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Plekjes

Je hebt van die plekjes… Iedereen heeft wel zo’n -natuur-plekje…………..
Je komt er graag omdat het er zo mooi is, omdat het je energie geeft, omdat je er bijzondere
herinneringen aan hebt, omdat je er nieuwe ontwikkelingen ziet gebeuren of om nog heel veel meer
mogelijke redenen. Zo’n plekje kent iedereen wel in ons gebied!
Wie wil zijn of haar plekje voorstellen aan de overige RijnWaal-leden? Korte tekst, eventueel een
fotootje erbij.
Dit kan een rubriek worden van speciale plekjes waar anderen nog nooit geweest zijn of nog nooit
wat bijzonders in gezien hebben.
We zijn heel benieuwd naar jullie reacties.
Mail naar Margreet Jellema jellemamargreet@gmail.com of José Rutten j.rutten810@upcmail.nl

Agenda:

7 juni: Ben Brouwertocht grote zilverreigers en lepelaars.
De Blaauwe Kamer aan de voet van de Grebbeberg is een paradijs voor vogelliefhebbers. In het
vogelrustgebied zijn lepelaars, zilverreigers en aalscholvers te zien en komt soms een visarend
voorbij.
Start: 07.00 uur parkeerplaats Blaauwe Kamer 14, 6702 PA Wageningen
Let op, het veer bij Opheusden vaart nog niet op dat tijdstip.
14 juni: Slootjesdag Bremertonbos. Speciaal voor kinderen.
Struinwandeling door het bos naar de poel en plasdras oever waar, in het
kader van de Slootjesdagen, geschept, gekeken en gezocht wordt naar de rijke
variatie in het natte leven.
Start: 14.00 uur. Locatie: einde Hollanderbroeksestraat.
Met auto te bereiken via rotonde N837 Driel.
21 juni: Polderbende (ihkv het project ‘schone en beleefbare Waal’)
Speurtocht in de wilde natuur van de polder.
Start: 11.00 uur. Nadere informatie: Henny Campschroer 0481- 421758.
28 juni: Wandelen op de oeverwal te Dodewaard, (ihkv het project ‘schone en beleefbare Waal’)
Uitbundige bloemenpracht op schrale zandgrond.
Start: 14.00 uur. Locatie: parkeerplaats oude steenfabriek Waalwaard, Waalbandijk 68, Dodewaard.
5 juli Ben Brouwertocht
Op zoek naar spechten, hoornkruipers, reeën en zo mogelijk de wielewaal.
Start: 7.00 uur. Locatie: Grote Doorn, Loenensestraat 1, 6677 PL Slijk-Ewijk
Omdat er van een aantal activiteiten nog geen beschrijving is verwijzen we jullie voor de exacte
gegevens etc. naar de Website.
Hier wordt in de loop van juni meer nieuws over de activiteiten gegeven zie: www.ivnrijnwaal.nl

Boren in het eiland Veur Lent in Het Jaar van de Bodem
Op 9 mei zagen we aan de oever van de Waal zware regenwolken naar
het oosten trekken.
Op een kaart van Weerstation Nijmegen Lent was te zien dat het water
van de rivier in 3 dagen 2 meter was gestegen. Met modder in de
petflessen van Will, de uiterwaardengids van IVN RijnWaal, kon je zien
hoe zand en klei zich scheiden. Bij een mierennest op een molshoop
roken we met Rien uit Best naar mierenzuur. Met Henry, de
archeoloog, ging de gutsboor meters diep een restgeul in en konden
we de bandjes zien van de klei en het zand dat gedurende jaren de
geul had opgevuld. Kijken, ruiken, voelen. Het was grote pret bij het
snijden van de gele ‘’steen’’ van ongebakken gele klei.
Bij IVN Rijn Waal is het Jaar van de Bodem enthousiast geopend met
een clubje kinderen en volwassenen. Frans Mikx

Op de Lentemarkt van de Historische
Tuinderij, het complex met oude boomgaarden en

historische kassen aan de Griftdijk, hadden we zowel een bak
met waterdiertjes als een met bodemdiertjes, en trokken
daarmee veel mensenkindjes om deze wondertjes te
ontdekken.

