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Jaarvergadering met lezing van William van den Akker
Aansluitend op de jaarvergadering van IVN RijnWaal die om 19.30 begint geeft William van den
Akker, de bezielende leider van Het Dijkmagazijn in Beuningen een inkijkje in de natuurontwikkeling
en educatie. Hij schildert de voorgenomen ingrepen van o.a. Rijkswaterstaat, welke een ingrijpend
effect zullen hebben op de natuur in de uiterwaarden.
De uiterwaarden van Rijn en Waal zijn het
hoofdwegennet voor de natuur in ons land. De Ewijkse
Plaat van de Waal bij Beuningen is een van de eerste
uiterwaarden waar de landbouw plaats maakte voor de
natuur. Hier zijn al meer dan 25 jaar wilde runderen en
paarden ingezet voor het noodzakelijke beheer en
natuurontwikkeling. De Gemeente Beuningen erkende
toen al het belang van de uiterwaarden en het
dijklandschap voor natuurrecreatie en -educatie en
steunde stichting Het Dijkmagazijn, dat zowel
Foto: Ger Loeffen/Gemeente Beuningen
bezoekerscentrum als een natuur- en
milieueducatiecentrum is. Als direct betrokkene bespreekt William van den Akker de ontwikkelingen
binnen onderwijsland waar natuur- en milieueducatie in een stroomversnelling zijn beland.

woensdag 27 maart 19.30 uur in De Vereniging Dorpsstraat 23 te Elst
Agenda:
Vogelwandeling Gendt
Trek met gidsen van IVNRijnWaal de Gendtse Polder in op 24 maart om te zien hoe broedvogels
binnenvliegen en andere soorten aan het vertrekken zijn, nu de lente op komst is.
De daglengte is bepalend voor zowel de trek en als het broedgedrag van vogels.
Veel zangvogels keren de komende tijd terug uit hun zuidelijker winterverblijven. Watervogels zijn
vaak al weer weggevlogen en de kol- en brandganzen oefenen stevig om te vertrekken naar het verre
noordoosten.
Een aantal vogelsoorten die hier het hele jaren leven, zoals mezen, zanglijsters, boomklevers en
groenlingen laten hun liedjes regelmatig horen, vooral als de zon schijnt.
Er valt, zoals altijd, veel te beleven in de struintocht door de Gendtse polder.
We gaan het zien 24 maart om 8.30u.

Vertrekpunt: het witte huis Ruimzicht, kruising Waaldijk en
Markt, Gendt. Neem waterbestendig schoeisel, warme kleding en verrekijker mee. Deelname gratis
voor IVN-leden; 2 euro voor niet leden.

Wildeplantencursus voor beginners
Met onze RijnWaal biologen Frans Mikx en Emmy van Balen
maak je kennis met de groei en bloei van wilde planten en
leer je de veel voorkomende plantenfamilies herkennen.
Tijdens de avondbijeenkomsten in april en ochtendexcursies
op zaterdagen gaat een wereld voor je open. In de cursus
wordt een syllabus en vers verzamelde bloemen en planten
gebruikt evenals flora’s en meegebrachte plantenboeken.
De cursus is ‘s maandagsavonds op 15 ,22, en 29 april van
Zwanenbloem. Foto Margreet Jellema
19.30 – 21.30 uur
De excursies zijn op de zaterdagochtenden zijn op 20 april,18 mei en 27 juli van 10-12.00 u.
De cursus wordt gegeven in De Veldschuur, Sportlaan*1M 6681CD in Bemmel.
De kosten zijn voor IVN RijnWaal leden € 20,- voor niet leden € 35,-,
Aanmelden bij Emmy van Balen, balen777@planet.nl of 026 4723848.
*De Sportlaan is een zijweg van de Wardstraat. Het adres Spoortlaan1M is de eerste afslag links en
is gemarkeerd met IVN vlag vóór het sportcafé De Bongerd en tennisbanen.
Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de cursus niet door en wordt u geïnformeerd.

