De najaarseditie 2018 van De Zuidwester ligt op de mat.
Ook met de nieuwe opmaak kunnen we niet alles plaatsen.
Het is via deze digitale aanvulling mogelijk de extra info te leveren.
Blz. 4. Werkgroep Beken en Sprengen bestaat 25 jaar
Watertrappelen voor Omroep Gelderland
www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/nieuws/watertrappelen-voor-omroep-gelderland
In het Youtube-filmpje zien we Ruud Schaafsma samen met Rene Arends (bekend als een
van de "Ridders van Gelre") van Omroep Gelderland enthousiast watertrappelen om aan
de luisteraars te bewijzen dat het een reportage was, waarin water een belangrijke rol
speelt. Zie: youtu.be/1QL0Dm0Ba0k en youtu.be/1QL0Dm0Ba0k?t=142
Radio Gelderland interviewt Ruud Schaafsma
www.youtube.com/watch?v=Lp_S9bW6x0c&feature=youtu.be
Blz. 6. Fototentoonstelling ‘Van droge geulen naar stromende beken’
Vrijwilligers van de IVN-werkgroep ‘Beken en sprengen’ onderhouden de beken in het
Renkums Beekdal. De fototentoonstelling ‘Van droge geulen naar stromende beken’ geeft
een beeld van dit vrijwilligerswerk. En hoe het komt dat de Renkumse beken weer
stromen… Want dat gaat niet vanzelf. WANNEER: 2 september 2018 – 2 december 2018
www.renkumsbeekdal.nl/activiteit/fototentoonstelling-van-droge-geulen-naar-stromendebeken/?instance_id=503
Leuk artikel in De Gelderlander met Ruud Schaafsma en Ineke Puijk. “Expositie vertelt het
verhaal van het ontstaan van het Renkums Beekdal”
www.gelderlander.nl/renkum/expositie-vertelt-het-verhaal-van-het-ontstaan-van-hetrenkums-beekdal~a551d988/
Op 6 oktober was het feest van 25 jaar werkgroep Beken & Sprengen
Zie impressie: www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/beekprutters-vieren-feest
Blz. 7. IVN en KNNV samen aan het werk in het Renkums beekdal
www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/nieuws/vele-handen-maken-licht-werk

Blz. 8. Operatie Steenbreek: geen tegels, maar planten
www.operatiesteenbreek.nl/
www.operatiesteenbreek.nl/wpcontent/uploads/2018/06/activiteitenpakket.pd
f
www.groenaandebuurt.nl/wpcontent/uploads/2016/11/OperatieSteenbreek-Groen-aan-de-Buurt.pdf
vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/operatiesteenbreek
www.rainproof.nl/sites/default/files/scriptie_sa
ra_reijnders__from_grey_to_green_gardens.pdf
Ontwerprichtlijnen klimaatbestendig groen in de stad
assets.naturetoday.com/docs/888cfbe1-cde0-4f96-9485-5f55db0e7296.pdf
Gemeente Wageningen gaat Steenbreken Gemeente Wageningen gaat aan de slag met
vergroening en onttegeling van tuinen. www.operatiesteenbreek.nl/gemeente-wageningengaat-steenbreken/
UNIE VAN WATERSCHAPPEN, ENTENTE FLORALE EN OPERATIE STEENBREEK
SAMEN ACTIEF VOOR KLIMAATADAPTATIE www.uvw.nl/unie-van-waterschappenentente-florale-en-operatie-steenbreek-samen-actief-voor-klimaatadaptatie/

Blz. 8. Wageningen groenste stad
groenwageningen.nl/
groenste~a8690e1a/

www.gelderlander.nl/wageningen/wageningen-is-dehoogenlaag.nl/lokaal/wageningen-wint-entente-florale-488714

Blz. 9. “Van droge geulen naar stromende beken”
Titel van fototentoonstelling en van fotoboek dat Beekprutters en oud-Beekprutters kregen
bij het jubileum. www.gelderlander.nl/renkum/expositie-vertelt-het-verhaal-van-hetontstaan-van-het-renkums-beekdal~a551d988/
www.youtube.com/watch?v=l5sEMeUBvoc
Handboek beken en erfgoed verschenen. www.stowa.nl/nieuws/handboek-beken-enerfgoed-verschenen Laarzengroep heeft ook een Facebook-pagina:
www.facebook.com/laarzengroep/

