasteel Doorwerth door 240 leerlingen van alle Arnhemse
lagere scholen beuken geplant. Van deze bomenrij is nog
slechts een enkele stronk over. Vele jaren later is er door
gemeenteambtenaren met een groep enthousiaste natuurliefhebbers opnieuw gestart met de organisatie van boomplantdag. Ikzelf heb als basisschoolleerling rond 1970
bomen geplant in het 'bosje van dr. Visser' ofwel het bescheiden stukje bos rondom de kinderboerderij op Heidestein in Heelsum.
Boomfeestdag
Toen begin jaren 90 het MEC werd opgericht is de boomplantdag 'geprofessionaliseerd'. In het begin werd er soort
markt gehouden waarbij de leerlingen informatie kregen en
bomen gingen planten. Gaandeweg groeide de boomplantdag uit tot boomfeestdag en werd er een fietsroute uitgezet
met een stuk of 8 informatiepunten. Door de toenemende
verkeersdrukte werd het uitzetten van een fietsroute minder
verantwoord en werd gekozen voor het uitzetten van een
wandelroute. Zelf ben ik in 1997 actief gaan deelnemen aan
de organisatie van boomfeestdag. Eerst nog als informatieverstrekker bij een opdrachtpunt, later ook echt als organisator van het geheel. Van informatieverstrekking werd
overgegaan naar een meer uitdagende werkvorm voor de
leerlingen. Op de wandelroute werden opdrachtpunten
uitgezet waarbij de leerlingen kort informatie kregen maar
vooral aan het werk gezet werden.
In al de jaren dat boomfeestdag in onze gemeente is gevierd, zijn er heel wat bomen door de leerlingen aangeplant
zoals bijvoorbeeld op de Reijerscamp, de Bilderberg, Zilverberg, de Oostereng en op Landgoed Mariendaal. Bij
sommige staat een herinnering in de vorm van een bord of
een bank.
Soms andere invulling
Er is steeds geprobeerd boomfeestdag een uitdagend ka-
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rakter te geven voor de leerlingen. Natuurlijk stond het
planten van bomen voorop. Toch zijn er ook jaren geweest
waarin het planten niet mogelijk was. Er werd dan gezocht
naar een andere invulling zoals het inzaaien van biotoopstroken of het rooien van grove dennetjes op de heide. Ik
heb menig leerlingen met een grove den achter op de bagagedrager naar huis zien fietsen.
Demonstraties
Jaarlijks kiest de Nationale Stichting Boomfeestdag een
thema en aan de hand daarvan werden verschillende opdrachten bedacht. Soms werd er een gastdocent uitgenodigd zoals het paard Broes die samen met zijn baas een
demonstratie gaf over ecologisch bosbeheer. De leerlingen
mochten het met 30 leerlingen opnemen tegen de trekkracht van dit prachtige, lieve paard. Eef van Brakel heeft
met de leerlingen 2 prachtige schilderijen gemaakt en Serge
van der Zweep, kampioen schapendrijven, heeft met zijn
honden en schapen een demonstratie gegeven. Dit jaar
gaat houtkunstenaar Roel van Wijlick van Boom tot Beeld
een demonstratie carven geven.
Hopelijk zijn de weergoden ons een beetje goed gezind en
kunnen we dit jaar op gepaste manier afscheid nemen van
een geweldige, uitdagende en educatieve activiteit.

