Zuidwester
IVN Zuidwest Veluwezoom - najaar 2019, jaargang 33
Groene Alzheimerdag: gezellig, inspirerend en zo waardevol
De Zomp: een natuurpareltje midden in Oosterbeek
IVN werkweek in Tsjechië van 25 mei t/m 1 juni 2019

Namen en adressen
IVN
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Werkgroep Zomp
Johanneke Sanders, johanneke.sanders@xs4all.nl,
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Vogelwerkgroep
Els Roode, els.frank@planet.nl, 0317 – 31 82 12
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Foto's
De foto's op de voorpagina: bovenste foto is van Albert
Smit, onderste foto is gevonden op www.flickr.com. De
foto van de achterpagina is van Albert Bos, gemaakt op
de Groene Alzheimerdag, 21 september 2019.
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Van de voorzitter
De zomer is voorbij, de werkgroepen die zorgen voor het onderhoud van
het landschap en de sprengen en beken, zijn ook weer aan de slag gegaan.
Het werk van onze werkgroepen in het veld zorgt ervoor dat de heemtuin
de Zomp er prachtig bij ligt, de uiterwaarden en heidevelden hun karakte
ristieke beeld behouden, de beken en sprengen blijven stromen (als er ten
minste voldoende wateraanvoer is vanuit de Veluwe), en de Japanse dui
zendknoop niet verder opdringt.
Al dit werk draagt ertoe bij dat de biodiversiteit gelijk blijft of zelfs toe
neemt. Dit is heel belangrijk om tal van redenen. Vanochtend las ik een be
richt over het project ‘Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups’. Waar
schijnlijk door klimaatverandering rukt deze overlast veroorzakende rups
steeds meer op, zeker ook in onze regio. Het onderzoeksproject ‘Natuurlij
ke bestrijding eikenprocessierups’ gaat over de effectiviteit van bestrijding
met natuurlijke vijanden, zoals insecten en vogels. De resultaten na het
tweede jaar zijn verbluffend. Op een proeflocatie met natuurlijke vijanden
van de rups werd bijna 90% van de nesten aangevreten, en op de controle
locatie maar 3%! Op de proeflocatie zijn veel planten aangeplant om na
tuurlijke vijanden van de rups te lokken, zoals sluipwespen, sluipvliegen
en zweefvliegen, en zijn ook nestkasten opgehangen voor insecten etende
vogels zoals mezen en mussen. Op de foto een volwassen vlinder.

Colofon
Redactie:
Albert Bos, Mary de Jong,
Simone Saarloos
Drukker:
Editoo B.V. te Arnhem
Redactieadres:
Simone Saarloos
Beukenlaan 1
6871 CK Renkum
0317 35 74 56
simonesaarloos@gmail.com
De uiterste inzenddatum van
kopij voor het voorjaarsnummer
is 23 februari 2020.

Doordat wij als IVN’ers zo actief bezig zijn met herstel en ontwikkeling van
een gevarieerde natuur, leveren we dus een belangrijke bijdrage aan de op
lossing van het probleem van de eikenprocessierups. En met onze educa
tieve groepen kunnen we die kennis ook uitdragen, waardoor kinderen en
deelnemers aan excursies snappen dat de natuur niet alleen mooi is, maar
ook heel nuttig voor de mens!
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Groene Alzheimerdag: gezellig,
inspirerend en zo waardevol
AUTEUR: MARY DE JONG. FOTO: ALBERT BOS

‘Ik heb nog nooit zo gelachen tijdens een rondleiding!’,
grijnst Wim Braakhekke. Hij is net terug van de boswan
deling met een oudere dame, lijdend aan Alzheimer, en
haar zoon. De deelneemster aan de Groene Alzheimerdag
had zeker niet alles begrepen wat hij vertelde en dat was
wederzijds. De humor bleken ze echter gemeen te hebben
en iedereen kwam stralend met blozende wangen weer
terug. Ook Riek van Stichting Renkums Beekdal vertelde
later opgetogen over haar wandeling met andere deelne
mers. ‘Ik moest mijn tempo met factor 10 verlagen. Maar
wat is dit een beleving voor hen. Zo mooi!’
Zaterdag 21 september werd de allereerste Groene Alz
heimerdag georganiseerd. Een unieke samenwerking
tussen Alzheimer NL, de IVN-afdelingen Zuidwest Velu
wezoom, Ede en Veenendaal-Rhenen, KNNV, Stichting
Renkums Beekdal en De Beken. Al vanaf april zijn we met
zijn allen bezig geweest om dit op te zetten. En ja, dat
ging met veel overleg en ook wel gedub gepaard. ‘Vinden
mensen die te maken hebben met dementie het wel pret
tig dat ze uitgenodigd worden?’, ‘Is het gebied wel veilig
genoeg voor deze mensen?’, ‘Kunnen wij dit wel?’. En het
antwoord was drie keer ‘Ja’.

