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OPROEP:
Het team van IVN RijnWaal is op zoek naar enthousiaste en professionele vrijwilligers die niet bang zijn hun
handen uit de mouwen te steken.
* PR Communicatie medewerker
* Secretaris / Bestuurslid per 1 maart 2016
Maak jij ons team compleet?
Meer informatie over de inhoud van de functie Secretaris / bestuurslid kunt u opvragen bij Ruud Milder.
Overige vragen kunt u stellen via info@ivnrijnwaal.nl

Agenda publieksactiviteiten:
Zondag 1 november: Vogelspotten met kijker en telelens
Vinden we ze allemaal? Nonnentjes, zaagbek, buizerd en torenvalk?
Ben Brouwer: 06-53927477
Start: 08:30 uur. Locatie: afrit Waalwaard, Waalbandijk 68, 6669 MC Dodewaard

Zondag 8 november: Paddenstoelen wandeling
Elfenbankjes, nevelzwammen en heksenkringen
Frans Mikx: 024-3244531
Start: 14.00 uur. Locatie: Dokterspost van Boetzelaerstraat 12,
6515 JD Oosterhout

Zondag 22 november : Polderbende kinderactiviteit = REEDS VOL
Koude natuurbeleving voor 8-12 jarigen.
Zin om mee te gaan … meld je aan bij Henny Campschroer
Tel: 0481– 421758 of familie.campschroer@hetnet.nl
Start: 11.00 uur. Locatie: nntb

Zondag 6 december: Vogelspotten met kijker en telelens
Wat is er te spotten bij de splitsing van Rijn en Waal?
Ben Brouwer: 06-53927477
Start: 09.00 uur. Locatie: toegangshek Fort Pannerden, Waaldijk 1, 6686 MV Doornenburg

Zaterdag 26 december: Uitbuiken in de Gendtsche Polder
Wandelend de overtollige kerstcalorieën verbranden in de Gendtsche Waard
Sjaak Kregting: 0481 – 424479
Start: 14.00 uur. Locatie: bij Ruimzicht, afrit Markt-Waaldijk Gendt
Meer info: zie de website www.ivnrijnwaal.nl en verdere publicaties in bladen

Zaterdag 7 november: 09.00 -14.00 uur
Landelijke natuurwerkdag op natuurterrein van Fikkersdries in Driel
Met de landelijke natuurwerkdag wordt jaarlijks op de eerste zaterdag in
november het startsein gegeven voor het landschapsbeheer door alle
vrijwilligersorganisaties die in het landschap werkzaam zijn.
Zo start Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk (SOGN), dan met het knot- en
snoeiwerk in het landschap in en rond Elst. Dit jaar zijn we voor de derde maal tijdens de natuurwerkdag
werkzaam op het natuurterrein van waterwingebied Fikkersdries van Vitens.
Het is voor Vitens een bijzondere dag omdat Vitens op deze dag tegelijk een “open dag” houdt.
Dit i.v.m. de voltooiing van de uitbreiding van het pompstation. Bezichtiging pompstation: 14.00u 16.00uur
De belangrijkste werkzaamheden op deze dag zijn:
- het afzetten (omzagen) van de oeverbegroeiing (vooral wilgen) rond de waterpartijen en deze takken op
hopen leggen. De meeste berken en beuken laten we staan.
- stammetjes op lengte (2 á 2,5m) zagen voor activiteitencentrum De Buitenplaats in Arnhem-Zuid.
* De welpen van Scoutinggroepen met hun begeleiders herstellen de 1e tipi, maken de 2e tipi af en maken
eventueel nog een derde tipi.
Aanmelden:
U meldt zich aan via de website www.natuurwerkdag.nl .
Tip!
Tip een buur, vriend, kennis, collega, familielid, etc. en laat ze deze dag kennis maken met
het landschapsbeheer in deze prachtige omgeving tussen Elst en Driel.
Vitens zorgt voor gereedschap, handschoenen en drinken. Zorg zelf voor een lunchpakket.
Kinderen t/m 12 jaar werken onder begeleiding en verantwoordelijkheid van hun ouders of begeleiders.
Voor vragen kan je contact opnemen met: Wim v.Middelaar: groennatuurlijk@upcmail.nl / 026-8401134
Waterwingebied Fikkersdries ligt op de hoek van de Langstraat en de Groene Woudsestraat in Driel. Met de
auto alleen te bereiken via de rotonde in de N837 bij Driel. Met de fiets van alle kanten bereikbaar.