ZUIDWESTER
De Ganzenveer – wie is … Pleun Driessen
Ik ben geboren in april 1939 in Driebergen.
Gezinssituatie
In december 2011 is mijn man Louis Vos de Wael overleden.
Ik ben nog steeds bezig om dat verlies te verwerken. Het
valt soms echt niet mee en tegelijkertijd kan ik ook zeggen
dat ik het goed maak. Ik woon in ons oude huis nu boven
op de eerste verdieping. Het huis heeft mijn grotendeels
verbouwd. Hij heeft de benedenverdieping gekocht en
woont daar met zijn vrouw en kinderen. Ik bevind me in een
bevoorrechte situatie, zo ervaar ik. Louis en ik waren bijna
50 jaar samen. We hebben vijf kinderen. Nu zijn ze tussen
de 44 en 48 jaar oud.
(Huis)dieren
Huisdieren heb ik niet. Er gaat wel veel vogelvoer doorheen.
Opleiding
Toen ik 45 jaar was, ben ik de hbo-opleiding De Horst in
Driebergen opnieuw gaan doen. Voor mijn trouwen had ik
deze opleiding toen in Sittard niet afgemaakt. Mijn beroep
is maatschappelijk werkster. Ik heb in de reclassering gewerkt voor het Leger des Heils. Ook heb ik in een verpleeghuis gewerkt, waar ik zorgde voor de overstap van het
verpleeghuis naar de thuissituatie van een oudere, voor
zover haalbaar voor mantelzorg in de vorm van echtgenoot/echtgenote of familie en kinderen, en bewoners in de nabije
omgeving. Heel vaak was dat een stevig gepuzzel.
Later heb ik met anderen een Wereldwinkel opgezet in
Oosterbeek. In 1994 heb ik met anderen een fractie
GroenLinks hier in de gemeente Renkum kunnen opbouwen. Dat was een gezonde actie als frisse partij – toen –
naast de gesettelde VVD en het CDA.
Hobby’s
Veel wandelen met ‘nieuwe’ ogen, dankzij de gidsencursus.
Deze cursus heeft veel voor me betekend en nog steeds.
Ik kijk en loop anders, waar ik ook kom. Verder fiets ik graag
(elektrisch wel te verstaan!), hou ik van zwemmen, lezen
en bridge.
Affiniteit met flora/fauna
Zoals ik al eerder zei: ik heb steeds meer interesse, gevoed
door de gidsencursuslessen als wel de excursies. Vooral
insecten boeien me enorm.
Favoriete plant/dier
De winterkoning is mijn favoriete vogeltje. Insecteneter.
Lengte: 9,5 cm lang. Gewicht: één suikerklontje. Na goudhaan is de winterkoning het kleinste Europese vogeltje.
Oranjebruin met korte, meestal opgerichte staart. Komt erg
veel voor. Lokroep: tjek en tjer, vaak verlengd tot een keiharde triller. Hier spreekt passie uit. Zo’n klein beestje met
zo veel geluid uit zo’n klein lijfje vind ik fascinerend.
Ik lees graag
Filosofie. Met name de filosofie van Epictetus vind ik van
groot belang. Hoe meer ik lees, hoe meer – ik denk – een
bepaalde kwaliteitsnuance te ontdekken een evenwichtig
leven na te streven.

Pleun Driessen als reporter van de Zuidwester bij de
eindpresentatie van de gidsencursus, juni 2012
Ik heb bewondering voor
Nelson Mandela, bijenvolk, zwaluw (die trekkersdrang helemaal naar Zuid-Afrika vind ik onnavolgbaar).
Favoriete seizoen
Voorjaar. Als onder andere veel gebogen knoppen de aarde
wegschuiven en omhoogkomen, dient nieuw leven zich
aan.
Mooiste stukje natuur
De plek waar ik woon, in het oudste stukje aan de uiterwaarden van de Rijn in Oosterbeek.
Land dat ik graag zou bezoeken
Nog meer van Nederland willen zien, vooral de eilanden.
Mijn wens is
Meer vrijwillig(st)ers om de heemtuin De Zomp te onderhouden.
Ganzenveer gaat naar
Engelien Heinen, omdat ik haar sterk waardeer in haar
onvermoeibare werk in De Zomp. Ook omdat Engelien
bescheiden is en heel veel kennis bezit over planten.
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OPROEP! Foto's voor beeldbank gevraagd!
Oscar Langevoord, werkgroep PR en communicatie
Nu we met de vormgeving van de Zuidwester een nieuwe
weg ingeslagen zijn, aangehaakt hebben op landelijke
ontwikkelingen met een vernieuwde website en ons meer
laten zien op de sociale en in de lokale media, zijn we druk
bezig met het opzetten van een beeldbank. Een bonte
verzameling van beelden die het werk van onze afdeling in
al haar facetten laat zien. Beeld van jong en oud, genietend
of actief in de natuur, van een IVN-activiteit of van een plant,
dier of landschap.
Iets moois voor onze beeldbank
Bij deze roepen we jullie op om mooi beeld beschikbaar te
stellen, zodat we onze nieuwe communicatiekanalen optimaal kunnen inzetten. Uiteraard zal het beschikbaar gestelde beeld alleen voor IVN-doeleinden worden gebruikt en
blijft het beeldrecht bij de eigenaar. Bij opname in Zuidwester of lokale media zullen we waar mogelijk gebruik maken
van bronvermelding.
Eisen aan beeld
Tegenwoordig schiet je met alle digitale apparatuur snel
veel foto’s bij elkaar. Maar bovengenoemde communicatiemiddelen stellen verschillende eisen aan het beeldmateriaal. Drukwerk stelt hogere eisen dan digitaal gebruik. Om
beelden zo breed mogelijk in te kunnen zetten vragen wij
je om beelden van hoge resolutie te sturen (300 dpi of meer
op ware grootte). Deze zijn, indien van goede kwaliteit, voor
alle doeleinden te gebruiken.
Beeld voor omslag
We zijn in het bijzonder op zoek naar goed beeld voor het
omslag van de Zuidwester. Dit moeten ‘staande’ foto’s zijn
van ten minste 300 dpi ware grootte (A4) en aan de bovenzijde van de foto ‘vrije’ ruimte voor het plaatsen van onze
vaste huisstijlelementen (groen vlak met titel). Zie het
voorbeeld hiernaast van een ‘niet-bruikbare’ omslagfoto.
Stuur ons je beelden
Twijfel je over de kwaliteit van je foto’s, stuur die dan gerust
naar ivnzwv.twitter@gmail.com. Indien de foto’s samen
meer dan 5 Mb groot zijn, kan een gratis Internetdienst
(bijvoorbeeld WeTransfer of YouSendIt) voor het versturen
van grote bestanden gebruikt worden. Wij zullen kijken wat
we ermee kunnen doen. Dus:
► Vermeld je naam in de bestandsnaam.
► Geef aan waar het beeld genomen is.
► Omschrijf wat er op het beeld te zien is.
Door verschillende zoektermen aan de beelden mee te
geven kunnen we in de toekomst makkelijk in de beeldbank
zoeken.
Bedankt alvast!
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Een 'niet-bruikbare' omslagfoto. De foto is groot genoeg
(A4) en scherp (meer dan 300 dpi), maar de 'vrije' ruimte
aan de bovenzijde is te klein. Die 'vrije ruimte' moet minimaal
10 cm zijn!

