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Inhoud:
Dag van het Park
Opening Veldschuur Bemmel
Agenda
Een terugblik op enkele gebeurtenissen van voor het losbarsten van de zomervakantie:
Dag van het Park, 3 juni
Deze landelijke dag is een initiatief van de ANWB om aandacht te besteden aan parken,
waar de natuur dicht bij huis te vinden is.
IVNRijnWaal was aanwezig in Ressen op de Woerdsestraat, naast Landwinkel De Woerdt
waar een grondwatermeter geplaatst is. Dit gebied is onderdeel van Park Lingezegen.
Grondwater, de verborgen schat onder
onze voeten legt wonderlijke wegen af,
heeft verrassende kwaliteiten en is
onmisbaar voor het leven van de natuur en
van ons. Dus de moeite waard om aandacht
aan te schenken.
In de kou en regen gaven Ruud Milder,
Emmy van Balen en Margreet Jellema
passanten informatie over het IVN en over
grondwater. Aantoonbaar waren de
verschillen in zuurgraad, hardheid en
nitraatgehaltes in vier soorten water:
grondwater, leidingwater, slootwater en
regenwater.
In Elst vond ondertussen in dezelfde regen en kou de opening plaats van het Cool Nature
terrein in de nieuwbouwwijk Westeraam, een natuurlijk speelterrein voor de jeugd. Hier
werd ook de Lingemobiel in gebruik genomen. Gertjan Gerritsen, IVN’er en heel actief in
BLZ, geeft toelichting: ‘De Lingemobiel is een mobiel klaslokaal dat gebruikt wordt door
Stichting NME Overbetuwe voor natuur - en milieu educatie. Voor ongeveer 25 kinderen is
er plaats op de zittrap.
Het gevaarte dat getrokken wordt door een tractor, kan worden ingezet bij scholen, voor
promotie etc. rond thema’s als water, omgeving, uitzicht, klimaat en biodiversiteit, grote
rivieren, duurzaamheid e.d.
De stichting NME Overbetuwe is gestart met de 22 basisscholen om tot een gestructureerd
NME aanbod voor de scholen te komen. Het Lingemobiel wordt beheerd door de stichting
Boerderij Lingezegen. Ook leden van RijnWaal zijn welkom die zich hiervoor in willen
zetten naast de reeds aanwezige vrijwilligers en natuurouders.’
Meer informatie is te vinden op de site van BLZ. www.boerderijlingezegen.nl
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16 juni Opening Veldschuur in Bemmel
De opening van de Veldschuur in Bemmel op zaterdag 16 juni was bijzonder goed
georganiseerd. De hoge gasten, donateurs en actieve medewerkers mochten de hele
ochtend in de prachtige Veldschuur een reeks van loftuitingen aanhoren en tot groot
genoegen zien dat Louis Dolmans een lintje kreeg van hare majesteit de Koningin. IVN Rijn
Waal stond op het veld met de kramen van o.a Staatsbosbeheer en Lingewaard Natuurlijk .
De belangstelling voor onze kraam was groot vooral de Belgische zoekkaarten kregen veel
aftrek. Piet Broekhof had voor uilenballen gezorgd waarvan er één zelfs de schedel van een
rat vertoonde. De Veldschuur is een mooi gebouw op een mooie locatie met veel actieve
leden, een plek waarvan wij ook gebruik kunnen maken. Frans Mikx
Agenda
Zondag 22 juli 14.00 uur Wandeling in de Bremerton tussen Elst en Driel.
We gaan kennismaken met een 30 jaar oud stukje bos waarbij ook het rijke waterleven in de
poel actief bekeken wordt. Een leuke ervaring voor kinderen en ouder.
Startpunt: Parkeerplaatsje bij Bemertonbos, eind Hollanderbroeksestraat.
Per auto alleen te bereiken via de rotonde in de N837
Twee tocht worden georganiseerd door Natuurwaarden.nl. om mensen bekend te maken
met de uiterwaarden en haar kwaliteiten, in natuur en beleving.
De bedoeling is om je door het maken van foto’s bewust te worden van de kenmerken en
kwaliteiten van het gebied. Fototoestel meenemen dus, en foto’s opsturen naar
info@natuurwaarden.nl Een selectie komt op www.natuurwaarden.nl
Opgeven bij info@natuurwaarden.nl.
Zondag 15 juli van 14 - 16 uur
uiterwaard bij Heteren. Startpunt bij
Gelderse Smalspoor Stichting,
Renkumse Veerweg tussen Heteren
en Randwijk bij de historische
steenbakkerij gebouwen. Het
Smalspoor rijdt deze ook dag met de
treinen. Kijk op www.smalspoor.nl
Zaterdag 21 juli in de avond van 19 tot 21 uur Maneswaard bij Opheusden. Startpunt bij
Veerhuis Opheusden aan de Veerweg . Aansluitend vleermuistocht van 21.30 tot 23.30 uur
in de uiterwaarden na een koffiepauze in het Veerhuis.