Verslag van het ledenuitje op 19 september: excursie naar de Millingerwaard Kekerdom
Op zaterdag 19 september jl. vertrokken om 10.00 uur zo’n 25 leden en donateurs van IVN RijnWaal
richting de Millingerwaard. De wandeling werd geleid door bioloog Jan Rijnders. Jan beperkte zich vooral
tot de geschiedenis van de door de rivier gevormde kenmerkende gedeelten van de Millingerwaard, en de
tot de effecten van alle werkzaamheden in het verleden en nu.
Het gevarieerde natuurgebied is ontstaan doordat in de afgelopen 50 jaar het kleipakket grotendeels is
afgegraven. De Millingerwaard is nu een uiterwaard met ooibossen,
moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierenduinen waar
Konikpaarden en Heckrunderen vrij rond lopen.
In het kader van het waterbeheer wordt het gebied geschikt gemaakt voor
rivierverruiming door de aanleg van een geulenpatroon dat ten goede komt
aan de natuurontwikkeling. We hadden geluk met het weer. Het was wel
wat grijs, maar er vielen slechts enkele regendruppeltjes.
Tijdens de wandeling werden in kleine groepjes de specifieke planten, bomen of paddenstoelen besproken
en ontstond er wat discussie. Waarbij Frans Mikx uiteindelijk tot de conclusie kwam dat “Kabouters toch
géén pijpjes van wintereikels maken”. Want de wintereik heeft eikels in trossen zónder steel daar valt
geen kabouterpijpje van te maken.
Het ‘’wintereik verhaaltje” raakte dus kant nog wal zoals Alice al zei. Zij wist zeker dat
de eikels met een lange steel van de Zomereik waren . De wandeling liep ook langs het
Colenbranderbos. De solitaire eik bij het hardhout Ooybos had bijna zittende bladeren
en eikels aan een 4 cm lange steel; de kenmerken van een Zomereik.
Bij het Colenbrandersbos was het onderscheid tussen de verschillende populieren
moeilijk te maken. De bomen stonden zo veraf en dicht op elkaar
dat eventuele knoesten en ruwe bulten op de stammen niet te zien waren
en de blaadjes te hoog hingen om te bekijken. Maar de afgevallen
driehoekige blaadjes met recht afgesneden bladvoet op het betonnen
pad verraadden de aanwezigheid van de Zwarte populier.
Met een heerlijke lunch bij het Wilderniscafé "De Waard van Kekerdom"
werd de excursie afgesloten.
Het uitje was een prima initiatief en voor herhaling vatbaar.

Verslag vogelstruintocht dwaalgasten in Meinerswijk 13 september jl.
Het vogelspotten met Ben Brouwer was wat aan de late kant. Misschien de reden dat we met z’n twintigen
de polder in trokken. Er bloeide nog wat Rode ogentroost en Hennepnetel. Boven de kleiput en de strang
draaiden Huis- en Boerenzwaluwen hun rondjes. Ben wist dat in de polder een
Grauwe Klauwier was gezien.
Tot ieders verbazing had hij binnen een uur de Grauwe Klauwier in de kijker. In
alle rust konden we allemaal door zijn telelens bovenin een ver meidoornstruikje
het bruin witte vrouwtje bewonderen. Een eindje verderop werd een Geelpoot
meeuw gespot een dwaalgast die te herkennen is aan zijn gele poten, maar een
keer op het water zijn die niet meer te zien helaas.

Verslag vogelstruintocht in de Oosterhoutsewaard 4 oktober jl
Het was meteen raak bij de nevengeul van de Waal. Rik ( 7) een natuurvorser in dop,
wees ons op een roodborst tapuit. Door de telelenzen van de gidsen Ben en Hans
Brouwer zagen wij ook de tapuiten van paaltje verwisselen.
Een stuk of zes ijsvogeltjes scheerden over het water en rondom de aangemeerde
boten. Verderop vlogen uit de bloeiende distels honderden puttertjes op. Even later
zagen we zwermen kieviten en rijen kolganzen overtrekken. In de holle solitaire
Kraakwilg groeide een grote gele Zwavelzwam. Even verderop staken haarworteltjes
uit de kale grond met op elk ‘’haartje’’ een zwart balletje en er naast enkele oranje
bolletjes. Waarschijnlijk een ascomyceet (zakjes schimmel) waarvan de sporedrager
(het ascocarp) bovenuit een grasworteltje steekt. Het was een leuke en leerzame
tocht in een nieuw natuurgebied langs de Waal.

Ingezonden stukje:
Slapen onder de Lentloper
De Lentloper heet de brug naar Veur Lent. De betonnen brug blijkt een uitstekende
plek voor de nieuwe bewoners van het eiland. De richels onder de brug zijn een veilige
plek boven het water met in de buurt modder in overvloed. Zelfs de meest
doorgewinterde vogelaar van Lent had niet in de gaten dat daar Huiszwaluwen hun
toevlucht hadden genomen.
Deze week lijken de Huiszwaluwen te zijn vertrokken naar warmere oorden. Maar ze
komen terug volgend jaar, reken maar! FM, IVN Rijnwaal

Voor activiteiten in Park Lingezegen: www.parklingezegen.nl
Voor activiteiten Pakhuis Hemmen: www.pakhuishemmen.nl