ZUIDWESTER
Nieuwe website!

Natuurweetjes: paddentrek

Albert Bos, webredactie

Oscar Langevoord, tekst en illustraties

www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom

Als padden begin maart ontwaken uit hun winterslaap,
trekken ze bij gunstig weer massaal naar water om zich
daar voort te planten. Meestal gebeurt dat in de nachtelijk
duisternis. Wanneer het een graad of tien en regenachtig
weer is, krijgt deze 'paddentrek' een massaal karakter en
zijn soms honderden padden tegelijk te zien. Vaak zit het
kleinere mannetje op de rug van het veel grotere vrouwtje.
Het vrouwtje legt tot wel 8.000 eitjes in lange eisnoeren.
Kikkers leggen hun eieren in eiklompen, het bekende ‘kikkerdril’.

Misschien heb je de website al eens bekeken. Aansluitend
aan de nieuwe huisstijl van IVN zijn de websites van IVN
landelijk en van veel afdelingen veranderd. Ook die van
ons. Onze activiteiten zijn nu ook landelijk makkelijker te
vinden. Bij sommige werkgroepen is dat al merkbaar. Via
www.ivn.nl kun je een provinciekaartje aanklikken en dan
thematisch verder zoeken. Dus als je een activiteit zoekt in
een ander deel van Nederland, dan kan dat makkelijk. Zo
krijgen wij ook onze bezoekers van buiten.
QR-code
Mensen met een smartphone kunnen de QR-code scannen
om bij onze website te komen. In deze Zuidwester vindt u
de QR-code op pagina 2.
Twitteren
Ook in de social media zetten we onze eerste stappen. @IVNZWV is onze twitternaam. Als je zelf ook twittert, volg
ons dan! Tweet leuke berichten aan ons door of geef ze
door aan de twitter-redactie via ivnzwv.twitter@gmail.com.

De ‘gewone pad’ wordt ongeveer 10 cm groot. De oranje
ogen hebben horizontale pupillen. Padden kunnen van elkaar in kleur verschillen. De kleur op de rug kan verschillen
van grijs- of geelbruin tot roodbruin. De mannetjes zijn kleiner dan de vrouwtjes. Ze hebben dikkere voorpoten met
speciale wrattige, zwarte kussentjes. Hiermee hebben ze
meer grip en kunnen ze zich makkelijk aan vrouwtjes vast
klemmen tijdens de paartijd

Voor IVN is 'twitter' wel erg toepasselijk. Het is de Engelse
vertaling van tjilpen, sjilpen, kwetteren, piepen, trillen, giechelen. Vandaar ook het prachtig blauwe vogeltje dat als
logo gebruikt wordt (zie pagina 9 van deze Zuidwester).
In de vogelcursus die nu in onze afdeling wordt gegeven,
is internet een heerlijk medium. Links naar afbeeldingen,
filmpjes en geluidsfragmenten worden gedeeld. Voor- èn
napret bij de excursies in het veld.
Maar Echt blijft echt! Stil zitten, luisteren, kijken, ruiken, de
wind in je haren.