te evalueren. Wat ging er goed? Dat las je hierboven. Ook
hebben we veel inspiratie opgedaan om verder te gaan
met activiteiten voor mensen met dementie en hun naas
ten. Nieuwe plannen en samenwerkingsverbanden zijn
gesmeed. En wat kan er beter? Hoe kunnen we bijvoor
beeld meer gasten krijgen dan de ongeveer 20 personen
die nu kwamen, waarvan 10 uit de doelgroep? Stonden alle
activiteiten wel in het blikveld van onze gasten?
Daar gaan we aan werken. Die gezellige, goede sfeer met
in je achterhoofd het idee dat deze Groene Alzheimerdag
zo mooi is voor allen die met dementie te maken hebben,
willen we nog een keer.
Wil jij ook zo’n mooie ervaring met mensen met demen
tie en/of hun naasten?
Neem dan contact op met Mary de Jong via mary-de
jong@hotmail.com van werkgroep Natuur & Gezondheid.
Er zijn genoeg ideeën voor eenmalige én vaker terugko
mende actviteiten, zodat er vast iets voor jou bij zit.

Ja, de aanwezige gasten vonden het prettig dat deze dag
er was. Natuuractiviteiten waarbij rekening werd gehou
den met hun situatie, hun tempo, hun manier van com
municeren.
Ja, dit deel van het Renkums Beekdal was veilig genoeg.
Wat ik niet verwacht had, is dat de gasten juist graag de
boswandeling wilden, ondanks hun verminderde mobili
teit. Voor de naasten blijkt het vaak te spannend om al
leen met hun ouder of partner met dementie het bos in te
gaan. Bij gewone groepsexcursies gaat alles te snel, zowel
het lopen als het praten en de wandelingen zijn vaak te
lang. Deze wandeling in een heel klein groepje was ideaal
voor hen.
Ja, wij kunnen dit. Elke organisatie had geschikte activi
teiten in de aanbieding. Snuffelen en smikkelen van de
verse appelmoes en de kruiden, natuurschilderij maken,
verhalen vertellen, echte vlinders, rupsen en poppen et
cetera. De vrijwilligers van Alzheimer NL ondersteunden
met een persoonlijk welkom voor elke gast, het sjouw
werk en een fijne lunch. Met hun tips hadden we een aar
dige basis om voor en met mensen met dementie en hun
naasten aan de slag te gaan. Het draaiboek kan volgend
jaar zo weer uit de computer getrokken worden.
Dus gaan we er in 2020 weer voor?! Ik hoop het!
Binnenkort komen we met zijn allen bij elkaar om de dag
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Gelezen op
internet

Algemene
ledenvergadering

AUTEUR: ALBERT BOS

Op internet kom ik regelmatig artikelen tegen waarbij ik
denk: "Dat is nou eens een weetje dat ook de lezers van
onze Zuidwester zouden moeten lezen. Een artikel dat te
maken heeft met de natuur in onze omgeving. Zouden
anderen dat ook ergens gelezen hebben?" Afijn, ik lever
die stukjes in bij de redactie van de Zuidwester. En dat
kunt u natuurlijk ook doen. Stuur ze via e-mail naar de
redactie van de Zuidwester: redactie.zw@gmail.com of
simonesaarloos@gmail.com.

Klompenpad Kids
Vrijwilligers werken sinds najaar 2018 aan een Klompen
pad Kids in Wageningen. De route wordt aangekleed met
een aantal natuurlijke uitdagingen voor kinderen en op
drachten over landschap en haar geschiedenis. De route
wordt gelopen aan de hand van de routeapp, een speciale
routefolder met opdrachten en bordjes onderweg. Terwijl
kinderen lekker buiten zijn, leren ze op speelse wijze wat
bijvoorbeeld een wildwal is, welke dieren er voorkomen
en hoe hoogteverschillen in het landschap zijn ontstaan.
Volgend voorjaar wordt de Wageningse Klompenpad
Kidsroute geopend.

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op zater
dag 5 oktober in zaal Rehoboth Heelsum. Tegenover het
kerkje op de heuvel in Heelsum. Adres: Koninginnelaan
25, 6866 NL Heelsum.
Programma
Om 9.30 uur gaat de deur open, inloop met koffie en thee.
De vergadering start om 10.00 uur.
Na de pauze zal Ruud Schaafsma ons meer vertellen over
het Heelsumse beekdal. Daarna is er een lunch. Het pro
gramma eindigt om 14.00 uur.
Agenda
1 Opening ALV (10.00 uur)
2 Vaststellen agenda
3 Mededelingen en ingekomen stukken
4 Verslag van de vorige ALV 26 mei 2018
5 Financiën
6 Jaarverslagen werkgroepen
7 Bestuurssamenstelling
8 Terugblik: leden-uitje, beekjesdag, bestuur overleg
IVN-afdelingen Rhenen-Veenendaal, Ede en KNNV Wage
ningen, Alzheimerdag
9 Huldiging jubilarissen
10 Wat verder ter tafel komt
11 Sluiting