Oerboom in Lent nog te zien

In Lent is eind vorig jaar een grote boom op 6 meter diepte tevoorschijn gekomen.
Dit gebeurde bij graafwerkzaamheden voor de nevengeul
bij Lent . De boom werd gevonden in de omgeving van de
oude Bemmelsedijk.
De boom heeft een leeftijd die schommelt tussen de
7.000 en 9.000 jaar wat uit onderzoek van enkele
monsters van de stam is gebleken.. .dus een oerboom!
Het gaat om een grote zwarte boomstam, in drie delen,
van ruim 20 meter lang. Volgens de onderzoekers is het
waarschijnlijk een eik die van een locatie stroomopwaarts
komt. De exacte leeftijd is lastig te bepalen. Daarvoor zou
een plak afgezaagd moeten worden maar de gemeente
aarzelt daar nog over.
Men denkt ook nog na over 'een goede bestemming'.
De oudste boom die ooit gevonden is in ons land is ruim 8.400 jaar oud en werd in 1995 bij
Millingen ad Rijn opgegraven. Deze is daar nu gebruikt in het landschap en staat rechtop.
Buiten de hectiek van de dijkteruglegging bij Nijmegen, naast een wiel, de Kolk van Wijk, liggen de
delen nu onderaan het talud van een tijdelijke wegomlegging naast de Waalbrug.
Dit wiel is ook al een residu uit het verleden en is in 1564 ontstaan bij een dijkdoorbraak.

Lent krijgt ook een speelbos

Park Lingezegen krijgt haar tweede speelbos na Speelbos Schuytgraaf is nu ook Sprokkelbos
Lent(bijna) een feit. Op 5 juni wordt het speelbos geopend.
Het speelbos in Lent is een klein bos achter het oude Vitens pompstation
waar kinderen mogen komen klimmen en klauteren, verstoppertje spelen,
kliederen met water of een hut bouwen. Het Sprokkelbos heeft een vertelplek, een libellenpad,
een klimboom en veel meer.
Op 5 juni, 14.30 uur, wordt het speelbos geopend. Er zijn allerlei leuke activiteiten.
Locatie: Vossenpelssestraat 16 in Lent
Kijk voor meer informatie op Facebook of op: www.speelboslent.nl

Informatie-avond Stroomlijn, Heteren-Kesteren

Een informatieavond, georganiseerd door BTL/RWS met inbreng voor alle belangstellenden over de
waarden van de uiterwaarden, tussen Heteren en Kesteren.
In Programma Stroomlijn, dat wordt uitgevoerd onder leiding van Rijkswaterstaat is het de bedoeling
om begroeiing (wilgen, meidoorns, ruigte) in de uiterwaarden te verwijderen. In principe zou vrijwel
alles weg moeten, maar als er begroeiingen zijn met bijzondere natuur- landschaps- of
cultuurhistorische waarden kunnen die evt. gespaard worden.
Daarvoor is het van belang om op als betrokkenen te laten horen wat er bekend is aan waardes in
het gebied!
Dinsdag 9 juni van 19.00uur tot 21.30-22.00 uur in DORPSHUIS RANDWIJKS HOF, Bredeweg 8-A,
6668 AS Randwijk. Aanmelden bij Leo Starink: l.starink@gmail.com

Landerij De Park: stemmen voor bijenstal

Met het project “Kom er ‘bij’!” wil Landerij De Park haar centrum voor natuurbeleving verder
invullen. De aanleg van een bijenstal zorgt voor een levendige activiteit op het centrum.
Iedereen die de activiteiten van Landerij De Park wil ondersteunen kan dat doen door te stemmen op
www.stichtingvoorelkaar.nl/elst. Stemmen kan nog tot vrijdag 12 juni 12.00 uur.
Voor activiteiten in Park Lingezegen: www.parklingezegen.nl