Oude lindebomen Lent krijgen nieuwe plek
Wie over de Waalbrug bij Nijmegen gaat ziet daar de chaos
toenemen door de teruglegging van de dijk. Binnen die
enorme sloop- en kapactiviteiten heeft Frans Mikx kans
gezien de lindes te redden die langs de Griftdijk-zuid staan.
Zie bericht uit de krant:
LENT - Om ruimte te maken voor de aanleg van de nevengeul in Lent
heeft de aannemerscombinatie I-Lent de afgelopen weken talloze
bomen in dit gebied gekapt. Tegelijk zijn 45 lindebomen aan de
oostzijde van de Griftdijk-Zuid netjes ingepakt. Deze monumentale
bomen worden alsnog gespaard.
Aan de Griftdijk-Zuid in Lent zijn onlangs 45
bomen ingepakt. Zij worden najaar 2013
Ze kunnen echter niet op de huidige plek blijven. Onderzoek
verplaatst. foto Gerard Verschooten
heeft uitgewezen dat ze nog vrijwel allemaal 'in een goede
conditie' verkeren en technisch gezien verplantbaar zijn, mits er
voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Afgelopen jaar is de gemeente Nijmegen daar al mee begonnen. Zo
zijn de bomen extra gesnoeid en bemest. Het is de inzet de bomen in oktober 2013 te verplaatsen. De operatie
gaat maximaal 250.000 euro kosten, is berekend.
De gemeente Nijmegen wil de bomen verplaatsen naar de Vossenpels-Zuid in Lent (23 stuks), het Westerpark
aan de Energieweg (12 lindes) in Nijmegen-West en naar het kassencomplex Novio aan de Wolfskuilseweg
(maximaal 10), eveneens in West. Mogelijk gaan er ook nog lindes naar het toekomstige plassengebied boven
Lent.
Gelderlander 14 januari 2013

OPROEP van NME Betuwe
Met de klas de natuur in.. wie helpt??
In het Rivierengebied zijn vier natuur- en milieueducatie (NME) centra. Wij
ondersteunen de basisscholen bij praktisch natuuronderwijs: haal de natuur
in de klas of ga met de klas de natuur in.Wij zijn op zoek naar
natuurmensen die daarbij willen helpen. Hoe? Door gastdocent te zijn.
Kinderen helpen bij waterdiertjes vangen met een schepnetje, sporen van

dieren vinden, grillige bomen betasten of inklimmen, stenen zoeken op een rivierstrandje. Respect
en waardering leren voor hun omgeving door ze in die omgeving te laten spelen en er van alles te
ontdekken. Want wat een kind zelf ervaart, blijft het best
hangen…
Wilt u ons daarbij helpen?
Voor veel leerkrachten is het net een stapje te ver om ook
echt de natuur in te gaan: welk natuurgebied is te bezoeken,
is mijn natuurkennis wel toereikend? Gastdocenten zijn dan
een geweldige hulp. Zij bereiden het bezoek voor. En zij
trekken vervolgens met de klas het natuurgebied in. En
bezorgen zo veel kinderen uit het rivierengebied een
geweldige natuurervaring!
Denkt u hier plezier aan te beleven en bent u regelmatig
onder schooltijd beschikbaar? Vindt u het leuk om met
kinderen te werken? Heeft u interesse in de natuur om u
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heen? Dan is dit vrijwilligerswerk vast iets voor u. Geef u op
als gastdocent. Dan krijgt u dit voorjaar een korte training waarin wij u laten kennismaken met de
terreinen en de werkwijze. Wilt u meedoen of meer informatie, bel of mail naar het NME-centrum.
Annemieke Jansen (coördinator) 0344-603758 nmebetuwe@gmail.com
Kijk gerust verder op de website van het Natuur en Milieu Educatie centrum: www.nmebetuwe.nl