Lees verder
https://klompenpaden.nl/kinderadviesraad-inspecteert-
klompenpad-kids-in-wageningen/
https://klompenpaden.nl/kinderadviesraad-inspecteert-
klompenpad-kids-in-wageningen/fotos-rabea-1/

Kilo’s eikels en beukennootjes
Naar schatting hangen er op de Veluwe ruim een miljoen
kilo beukennootjes, bijna twee miljoen kilo inlandse eikels
en ruim een miljoen kilo Amerikaanse eikels. Dit blijkt uit
de jaarlijkse inventarisatie van de Vereniging Wildbeheer
Veluwe. Het totaal van ruim vier miljoen kilo is 13 procent
minder dan het gemiddelde over de jaren 1990 tot en met
2018 en daarmee een redelijke mast. Vooral de inlandse
eik blijft ruim 40 procent achter bij het gemiddelde terwijl
de Amerikaanse eik juist 90 procent hoger ligt dan ge
middeld. Het aantal beukennootjes ligt 13 procent hoger
dan gemiddeld.
Lees verder
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/
message/?msg=25454

Leden van IVN Uden op 22 september jl. bij ons op bezoek in het Mussennest
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De Zomp, een natuurpareltje
midden in Oosterbeek
AUTEUR: FRITS STORM

Het dorp Oosterbeek is prachtig gelegen op de hellingen
van de stuwwal. Een in de voorlaatste ijstijd door de ijs
kap, waarmee een deel van Nederland toen bedekt was,
opgestuwde massa zand en stenen. Ook wordt Oosterbeek
doorsneden door een droog dal. Dit Zweiersdal is in laat
ste ijstijd gevormd door smeltwater, dat zijn weg naar de
rivier de Rijn zocht. Precies op het kruispunt van de stuw
wal en het Zweiersdal ligt nu de Zomp. Een natuurgebied
je van slechts 0,3 ha, waar onder het droge dal door aan
gevoerd kwelwater een vijver heeft gevormd. Vanuit deze
vijver wordt dit schone water via de Zuiderbeek verder
naar de Rijn afgevoerd. Dit vindt zomer en winter met een
constante snelheid plaats. Een emmer wordt in ca 4 se
conden gevuld.
Van plantsoen naar heemtuin
Van oudsher was het Zweiersdal particulier bezit. Maar in