Padden trekken vaak als paartjes naar het voortplantingswater

Eitjes hangen in lange eisnoeren aan waterplanten
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ZUIDWESTER
Jaarverslag 2012 Bestuur
Kirsten Haanraads, secretaris bestuur
Ook het bestuur van IVN Zuidwest Veluwezoom dient een
verslag te maken. Sinds enkele jaren ligt deze taak namens
het bestuur bij de secretaris. In 2012 is het bestuur meerdere malen bijeengekomen. Belangrijke aandachtspunten
van het afgelopen jaar waren de gidsencursus die onze
afdeling mede heeft georganiseerd. Daarnaast is er binnen
het bestuur vaak gesproken over het MEC en Informatiecentrum De Beken. Op dit vlak zijn er veel ontwikkelingen
gaande die het bestuur nauwlettend volgt.
Tijdens de ALV op boerderij Veld en Beek hebben we Oscar
Langevoord als nieuw bestuurslid mogen verwelkomen.
Binnen het bestuur houdt hij zich vooral bezig met alle PR
en communciatie waarmee we meer bekendheid aan onze
afdeling willen geven.
Naast de ‘gewone’ bestuurvergaderingen spreekt het bestuur ook met de Adviesraad. Hier krijgt het bestuur gevraagd en ongevraagd advies, en de Adviesraad fungeert
hiermee als (zeer gewaardeerd) klankbord.
Het komende jaar zullen we onze PR en communicatie
verder verbeteren, de nieuwe Zuidwester was een eerste
stap, maar neem ook eens een kijkje op onze vernieuwde
website! De ledenbijeenkomst in 2012 was ook iets nieuws,
en wat betreft het bestuur zeker ook in 2013 voor herhaling
vatbaar.
Bestuur
Els van ’t Hof, voorzitter: aftreden ALV 2015
Wim Chardon, penningmeester: aftreden ALV 2016
Charlotte de Roo, bestuurslid: aftreden ALV 2017
Oscar Langevoord, bestuurslid: aftreden ALV 2018
Kirsten Haanraads, secretaris: aftreden ALV 2016

Algemene Ledenvergadering
IVN Zuidwest Veluwezoom
Namens het bestuur van IVN Zuidwest Veluwezoom nodig
ik u graag uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op
zaterdag 6 april 2013.
De ALV zal worden gehouden in
informatiecentrum van Staatsbosbeheer De Beken
Nieuwe Keijenbergseweg 174
6871 VZ Renkum
Tijdens deze ALV stellen Wim Chardon en Kirsten Haanraads zich herkiesbaar voor het bestuur van onze afdeling.
De vergadering zal om 10.00 uur starten en kent het volgende programma:
10.00 uur:
10.15 uur:
11.15 uur:
12.15 uur:

Inloop met koffie en thee
ALV IVN Zuidwest Veluwezoom
Wandeling door het Renkums Beekdal
Lunch in De Beken

Graag tot ziens in De Beken,
Het bestuur van IVN Zuidwest Veluwezoom

Zompmarkt op 26 mei 2013
Vrijwillig(st)ers van heemtuin De Zomp houden op zondag 26 mei 2013 van 12 tot 16 uur een Zompmarkt op
de Dam in Oosterbeek. Er zullen twee rondleidingen door
De Zomp worden gehouden. Ook zullen er een kleine 20
'kramen' zijn en zal er muziek gemaakt worden. Schrijf
deze datum in uw agenda!

Albert Bos, adviseur: aftreden ALV 2012

Landschapsknokker 2013
Tijdens de Gelderse Werkdag op 2 maart 2013 in de gemeente Ubbergen is de Landschapsknokker bekendgemaakt. Een vrijwilliger die zich bijzonder inzet voor het
landschap en het daarom verdient om in het zonnetje gezet
te worden. Ruud Schaafsma, coördinator van de werkgroep
Beken en Sprengen van onze IVN-afdeling, ontving uit
handen van juryvoorzitter Dirk van Uitert (voorzitter bestuur
Stichting Landschapsbeheer Gelderland) het bronzen
beeldje en € 500,-. De bedoeling is dat Ruud dit bedrag
besteedt aan het versterken van het landschap.
Uit het juryrapport: ”Door zijn kennis van de ontstaansgeschiedenis en de cultuurhistorie van het Zuid-Veluwse
landschap en zijn praktische ervaring is Ruud Schaafsma
uitgegroeid tot een autoriteit en worden zijn deskundige
inbreng en adviezen breed gewaardeerd door waterschappen, lokale overheden en maatschappelijke organisaties.
Hij is de inspirator en coördinator van een enthousiaste
werkgroep die op zaterdagochtenden in het werkseizoen,
jaar in jaar uit, het onderhoud van de vele beken ter hand
neemt en waterlopen herstelt.”
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Buitenladder
Wandel- en activiteitenprogramma van maart 2013 t/m
september 2013
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: in verband met vervoer
minimaal een dag van te voren aanmelden bij Els Roode
per email 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 werkgroep Landschapsonderhoud: Albert Smit, tel. 026 339 24 11 of tijdens de werkochtenden mobiel 06 - 12 03
43 53.
MAART
zaterdag 23 maart 2013: werkochtend werkgroep Landschapsonderhoud. Locatie: wilgen knotten aan de Veerweg
te Oosterbeek. Startpunt: het Drielse Veer. Verzamelen om
9.30 uur, terug om ongeveer 12.30 uur.