Blz. 10. Hoezo gezond?
Waarom wij natuur nodig hebben Factsheet Natuur & Gezondheid
www.agnesvandenberg.nl/IVN_factsheetNenG_web.pdf
www.ivn.nl/groendichterbij/factsheets
Conferentie Natuur & Gezondheid www.ivn.nl/conferentie-natuur-gezondheid
Blz. 11. Biodiversiteit in de gemeenten Renkum en Wageningen
Bent u geïnteresseerd in planten en dieren in onze gemeente? Of heeft u bouw- of
verbouwplannen met effect op flora en fauna? Dan kunt u de aanwezige plant- en
diersoorten in onze gemeente eenvoudig opzoeken. Opzoeken
Op de website Biodiversiteit in de gemeente Renkum kunt u zien waar welke planten en
dieren zijn waargenomen in onze gemeente. U kunt eenvoudig zien welke soorten er in de
buurt voorkomen door te zoeken op dorp of natuurgebied. U kunt ook selecties maken,
bijvoorbeeld van alle waargenomen vlinders in de hele gemeente.
De getoonde plant- en diersoorten zijn geregistreerde waarnemingen en zijn daarmee een
indicatie. Het is dus mogelijk dat er planten en dieren voorkomen, die nog niet zijn
waargenomen of geregistreerd. Bij bouwplannen of andere ruimtelijke ingrepen is verder
onderzoek soms nodig om te voldoen aan de natuurwetgeving.
Zelf waarnemingen toevoegen
U kunt zelf ook waarnemingen toevoegen. Daarvoor maakt u een account aan via de
website waarneming.nl. Samen met u krijgen wij een nog beter inzicht in de biodiversiteit
in onze gemeente.
www.renkum.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Planten_en_dieren/Waarnemingen_nl
gem_renkum.waarneming.nl/map_lastobs_v2.php
Biodiversiteit in de gemeente Renkum
Studentenonderzoek: ecologische waarde Wagenings groen kan beter Lees het
studentenrapport Enhanding Urban Nature in the City of
Wageningen.www.mooiwageningen.nl/s/20180530_ACT-groep-rapport_Final-ReportACT-19-May-2018.pdf
De studenten maakten ter inspiratie ook een folder met 50 inheemse soorten planten
voor in de tuin die belangrijk zijn voor bijen en vlinder
www.mooiwageningen.nl/s/20180530_ACT-groep-folder-NL.pdf
www.mooiwageningen.nl/nieuws/2018/5/studentenonderzoek-ecologische-waardewagenings-groen-kan-beter
www.mooiwageningen.nl/nieuws/2018/5/studentenonderzoek-ecologische-waardewagenings-groen-kan-beter

Blz. 12. Vlinder-V Maarten van Houten maakte deze mooie vlinderfoto’s Helaas is naam
van Maarten en van de vlinders in de gedrukte Zuidwester niet opgenomen. Dat willen we
hierbij goedmaken.
Zie ook: www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/nieuws/maarten-van-houtenfotografeert-vlinders-en-libellen
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Blz. 12. Jachtlust
Kroondomein Het Loo blijft (ook) dit najaar gesloten
https://indebuurt.nl/apeldoorn/nieuws/kroondomein-het-loo-blijft-ook-dit-najaargesloten~54111/
Landgoed Het Loo blijft in het najaar dicht zodat royals kunnen jagen
www.omroepgelderland.nl/nieuws/2323215/Landgoed-Het-Loo-blijft-in-het-najaar-dichtzodat-royals-kunnen-jagen www.kroondomeinhetloo.nl/bezoekersinfo/
Blz. 12. Bomen “Als bomen konden spreken 2.0? “
Jaren geleden maakte IVN Zuidwest Veluwezoom een boekje
uit met aandacht voor bomen in Oosterbeek. In park
Hartenstein zijn nog veel bomen voorzien van naambordje. Ik
hoorde dat vrijwilligers, die park Bato’s Wijk onderhouden,
bijzondere bomen van bordje willen voorzien. Misschien is een
samenwerking mogelijk om met moderne middelen zoals een
app met achtergrondinfo uit te brengen. Wie wil meedoen?
Meld je aan bij albert.bos@hetnet.nl
Nieuwe techniek om ons enthousiasme voor natuur te delen.
IVN route app Onze afdeling Zuidwest Veluwezoom deed mee
met de pilot om de route app te testen. www.ivn.nl/routemaker
Peter van Hooff werkte in de gidsencursus, maar vooral daarna