1935 heeft de gemeente Renkum grond aangekocht om
met een werkgelegenheidsproject een verhoogde verbin
dingsweg, de Dam, dwars door het dal aan te leggen.
Daarmee werd de gemeente ook eigenaar van de Zomp en
heeft rondom de vijver in eerste instantie een plantsoen
met sierplanten uit Boskoop aangelegd. In 1969 heeft dr.
ir. H. Doing, een plantensystematicus, de aandacht op de
voor Nederland unieke waarde van de natuurlijke vegeta
tie in de Zomp gevestigd. Het hier ook nu nog veelvuldig
voorkomende paarbladig goudveil is daar een belangrijke
component van. Samen met de afdeling plantensystema
tiek van de toenmalige Landbouwhogeschool zijn een
zestal vegetatiezones uit het systeem Doing-Kraft voor de
Zomp geselecteerd. De hoger gelegen delen zijn droger
dan de moerasachtige zones rond de vijver. En door bij
het beheer op sommige plaatsen het maaisel of te voeren
en op andere niet worden deze zones nog altijd in stand
gehouden. In de jaren daarna heeft de gemeente de van
nature voorkomende planten per zone geleidelijk aange
vuld met in het systeem Doing-Kraft beschreven planten.
Zo kon in 1982 heemtuin de Zomp met een grote ver
scheidenheid aan inheemse planten voor het publiek
opengesteld worden. Recente inventarisaties laten ook nu
nog ruim 230 verschillende soorten zien.
Beheer van de heemtuin
In 1997 heeft de gemeente Renkum het beheer van de
Zomp aan onze afdeling overgedragen. Een werkgroep
van ca 15 IVN’ers en buurtbewoners houdt bij welke plan
ten het goed en welke het minder goed doen. Door woe
keraars te verwijderen en kwetsbare planten meer ruimte
te geven en zo nodig verdwenen planten weer aan te vul
len proberen wij de vegetatiezones zo goed mogelijk in
stand te houden. Maar helaas zorgt stikstofdepositie ook
in de Zomp voor toenemende verruiging. En de erosie van
de hellingen waardoor vervuiling in het kwetsbare ge
deelte terechtkomt, maakt het ons daarbij niet makkelijk.
Meer handen bij het beheer zijn dan ook altijd zeer wel
kom. De contactgegevens van de coördinator staan in het
colofon vermeld.
Grote verscheidenheid aan planten
In het voorjaar vormt het al eerder genoemde goudveil
een goudgele deken rondom de vijver. De witte velden van
bosanemonen en even later grote muur zijn dan al waar
te nemen, zodra je de Zomp binnenkomt. Maar de blauwe
viooltjes en de wilde hyacinten vallen pas bij een wande
ling door de Zomp op. En naar de roze kleine valeriaan,
die maar met een paar plantjes in de Zomp voorkomt,
moet je echt zoeken. Naast bloeiende planten zijn er ook
veel soorten varens en grassen te vinden. Het voert te ver
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om hier alle namen te noemen. Om het karakter van de
Zomp zo natuurlijk mogelijk te houden, staan er geen
bordjes met namen bij de planten. Wel hangen er aan het
informatiebord bij de ingang beschrijvingen van de meest
kenmerkende planten. En in het voorjaar organiseert de
werkgroep rondleidingen. Tegenwoordig is het ook niet zo
moeilijk meer om zelf met de app PlantNet de naam van
een plant te vinden.
Bezoekers van de heemtuin
Behalve voor planten is de Zomp ook voor mens en dier
een paradijsje. Door de beschutte ligging zijn er al vanaf
het vroege voorjaar tot ver in de herfst vaak vlinders te
vinden. Eekhorentjes, vleermuizen, kikkers, diverse wa
tervogels en in de winter het ijsvogeltje behoren tot de
regelmatige bezoekers. Zelfs exoten zoals een mandarijn
eend en een schildpad zijn er wel eens waargenomen.
Voor bezoekers zijn de diverse bankjes een plek waar je
genietend van de natuur even tot rust kunt komen. Tus
sen 15 maart en 1 november is de Zomp dagelijks van
10.00 – 21.00 uur opengesteld.
Mijn eigen eerste kennismaking met de Zomp was de
IVN-gidsencursus in 2011. Iedere deelnemer aan de cursus
mocht een eigen natuurgebied uitzoeken met de opdracht
door zelfstudie zoveel mogelijk kennis van de natuur in
dat gebied te verwerven. Tot die tijd was mijn kennis van
planten beperkt tot het Alpengebied. Ik was dan ook zeer
verrast te ontdekken hoe groot de diversiteit van de Ne
derlandse natuur nog altijd is. Het meest bijzonder was de
ontdekking van de witte germer, een verdwaalde Alpen
plant, die zich jarenlang in de Zomp heeft weten te hand
haven. Niemand kon mij vertellen hoe hij daar terecht is
gekomen. Vorig jaar is hij helaas weer verdwenen. Ik volg
nog altijd de ontwikkeling van de natuur in de Zomp en
wil die ervaringen ook graag aan mede IVN’ers en andere
geïnteresseerden doorgeven.

IVN Zuidwest Veluwezoom

Insectenhotel
AUTEUR: ELS ROODE, VOGELWERKGROEP

Op 7 september 2019 heeft de vogelwerkgroep de oever
zwaluwwand in de Jufferswaard weer vrijgemaakt. Er was
zowaar een jungle ontstaan, zelfs het toegangspad was
helemaal dichtgegroeid. Sjon heeft het meeste werk ver
richt met behulp van een bosmaaier heeft hij zich een weg
gebaand door de vegetatie.
Bij het vrijmaken van de wand zijn we tot de conclusie
gekomen dat het een prima insectenhotel is geworden. Er
zaten allemaal gaatjes in het zand die waarschijnlijk door
graafbijen gemaakt zijn. Door de wand vrij te maken is
deze weer toegankelijk voor de ijsvogel of oeverzwaluwen,
maar tot nu toe hebben deze vogels andere nestgelegen
heid gevonden in de omgeving.
Project Mooi Binnenveld
Na de werkzaamheden zijn we op excursie geweest naar
Project Mooi Binnenveld. Het project wordt uitgevoerd
door de provincie en het Waterschap en de toekomstige
beheerders zijn Staatsbosbeheer, Stichting Mooi Binnen
veld en de Boeren Coöperatie.
Interessant om op den duur de verschillen in aanpak waar
te nemen. Sommige delen waren eigenlijk allang ver
schraalde blauwgraslanden en daar vonden we typische
vegetatie, bijvoorbeeld klokjesgentiaan. Mooi dat dat nu
sterk uitgebreid wordt. Het is een goede kans voor de rode
lijstsoorten zoals wulp en grutto.
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IVN werkweek in Tsjechië
25 mei t/m 1 juni 2019
AUTEUR: GERT KREGGEMEIJER. FOTO'S: GERRIT BROUWER