woensdag 15 mei 2013: Belmonte in Bloesem-pracht.
Start: 19.00 uur bij hoofdingang van het Arboretum Belmonte, Generaal Foulkesweg 96 te Wageningen.
zaterdag 25 mei 2013: op zoek naar de oudste boom in
Wageningen. Start: 14.00 uur bij Hotel De Wereld, 5-Meiplein te Wageningen. Een natuurwandeling door de binnenstad van Wageningen met aandacht voor bijzondere, oude
en exotische bomen. Met IVN-gids op zoek naar de oudste
boom in Wageningen. De route gaat o.a. langs het stadsmuseum en het bloemenfort in de uiterwaarden. Informatie
bij Betsie van Loenen (0317 - 41 81 24, b.vanloenen@hotmail.com).
zaterdag 25 mei 2013: opening Renkums beekdal. Let op
aankondiging in plaatselijke bladen.

zaterdag 30 maart 2013: werkgroep Beken en Sprengen.
Excursie naar herstelde beken en watermolen in Sonsbeekpark te Arnhem.

zondag 26 mei 2013: Zompmarkt. Start: 12.00 - 16.00 uur
bij De Dam, Oosterbeek. Inlichtingen bij Pleun Driessen
(06 – 36 50 17 25, pleun.driessen@antenna.nl).

APRIL
woensdag 3 april 2013: wandeling door het Renkums
beekdal. Start: om 10.00 uur vanaf het Nivonhuis 'De
Bosbeek', Bosbeekweg 19-21 te Bennekom.

JUNI
woensdag 5 juni 2013: wandeling Wilde bloemen en
planten herkennen. Start: 10.00 uur achter het gebouw
'Lumen' van WUR aan de Droevendaalsesteeg te Wageningen.

zaterdag 6 april 2013: Algemene Ledenvergadering IVN
Zuidwest Veluwezoom, 10.00 - 13.00 uur in Informatiecentrum van Staatsbosbeheer ‘De Beken’, Nieuwe Keijenbergseweg 174, Renkum. Graag aanmelden bijKirsten Haanraads (06 - 17 98 43 62, ivn.zwv@gmail.com).
zondag 14 april 2013: Belmonte-wandeling vanaf het
Koetshuis: appel- en kersenbloesem. Start: 14.00 uur in
Arboretum Belmonte, Generaal Foulkesweg 96 te Wageningen.
zondag 28 april 2013: Belmonte op z’n Best. Start: vanaf
10.00 uur in Arboretum Belmonte, Generaal Foulkesweg
96 te Wageningen. Inlichtingen: Hans de Boer, boervsn@planet.nl.
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MEI
woensdag 1 mei 2013: wandeling langs bloeiende akkers
te Oosterbeek. Start: 10.00 uur bij D'Oude Herberg (rotonde Utrechtseweg/van Borsselenweg) te Oosterbeek.
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AUGUSTUS
woensdag 7 augustus 2013: wandeling rond Kasteel
Hoekelum. Start: 10.00 uur bij de parkeerplaats links voor
het kasteel aan de Edeseweg te Bennekom.
SEPTEMBER
zaterdag 14 september 2013: op zoek naar de oudste
boom in Wageningen. Start: 14.00 uur bij Hotel De Wereld,
5-Meiplein te Wageningen. Zie ook 25 mei 2013. Informatie
bij Betsie van Loenen (0317 - 41 81 24, b.vanloenen@hotmail.com).
woensdag 25 september 2013: herfsttinten en vleermuizen. Start: 19.00 uur bij de hoofdingang van Arboretum
Belmonte, Generaal Foulkesweg 96 te Wageningen.

