Met het IVN naar het water 2019
“Waar is dat meisje nou?”, verzucht een kind al roerend in een bakje met gevangen
waterbeestjes. De rode watermijt, die bedoelde ze, is te snel om terug te vinden. “Taal is een
mooi ding”, schreef de gids me bij dit voorval.
Het was weer genieten bij het water. Het weer werkte goed mee, er werden veel soorten
beestjes gevangen, de kinderen waren enthousiast. Ruim 300 kinderen hebben een
geweldige excursie bij het water gehad. Ze schepten in groepjes van 3 tot 5 leerlingen onder
begeleiding van 1 van de 20 schoolgidsen.

Trots worden de heel
grote waterkevers en
salamanders getoond

Tot nu toe werden jaarlijks de excursies waterbeestjes uitgevoerd bij de poelen aan de
Horalaan. Dit jaar was er een probleem. Vanwege droogte en mogelijk ook waterverlies door
beschadiging van de leemlaag stond het water in de poelen laag, waardoor er niet
voldoende plek was om daar met een klas van 30 leerlingen te gaan scheppen.
Een zoektocht werd ingezet naar vervangend water op veel plaatsen in de gemeente. Dat
bleek een flinke klus, veel water bevatte nauwelijks waterbeestjes. Uiteindelijk vonden we
een poel in Wekerom en een plas in Ede-Veldhuizen. Het bleken beide heel goede locaties te
zijn met elk hun eigen eigenschappen.
We startten met excursies op het Wekeromse Zand bij een vrij kleine poel
met heel helder water. Dichtbij is een Wildkansel. We kozen ervoor om ook
een wandeling naar de wildkansel te maken zodat steeds de helft van de
groep tegelijk bij het water was. Onderweg waren veel ingangen van holen,
kleine van muizen, maar ook grotere van mogelijk de das, te zien in het
heuvelachtige terrein. De vermolmde boomstam wordt door de das
gebruikt om de nagels te slijpen, vertelde later een boswachter.

Op de groene grasvlakte voor de
wildkansel zagen we geen dieren.
Spannend was het wel.

In het water zag je veel
salamanders. Het was voor de
kinderen nog een hele kunst om er
een te vangen.
Ze vingen verder waterkevers en
diverse kleinere waterbeestjes
zoals watermijten,
schaatsenrijders, bootsmannetjes,
stekelbaarsjes, een
waterschorpioen en 2
staafwantsen, zoetwaterpissebed,
slakken, bloedzuiger, watervlooien,
kikkervisjes, stekelbaarsjes,
kokerjuffers, veel libellen- en
juffertjeslarven die alleen in heel
gezond water kunnen leven.
Groene kikkers werden ook
gevangen!!! ( jaja die bleven voor
heel even in het netje)

De vangsten werden in een
loeppotje bestudeerd en op naam
gebracht met een zoekkaart.
Tenslotte werden ze in een
aquariumpje gedaan.

Elk groepje liet aan de anderen
het eigen aquariumpje zien
De mooiste vangsten gingen in
een groter aquarium.
Er waren salamanderlarven met
kieuwen, volwassen
salamandermannetjes met een
kam en vrouwtjes zonder kam.
Tussen alle Kleine
watersalamander ontdekten we 1
Alpenwatersalamander. Deze had
een feller gekleurde oranje buik
met kleinere zwarte vlekjes.

Nadat de excursie afgelopen was,
gingen de vangsten weer het
water in.
Voor de 5 groepen uit Wekerom,
Harskamp en De Valk was dit een
ideale excursie-plek.

Voor de scholen in Ede hadden
we een grote vijver gevonden in
Veldhuizen aan het einde van de
Koekeltse boslaan.

Hier was volop water, maar ook
veel riet waartussen een plekje
gezocht moest worden.

De gidsen vonden het heel
plezierig zo met het eigen
groepje aan de slag te kunnen
zijn zonder door andere
enthousiaste leerlingen afgeleid
te worden.

Slechts 1 watersalamander werd
hier gevangen naast opvallend
veel kokerjuffers in een kokertje
van heel kleine groene takjes.

Verder veel poelslakken. een
posthoornslak, bloedzuigers,
keverlarve en waterkevers,
larven van een waterjuffer en
een libel, bootsmannetjes,
schaatsenrijders, watermijten,
zoetwaterpissebedden,
watervlooien, kikkervisjes en
stekelbaarsjes.

Op een rietstengel werd
het huidje gevonden
van de larve van een
libel. De volwassen Libel
is er uit gekropen nadat
het meerdere jaren in
het water leefde.
Trots laat het meisje de
vondst zien.
Ook de aquariumpjes
van de verschillende
groepjes worden
getoond

Tussen 2 excursies
nemen de gidsen een
pauze

Vier groepen kregen een
excursie bij Veldhuizen

Tenslotte waren er nog 4 excursies bij
de poelen aan de Horalaan waar de op
zonne-energie werkende waterpomp
het waterniveau had doen stijgen.
Helaas moest 1 groep na aankomst in het
bos direct weer terug vanwege hevige
regenval en wind.
Op het water zaten veel schaatsenrijders.
Gevangen werden: posthoornslak, vele
poelslakken, bloedzuigers, een kokerjuffer,
veel larven van libellen en waterjuffers, veel
bootsmannetjes, veel larven en 1 volwassen
kleine watersalamander, veel stekelbaarsjes,
een duikerwants, waterschorpioen,
staafwants, zoetwaterpissebedden,
watermijten, watervlooien, springstaarten,
kikkervisjes, groene en bruine kikkers en
zelfs nog kikkerdril van de groene kikker

Toen de leerlingen hun
vondsten aan anderen
mochten laten zien, liet
een leerling hen voelen aan
een glibberig eipakketje
van een slak op een blaadje

De hier gevangen larven
van de kleine
watersalamander waren
veel kleiner dan die we
vingen in Wekerom
De staafwants was mooi te
zien in het grote aquarium.
Verder zie je kikkerdril van
de groene kikker. Vele
groene kikkers waren te
zien op de waterplanten en
verzorgden een prachtig
concert.

De larve van de
geelgerande watertor
heeft een kikkervisje in zijn
kaken. Niet iedereen was
blij met dit schouwspel.
In de natuur is het
<eten en gegeten worden>.

Alle waarnemingen zijn ingevoerd op ivn.nl/slootjesdagen zodat het excursiewater
beoordeeld kon worden. Alle excursiewater blijkt een redelijke kwaliteit te hebben.
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Een gids schreef aan het eind van haar verslagje:
“Het was weer een heerlijke middag!
We hebben zo met onze excursies weer veel kinderen, hun (groot) ouders en de leerkrachten
enthousiast weten te maken voor de natuur. Hoe ga je er zuinig mee om en wat is er veel te
beleven in zo’n vijver!
Ik word er altijd heel blij van, zo’n middag met de kinderen bij het water.”

Buitenschools
Naast de excursies met scholen waren er nog buitenschoolse activiteiten bij het water.
De beide jeugdclubs wierpen hun schepnetjes in de Horapoelen en bij de publieksexcursie in
juni gingen nog eens 30 kinderen en (groot)ouders aan de slag.
De spullen zijn weer schoon opgeborgen. Ik zie vol verwachting uit naar de publieksexcursie in
september.

Alle gidsen bedankt voor jullie medewerking en Heline
Croes voor de foto’s van de Beatrixschool.

Joke Veltkamp