Op zaterdag 25 mei vertrok een 19-tal IVN’ers voor de
vierentwintigste keer naar Tsjechië om in het Kokoříns
ko – Máchův kraj Protected Landscape Area (wetlandge
bieden) vrijwilligerswerk uit te voeren.
Een deel van de groep reisde met een busje en de rest ging
met eigen vervoer. Aan het eind van de middag ontmoet
ten we elkaar in het oude centrum van Melnik. Na een
wandeling langs het gerestaureerde panden, het slot (ooit
de verblijfplaats van de weduwes van de Boheemse ko
ningen) en de oude gotische kerk hadden we vanaf de
heuvel een prachtig uitzicht op de Elbe en de Moldau die
hier samenkomen. Na de nodige pin-acties was er een ge
zamenlijke maaltijd bij de lokale Italiaan.
Volgens afspraak meldden we ons om 20.00 uur bij onze
verblijfslocatie in Kokorinsky Dul, waar we werden opge
wacht door Lubos Beran en zijn familie. Ze hadden ter
verwelkoming al een kampvuur gemaakt. Het merendeel
van de groep bivakkeerde in de verblijfslocatie, een twee
tal zette de tentjes op in het bos achter het huis.
Lubos is een van de beheerders van de natuurgebieden en
begeleidt ons bij de werkzaamheden. De Tsjechische or
ganisatie beheert 2 wetlandgebieden. namelijk de Nova
zamecky and Brehysnky Fishponds met een oppervlakte
van 1827 ha en de Libechovka and Psovka Wedlands met
een oppervlakte van 361 ha.
Daarnaast wordt een aantal nieuw verworven gebieden
ingericht en in deze gebieden wordt onze groep vaak in
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gezet. De gebieden zijn belangrijk vanwege de aanwezig
heid van mossen, insecten, vlinders en amfibieën. Kwets
bare soorten zijn hier de vuursalamander, knoflookpad,
zeggenkorfslak, gerande oeverspin en de rivierkreeft. Ook
vindt men er veel orchideeën zoals de brede orchis, pur
perorchis, moerasorchis en bleek bosvogeltje. Verder zijn
er de kraanvogelpopulatie (de grootste van Tsjechië) en
een wolvenroedel aanwezig.
Zondag: vrije dag
De zondag was een vrije dag waarop een tweetal de eet
tentjes voor de hele week ging vastleggen, een groep vond
het terrasweer en de rest maakte een 20 km lange wande
ling van het kasteeldorp Bezdez via kasteel Houska naar
ons stamcafé te Raj, waar ze aan het eind van de middag
werden opgehaald. De pittige wandeling ging door bossen
over heuvels en langs koolzaadvelden en er werden veel
vogels gehoord (zoals zwarte specht, raaf, fluiter en wie
lewaal). De route was af en toe moeilijk te vinden (een
deel van de route was vervallen, overwoekerd en omge
woeld door wilde varkens).
Maandag: eerste werkdag
Maandag was de eerste werkdag. Lubos kwam om 8.00
uur met zijn pick-up voorrijden, waarna het gereedschap
(rieken, spaden, zeisen zagen en proviand) werd verdeeld
over de truck en onze bus. Tevens ging een diepvriezer
mee die naar het regiokantoor in Doksy gebracht moest
worden om een dode wolf een tijdje op te bergen. Vervol
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gens werd doorgereden naar de werkplek met een korte
tussenstop bij een foeragerende kraanvogel in het weiland
naast de weg. De werkplek was op de oude Russische
Hradcany Air Base, ooit in de tweede wereldoorlog door de
Duitsers aangelegd en daarna door de Russen overgeno
men. Nu liggen de banen en de overwoekerde shelters er
verlaten bij. Voorbije jaren hebben we eveneens in de bos
sen bij de basis gewerkt. Nu bestond het werk uit het
maaien van riet rond 3 poelen die we het jaar ervoor had
den gegraven. Op de tweede werkplek werd een nieuwe
poel gegraven, opslag omgezaagd en afgevoerd en het riet
voor het derde jaar gemaaid. Door ieder jaar te maaien
blijkt het riet te verdwijnen en ontstaat een open terrein
