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Inhoud:
Fietstocht Park Lingezegen
Agenda: 12 oktober
Paddenstoelen Hemmen
20 oktober wandeling Angerense polder
Andere activiteiten:
herfstactiviteiten Hemmen
Beleef de Waal 19 oktober
Symposium Praktisch Natuurbeheer 31 oktober

Fietstocht Park Lingezegen
Op een mooie nazomerdag, 28 september,
fietsten een twintigtal mensen rond het gebied
waar Park Lingezegen vorm begint te krijgen. De
onderdelen De Park en Waterrijk, werden
bekeken op hun huidige kwaliteiten en op wat er
komen gaat. Peren- en notenbomen langs de
wegen en paden, de Defensiedijk, cultuurhistorie
van het gebied. De graafmachines die wallen
opwerpen duiden op de veranderingen die het
tot een natuurlijk recreatiegebied gaan maken.
Op de verzamelplek aan De Park 10 gaf Gertjan
Gerritsen eerst een inkijkje in wat daar allemaal
komen gaat: Centrum voor Natuur- en Milieu
educatie, zorgboerderij, buitenschoolse opvang
en nog meer.
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Agenda
12 oktober 13.30 – 16.30 uur ’t Pakhuis Hemmen
Paddenstoelen, van kinderen der duisternis tot etenswaar
Er valt heel wat te vertellen over paddenstoelen! Ooit leerden
volksverhalen hoe het schuim uit de bek van het paard van
Wodan de witte spikkels vormde op de vliegenzwam. En hoe
uit kruimels van het brood dat de eerste predikers van het
christendom toebedeeld kregen, paddenstoelen opkwamen:
giftige waar kruimels bruinbrood vielen maar kruimels
witbrood leverden eetbare soorten op. Truffels zouden
ontstaan uit het zaad van bronstige herten.
Op zaterdagmiddag 12 oktober vertelt bioloog Frans Mikx hoe het ècht zit met de paddenstoel en hij
neemt u daarna mee in het bos en landschapspark van de Heerlijkheid Hemmen om ze te zoeken.
De lezing begint om 13.30 uur in CNME ’t Pakhuis aan de Boelenhamsestraat 7 te Hemmen.
De wandeling duurt tot ongeveer 16.30 uur.
Tip neem spiegeltje en fototoestel mee. Kosten inclusief consumptie € 3,50. Aanmelden niet nodig.

Zondag 20 oktober 2013 wandeling in de Angerense polder.
Dat het herfst is, wordt op vele manieren duidelijk. De
eerste ganzen uit het noorden zijn weer gearriveerd.
Kramsvogels, koperwieken en vele andere soorten komen
ook binnen. Hen wacht een uitgebreid buffet in de vorm van
bessen aan de meidoorn, sleedoorn etc. in de polder.
Al struinend is te zien hoe de planten en dieren zich op vele
manieren voorbereiden op de winter. Bladval, verspreiding
van zaden, aanleggen van wintervoorraad: alles dient om te
overleven.
In vogelvlucht zal de ontstaansgeschiedenis van het
rivierengebied worden belicht met de nadruk op het
ontstaan van dit poldergebied.
Het wordt een heerlijke struintocht in een prachtig stukje
uiterwaard bij Angeren. De vrijwilligers van IVN RijnWaal vinden het dan ook geweldig u te mogen
ontmoeten in de polder.

Andere activiteiten:
Herfstactiviteit in Hemmen.
CNME ’t Pakhuis biedt in oktober op de woensdagmiddagen aan om de herfst te beleven onder
leiding van een natuurgids van CNME ’t Pakhuis.
Op 9, 16 23 en 30 oktober van 14.30 tot 16.00 uur zoeken we met kinderen van 8 tot 12 en hun
ouders of grootouders naar gekke gallen, enge spinnen, mooie paddenstoelen, zaden en vruchten,
kleine beestjes, verkleurend blad enz. Struinend door het bos met spiegel en loep laten we ons
verrassen door wat we tegen komen. Natuurgidsen zoeken alle vragen met je uit.
Alleen bij veel regen gaan we in ’t Pakhuis aan de slag met b.v. uilenballen. Enthousiaste ouders en
grootouders kunnen bij ’t Pakhuis een cursus volgen hoe schoolkinderen in contact te brengen met
de natuur. Even lekker los van het stopcontact!
Verzamelen vanaf 14.15 uur bij ’t Pakhuis, Boelenhamsestraat 7 te Hemmen. Kosten € 2,Voor informatie en aanmelding: 06 44870449 bencornelissen@hotmail.nl

Publieksdag Beleef de Waal, 19 oktober
Doe mee aan de vele activiteiten en geniet van al het moois op en langs de Waal tussen Tiel en
Heerewaarden. De centrale plek tijdens deze dag is de informatiemarkt in Tiel aan de Waalkade.
meer info: Beleef de Waal

Symposium Praktisch Natuurbeheer 31 oktober
Systeembeheer, soortenbeheer en biodiversiteit; lessen uit de praktijk
Deze dag bestaat uit een reeks aansprekende lezingen door bekende sprekers uit de praktijk van het
beheer en het toegepaste onderzoek. De presentaties zijn gericht op de praktijk en na elke lezing is
er gelegenheid voor vragen en discussie. In de pauzes kun je natuurlijk je contacten aanhalen.
De workshops en het symposium worden georganiseerd door een samenwerkingsverband van
Sovon, De Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, FLORON, European Invertebrate Survey – Nederland,
Stichting Bargerveen, Wildernistrek, de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit Nijmegen
en RAVON.
Donderdag 31 oktober, 9.20 - 17.15 uur
Radboud Universiteit, Nijmegen
Informatie en volledig programma: Website RAVON