aan de app “Nieuwe natuur in het Binnenveld” Hoe app op je smartphone te krijgen:
Google playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.ivn.routeapp
Apple Store https://itunes.apple.com/nl/app/ivn-routes/id1437246282?mt=8
Je kunt hem ook in de Play Store opzoeken met het zoekwoord ‘natuureducatie’.
Blz. 13. Bijvriendelijk beheer Gemeente Renkum eerste bij-vriendelijke gemeente in
Gelderland https://landschapsbeheergelderland.nl/gemeente-renkum-eerste-vriendelijkegemeente-gelderland/
www.stadswerk.nl/agenda/presentaties+bijeenkomsten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1
033842
www.omroepgelderland.nl/nieuws/2306382/Renkum-eerste-bij-vriendelijke-gemeente
Nieuwe brochure bijvriendelijk beheer: kosten en baten www.bijenlandschap.nl/wpcontent/uploads/2016/06/Bijvriendelijk-beheer-brochure-10-digi.pdf
Blz. 13. Kaalslag. Wim Spaan vraagt zich af hoe het zit met maaibeleid.
Maaien in natuurgrasland: hoe maken we het kort? http://edepot.wur.nl/315372
Inventarisatie van het zuidelijk deel van het Renkums Beekdal in 2014 door leden van de
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging(KNNV), afdeling Wageningen en
omstreken
www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/KNNV%20rapport%20Renkums%20Beekdal%20%20hoofdstukken.pdf
Boswachter Jaël Bergwerff schrijft ook over dit onderwerp in haar blogs
www.renkumsbeekdal.nl/vlinderstroken/
www.renkumsbeekdal.nl/en-dan-wat-is-natuur-nog-in-het-renkums-beekdal/
Natuurbeheer in de praktijk: maaien
Boswachter Dianne Renders in Rivierengebied
www.boswachtersblog.nl/rivierengebied/2018/05/18/natuurbeheer-in-de-praktijk-maaien/

Blz. 13. Spullen / ideeën voor IVN-kraam.
IVN Zuidwest Veluwezoom staat af en toe met een kraam op
evenementen zoals Zompmarkt, Oogstfeest Beekdal. We
willen de uitstraling zo levendig mogelijk maken. Aantrekkelijk
voor een breed publiek. Wij zijn op zoek naar inspirerende
ideeën. Laat het weten aan albert.bos@hetnet.nl Op het
herfstfeest in het Beekdal hadden we een print van het
“Bodemdieren Doeboek” https://tinyurl.com/y7v6qfhl Op
www.bodemdierendagen.nl kan je nog meer leuke ideeen
vinden en zoekkaarten downloaden.

Blz. 14. Een groen lintje voor Japanse Duizendknoopbrigade.
Groen links Renkum zette dit burgerinitiatief in het zonnetje door groene lintjes uit te
reiken. Lees meer over de Japanse Duizendknoopbrigade. www.ivn.nl/afdeling/zuidwestveluwezoom/nieuws/japanse-duizendknoop-brigade-in-beeld
NRC schrijft: De duizendknoopbrigade ploetert voort. www.nrc.nl/nieuws/2018/05/31/deduizendknoopbrigade-ploetert-voort-a1605033
Renkum nieuws schrijft: Duizendknoopbrigade voor de bestrijding van Japanse
Duizendknoop. https://renkum.nieuws.nl/nieuws/20934/duizendknoopbrigade-voor-debestrijding-van-japanse-duizendknoop/
Bestrijding Japanse duizendknoop is maatwerk zegt Probos.
www.hortipoint.nl/hortipoint/bestrijding-japanse-duizendknoop-is-maatwerk/
Of op onze eigen website: www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/japanseduizendknoop-brigade
Op website van www.ivn-zwv.nl staat regelmatig vermeld waar de brigade aan het werk is
In het najaarsnummer konden we ook geen aandacht
besteden aan het boekje dat in het bezoekerscentrum
Renkums Beekdal te koop is:
50 dingen die je op de Veluwe moet doen in de natuur
Van een stuifzandberg rollen, ruiken aan de bloeiende
heidevelden of ’s nachts kijken naar de sterren, op de Veluwe
is van alles te beleven! In het ’50 dingen die je voor je 12e op
de Veluwe moet doen’ boek staan 50 dingen die je alleen (of
het allerbest) op de Veluwe kunt doen. Boordevol natuur- en
dierweetjes! Je vindt in het informatiecentrum nog veel
meer leuke natuurboeken.

IVN-er Lies van Leeuwen is natuurgids van Stichting Renkums Beekdal en een grote
vogelliefhebber. Zij schrijft leuke blogs over vogels www.renkumsbeekdal.nl/category/bloglies-van-leeuwen/

Oosterbeekse Iris Hesseling, bekend als
Nickelodeon presentatrice maakte samen met
IVN YouTube natuurlespakket voor groep 7/8
over Bodemdieren.
www.ivn.nl/afdeling/zuidwestveluwezoom/nieuws/oosterbeekse-iris-overbodemdieren

Natuurmonumenten natuurfotografie “Fotograferen in de natuur”
Neem jij ook altijd je camera mee als je de natuur ingaat? Als fotograaf kom je op de
mooiste plekken om plaatjes te schieten. Natuurmonumenten geeft al die natuurfoto’s een
podium in de maandelijkse fotowedstrijd. En met fotografieworkshops helpen we je om je
foto’s naar een nog hoger niveau te tillen. Ontvang het gratis e-book Natuurfotografie!
www.natuurmonumenten.nl/fotograferen-in-de-natuur
Cursusboek wilde planten https://winkel.ivn.nl/planten-cursusboek-ivn.html
Kijk alvast uit naar 2019: Overzicht landelijke IVN campagnes en acties 2019 voor de
vereniging www.ivn.nl/file/58800/download?token=mmQ3fErY