dat geschikt is voor amfibieën. Afgelopen jaar zagen we in
een door ons gegraven poel een dikkop van de knoflook
pad.
Dit jaar viste Lubos voor ons uit een poel 3 verschillende
salamandersoorten (kamsalamander, vinpootsalamander
en de alpenwatersalamander). Het voornaamste doel van
ons werk is het habitat van de vuursalamander te verbe
teren. Ook in Tsjechië heeft men neerslagtekort; elk jaar
staat het water in dit gebied lager. Tijdens het rietmaaien
zagen we veel gerande oeverspinnen en voor ons onbe
kende vlinders. Na de middag werd teruggereden naar
het basiskamp, waar we door Ans, die al meer dan 20 jaar
de inkoop en het eten organiseert, ontvangen werden met
soep, waarna we lekker konden douchen.
Dinsdag: rustdag
Voor dinsdag werd veel regen verwacht, daarom werd
besloten de traditionele rustdag op woensdag naar voren
te halen.
Een aantal mensen gingen naar Praag om de highlights
(Karelsbrug, de oude stad met het bekende uurwerk, enz.)
te bekijken. Een andere groep maakte een excursie naar
plekken waar ooit was gewerkt. Gestart werd bij een or
chideeënveld waar ontzettend veel kogelboterbloem
(trollius), moeraskartelblad en knikkend nagelkruid ston
den. Daarna werd gestopt bij een veld dat paars was ge
kleurd door de vele orchideeën (brede orchis). Vervolgens
werden de poelen bekeken die meer dan 20 jaar geleden
waren gegraven. In dit gebied komen de vuursalamanders
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voor, maar dit keer werden ze niet waargenomen. Een
later gegraven poel was door een huiseigenaar in zijn tuin
opgenomen en was vanwege het robuuste hekwerk niet
bereikbaar. De tocht werd voortgezet naar een helling
waar voorgaande jaren orchideeën stonden. Helaas was
ook hier de onderbegroeiing sterk toegenomen en werd
alleen het bleek bosvogeltje en de nog niet bloeiende
purperorchis aangetroffen.
Na een koffiestop bij ‘het mannetje’ (een rustiek ‘café’
van een bejaarde paardenfokker) werd een oude kasteel
tuin verkend. Over een glibberig pad en talloze wankele
bruggetjes over diepe afgronden werd een route gelopen.
Het kasteel zelf is nu een verzorgingshuis voor demente
bejaarden.
Ten slotte werd na het nodige struinwerk een zuidhelling
bezocht die we jaren geleden deels hadden vrijgezaagd t.b.
v. de vuurwerkplant. Het resultaat was verbluffend. Er
werden tientallen planten aangetroffen. De ervaringen
werden ‘s avonds met de groep gedeeld.
Woensdag: onderhoudswerkzaamheden
Op woensdag werden onderhoudswerkzaamheden in en
rond 4 grote, ooit machinaal gegraven, poelen verricht.
Lubos met zijn pick-up moest hierbij improviseren om op
de werkplek te komen, want het gebied was sinds kort
met slagbomen afgesloten en Lubos had geen sleutel.
Geen nood, met een accuzaag werd snel een nieuw toe
gangspad vrijgemaakt en de pick-up met het gereedschap
kon verder het gebied in. De laatste paar honderd meter
was ook voor de pick-up onbegaanbaar, en moest het ge
reedschap verder in kruiwagens naar de werkplek worden
vervoerd.
Het werk bestond uit het maaien van riet en bramen rond
de poelen en het met een kettingzaag weghalen van de
opslag. Door het creëren van open terrein zijn de poelen
minder aanlokkelijk voor de wilde varkens, zodat de am
fibieën niet worden verstoord. Daarnaast werd het riet en
de gele lis uit de poelen verwijderd. In de poelen werden
veel kikkervisjes aangetroffen, maar helaas zat in 1 poel
ook vis wat niet bevorderlijk is voor de amfibieën. Een
pittige klus waarna de groep redelijk vroeg onder zeil
ging.
De nachten van de kampeerders werden regelmatig ver
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Jufferswaardwandeling
AUTEUR: SIMONE SAARLOOS

