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Programma 2015 voorbereiding
Het schiet alweer op richting 2015.
Op 26 november komen gidsen van IVNRIjnWaal weer bijeen om het programma van komend jaar in
elkaar te zetten. Gewoonlijk gaan we verder met al bekende activiteiten waar het succes van
gebleken is. Wie een idee heeft voor een andere excursie, kan dat voor de 26e doorgeven aan Ruud
Milder. ruudmilder@cs.com, tel. 0481 421401

Vooraankondiging Nieuwjaarsbijeenkomst en bijzondere ledenvergadering
Deze zal plaats vinden op zaterdag 17 januari in de Dorpsschuur te Lent. Aanvang om 14.00u.
De reden dat we op deze Nieuwjaarsbijeenkomst ook een
ledenvergadering beleggen is tweeledig.
Allereerst willen we de kandidaat-voorzitter(s) voordragen en
hun kandidatuur uiteraard ter stemming brengen. Judith
Janszen, (bekend bij een aantal leden van de mede-organisatie
van de Uiterwaardencursus) hebben wij bereid gevonden.
Andere kandidaten kunnen zich melden bij mij.
Daarnaast is het zo dat Piet Broekhof in maart 2015 ook zijn
twee termijnen erop heeft zitten en we in de vergadering
hierop de aandacht willen vestigen. Een bestuur dat uit twee
personen bestaat is verre van wenselijk.
We hopen op kandidaten voor twee functies om de continuïteit van Dorpsschuur, Oosterhoutsedijk 29 Lent.
het bestuur te kunnen waarborgen. Naast de functie van Piet, die
Foto www.dorpsschuurlent.nl
de ledenadministratie doet, staat ook nog steeds de functie van
Evert van Ingen open. Vorige vergadering heeft hij gezegd te willen stoppen als penningmeester
maar er is nog niemand opgestaan die zijn werk wil overnemen.
Na deze vergaderperikelen zal er uiteraard ook tijd zijn voor echt leuke dingen: elkaar ontmoeten op
de traditionele wandeling en de soep en versnaperingen daarna.
De vermoedelijke eindtijd zal rond 17.30u zijn.
Ook hopen wij dan onze nieuwe publieksactiviteiten voor 2015 te kunnen presenteren.
Ruud Milder, secretaris tel 0481 421401 ruudmilder@cs.com

Bezoek voedselbos Ketelbroek
Het Voedselbos in het Ketelbroek. Op minder dan 1 ha. staan tal van bomen en struiken die voedsel
leveren. Het vraagt door de afstemming van planten op elkaar weinig onderhoud en geen mest en
bestrijdingsmiddelen. Hoe dat kan?
Dinsdag 25 november om 14 uur gaan een aantal mensen verbonden aan de Gebruikersraad
(opvolger van de Klankbordgroep) van Park Lingezegen er heen voor uitleg van de initiatiefnemer
Wouter van Eck. Geïnteresseerde IVNers kunnen mee. Geef even door aan mij, Margreet. Tel. 0481
371603 jellemamargreet@gmail.com
Meer info: www.foodforestry.nl

Heggenleggen
IVNer Wim van Middelaar zoekt mensen die zin hebben samen met hem mee te doen aan
onderstaand project van SLG:
“Dorpen gezocht voor het ambacht van heggenlegger is een initiatief van Stichting Landschapsbeheer
Gelderland (SLG) samen met de Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKKG) en de Stichting Heg en
Landschap.
Het ambacht van ‘heggenlegger’ willen we graag in ere houden en we zoeken meerdere dorpen in
Gelderland die mee willen doen aan het project. Deze dorpen leveren een groepje vrijwilligers die
middels een theorie,- en praktijktraining inhoudelijke kennis van het ambacht van het heggenleggen
ontvangt. Om de opgedane kennis te bestendigen en ook in uitvoering te brengen worden er in de
buitengebieden van deze dorpen ook nieuwe heggen aangeplant die op termijn door deze groep
gelegd gaan worden. Daarnaast worden de groepen in het volgende jaar uitgenodigd voor een
opfrismiddag om de resultaten van het jaar ervoor te bekijken en te analyseren en om de opgedane
kennis te delen en bij te spijkeren. Een belangrijk kenmerk van de te zoeken deelnemers is de
bereidheid om ook na afronding van dit project een aanspreekpunt te willen en kunnen zijn voor het
dorp ten aanzien van heggen en hagen. Er zal ook zeker gestimuleerd worden dat de deelnemers na
afronding van de training de opgedane kennis actief gaan delen met de mede-dorpsbewoners.
Een gelegde heg vervult nu meer hedendaagse functies zoals:
– Het verfraaien van het landschapsbeeld
– Het geleiden van de recreanten langs wandelpaden
– Het omzomen van paardenbakken
– Leveren van een extra bijdrage aan de biodiversiteit en ecologie.”
Oproep:
Wie willen met mij het initiatief hier toe nemen?
Wim v. Middelaar, w.middelaar@upcmail.nl , 026 8401134
Kleine Geldersche Waard
Het tienjarig jubileum is het waard om eens buiten
onze eigen gebiedsgrenzen te kijken en dan doen
we het meteen goed.
Met 17 mensen trokken we op 11 oktober met een
gids van IVN Oude IJsselstreek de Kleine
Geldersche Waard in, onderdeel van de
Rijnstrangen. Voor anderen verboden gebied,
maar nu voor ons even niet.

Meer informatie: info SLG

Sinds tien jaar wordt er klei afgegraven in dit eigendom van Stichting Twickel. Er wordt reliëfvolgend
wordt gewerkt, dat wil zeggen de rivierklei wordt afgeschept van de zandlaag eronder waardoor het
oorspronkelijke reliëf weer aan de oppervlakte wordt. Zo komt er een landschap terug zoals dat er
voor 1700 uitzag, is het idee. Ongeveer 30 % van het terrein zal uit water bestaan, schat de gids.
Grazers zullen het droge gebied open houden. Door de schrale bodem wordt een bijzondere
vegetatie verwacht.
De roerdom is er weer, tot vreugde van de gids.
En de visotter was opgedoken. Evenals
krabbenscheer, een gevoelig waterplantje dat
van kwelwater houdt, en dient als favoriete
broedplek voor de zwarte stern, die ook al weer
gezien is.
Maar wij zagen een flamingo! Een jong dier
want nog grijzig in de veren maar de snavel die
zich door de telescoop die Hans Brouwer
meedroeg, goed liet zien was onmiskenbaar van
een flamingo.
Ondanks de ijver alles weg te halen dat niet
past in het nieuwe oude landschap, blijven
verrassend genoeg enkele rijen heel oude
knotwilgen overeind. Een combinatie van oud
en nieuw hoewel het nieuwe eigenlijk al oud is.