Als je zoals ik geen richtingsgevoel hebt, niet weet hoe je
de stand van de zon moet verklaren, het gebruik van een
kompas niet beheerst, kun je alleen met hulp op pad. Hulp
is er genoeg: de route bekijken via internet (de IVN-app
op je smartphone), de paaltjes volgen (klompenpaden)
of – wel heel ouderwets – de op papier uitgeschreven
wandelingen gebruiken.
stoord door blaffende reeën, bosuilen en het vogelkoor dat
al voor vijven met het concert begon.
Donderdag: ‘bigger and deeper’
Op donderdag gingen we naar het noordwestelijke punt
van het beheersgebied; voor iedere werkdag moesten we
meestal een afstand van 30 tot 40 kilometer afleggen. Ook
hier weer tijdens de rit een foeragerende kraanvogel. We
gingen naar een poel gelegen onderaan het talud van een
lokaal spoorlijntje. De auto’s parkeerden we bij het stati
onnetje en het gereedschap werd met de kruiwagens over
de spoordijk naar de werkplek gereden. De poel die we een
aantal jaren geleden hadden gegraven was ten gevolge
van de lage grondwaterstand praktisch droog komen te
liggen. Beheerder Lubos gaf aan wat er moest gebeuren.
Simpel ‘bigger and deeper’ was de opdracht. Het werd dus
zeisen, steken, spitten, afvoeren en netjes verspreiden
over het talud. Uren later hadden we weer een mooie poel
met ca. 50 cm water. Nu maar hopen dat het grondwater
niet verder daalt. Tijdens het werk kwam af en toe het
boemeltje voorbij met verbaasd kijkende passagiers.
Vrijdag: laatste werkdag
Vrijdag was de laatste werkdag. De werkplek was moeilijk
bereikbaar. Er moesten een grasvlakte en een bijna on
doordringbaar bosgedeelte worden doorgestoken. Uitein
delijk vonden we 3 poelen die bijna geheel overwoekerd
waren met bomen, struiken, bramen en gras. Kennelijk
bevat de lucht ook hier veel meststoffen, want de onder
begroeiing was sinds een eerder bezoek sterk toegeno
men. Met zagen en zeisen werden de poelen weer bereik
baar voor het zonlicht gemaakt. Tevens werd een poel wat
bijgewerkt. Hopelijk gaat het weer een paar jaar goed. We
zien de laatste jaren een verschuiving van de werkzaam
heden. De eerste jaren ging het om het uitbreiden van het
aantal poelen, terwijl nu het accent verschuift naar in
standhouding. ’s Middags namen we, nadat we het vol
gend jaar weer hadden vastgelegd, afscheid van Lubos.
De bus werd schoongemaakt en de gereedschappen wer
den weer ingepakt.
Zaterdagmorgen snel ontbijten, de accommodatie
schoonmaken, tenten afbreken, nog snel een groepsfoto
en naar huis. Op naar volgend jaar voor de 25ste maal.
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Jaren geleden maakten wij bij onze IVN-afdeling ook van
die boekjes met wandelingen en fietsroutes. Ik heb er nog
een aantal in mijn kast staan: de smalle, kleurrijke boek
jes ‘Wandelen door Oosterbeek-Laag (maart 1999) en
‘Aardkundige waarden van de Zuidwest Veluwe’ (oktober
2000), de boekjes met mooie titels zoals ‘Als bomen kon
den spreken’en ‘Langs beuken en beken’. Ik vroeg me af
of de wandelingen nog zouden kloppen. En zouden we ze
kunnen gebruiken voor de IVN-app?
‘Jufferswaard, Heelsums beekdal en Noordberg’
Ik nam de proef op de som en koos het boekje: ‘Wande
ling Jufferswaard, Heelsums beekdal en Noordberg’ (april
2005), geschreven door Piet Dolman en Jone Nuis en ge
produceerd door Hubert Mettivier Meijer. Samen met
Johan Vereijken liep ik vanaf de parkeerplaats bij het
veerpontje in Renkum de Jufferswaard in, over de zomer
dijk richting de Heelsumse beek. Met het boekje in de
hand kwamen we zonder problemen bij de Noordberg en
via Heelsum weer terug de Jufferswaard in.
Wijzigingen voor de IVN-app
Zou deze wandeling nou zo in de IVN-app ingevoerd kun
nen worden? Nou nee. Een belangrijke wijziging betreft de
huidige loop van de Heelsumse beek. Immers, in 2015 –
zo las ik op internet - heeft het waterschap Vallei en Ve
luwe de loop van de beek in de uiterwaarden bij de Juf
ferswaard gewijzigd. De beekloop is naar het westen ver
legd en aangesloten op de monding van Sloot Renkum
achter de papierfabriek Parenco, waar ook een vistrap is
gemaakt. De oude uitmonding van de beek krijgt inciden
teel water uit de beek.
Een andere wijziging heeft te maken met de hoeveel in
formatie die in het boekje staat. Die is niet mis! Informa
tie over de ontstaansgeschiedenis van Renkum, Heelsum,
de Noordberg, de Jufferswaard en de kleiafgravingen daar
ten behoeve van de steenfabricage. Maar ook heel veel
leuke weetjes over planten, bomen, vogels en andere die
ren die we tegen zouden kunnen komen. Zou je al die in
formatie in de app kwijt kunnen? Dit alles geïllustreerd
met tekeningen van Frits Leusink. Mooie tekeningen,
deels in kleur. Zouden die nog ergens te vinden zijn?
Er is nog werk te doen.
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Vogeltrek
AUTEUR: FRANK KLINGE. FOTO’S: VIA INTERNET

Een beetje mistige morgen in oktober. Alle kleuren lijken
alleen nog maar te bestaan uit bruin en wat groen. Grote
druppels dauw om je heen. Dan ineens een groep vinken
die over je heen vliegt. Even snel als je ze ziet, zijn ze
weer weg. Dan komt er een andere groep aan. Dat blijken
zanglijsters te zijn. Zonder geluid vliegen ze over je heen.
Je hoort het vleugelgeruis en daarna sta je weer in de stil
te om je heen. De zon wint wat aan kracht en de kou
wordt wat minder. Het zicht wordt ook beter en de ver
wachtingen voor deze ochtend worden hoger. Wat voor
vogels en hoeveel gaan we er deze ochtend zien?
De herfst komt er weer aan en iedere vogelaar krijgt de
kriebels om zoveel mogelijk van dit fascinerende schouw
spel te zien. De snelheid waarmee grote groepen vogels
over je heen vliegen in allemaal dezelfde richting. Waar
komen ze vandaan en hoever gaan ze? Ontzag voor vogel
tjes als de goudhaan die 6 of 7 gram weegt en die 3000
km vliegt en dan nog 4 gram weegt als hij in Nederland
langs komt.

Excursies
AUTEUR: ELS ROODE, VOGELWERKGROEP

26 oktober 2019: zee-, trekvogels
1 december 2019: Arkemheen / Flevopolder
1 februari 2020: Renkums Beekdal
4 april 2020: Wageningse Bovenpolder
Voor alle excursies geldt dat de nadere informatie ruim
een à twee weken van tevoren bekend gemaakt wordt via
e-mail, e-zuidwester en op de IVN-website.
De data staan nu vast, maar de bestemming kan eventueel
veranderen, afhankelijk van gebiedsomstandigheden of
actuele waarnemingen in het veld. Dit hebben we vorig
seizoen op deze manier aangepakt en dat was zeer suc
cesvol. Deelnemers worden verzocht zich altijd minstens
twee dagen te voren aan te melden per e-mail: els.fran
k@planet.nl.

Het hoogtepunt van de vogeltrek bevindt zich rondom ok
tober, maar begint al veel vroeger voor een groot aantal
vogels. Steltlopers uit het hoge noorden arriveren vaak al
weer in augustus in ons land. In het Lauwersmeergebied
zie je dan weer de eerste grote groepen kemphanen, bos
ruiters en watersnippen. Daar zitten dan vaak ook wat
zeldzamere soorten tussen zoals grauwe franjepoot. Maar
het echte trekvogelgevoel ontbreekt dan nog. Je staat in je
T-shirt in de brandende zon naar de vogels te kijken af
komstig uit de toendra. Om je heen hoor je nog vaak de
baardmannetjes in het riet, maar voor de rest is het erg
stil om je heen. Van onze zangvogels zijn een aantal al
weer vertrokken uit ons land zonder dat wij er maar ook
iets van gemerkt hebben. Ook in de tuin is het stil gewor
den. Het is ieder jaar weer de spanning en de belofte dat
de vogeltrek er weer aan gaat komen. Mooie waarnemin
gen en ervaringen en ook een goed gevoel als je om 11 uur
merkt dat de piek van de overkomende trekvogels voorbij
is en op je stoeltje een lekkere kop koffie met een boter
ham neemt en dan nog een beetje om je heen zit te turen.
Het gevoel dat je weer als toeschouwer aanwezig bent ge
weest van een prachtig natuurfenomeen.

De trouwe bezoekers van de vogelexcursies hebben een
app-groep, wie daaraan toegevoegd wil worden kan zijn
of haar 06-nummer naar mij mailen. Het is leuk voor het
uitwisselen van foto's en om tijdens de excursies contact
te houden indien nodig of voor eventuele afmeldingen.
We gaan ook weer broedvogels tellen vanaf maart. Voor
belangstellenden plannen we ook nog een telling als ex
cursie. Nadere informatie volgt in het voorjaar.

Veel plezier bij de komende vogeltrek.

IVN Zuidwest Veluwezoom

11

Onze pad Bufo
AUTEUR: MARY DE JONG

Van de week komt ie weer eens aan kruipen. Een pittige
hoosbui drijft hem onder de klimop vandaan ons huis in.
Eerst op de mat bij de achterdeur, dan na een tijdje de
keuken in. Daar blijft hij zitten met een blik in zijn bij
zondere oranje, horizontaal gestreepte ogen van ... Tja,
wat voor blik kan een pad hebben? Verveeld? Op zijn hoe
de? Nieuwsgierig? Geen idee.
Onze pad is een gewone pad (Bufo bufo voor de liefheb
bers van de Latijnse taal), de meest voorkomende soort in
Nederland. Die van ons is wat klein, waarschijnlijk een
mannetje. Vooral de vrouwtjes kunnen wel 13 centimeter
groot worden. Meestal is de pad bruin tot grijs met een
lichtere buik met marmertekening. Het is zijn ruwe huid
met wratten (slijmklieren of parotoïden) die bij mensen
nog wel eens een gevoel van 'getver’ oproept.
Eten met je ogen
Met zijn uitrolbare tong vangt een pad vooral ongewer
velde dieren zoals wormen, insecten, spinnen en larven.
Om zo’n levende wezentje door te slikken draait de pad
zijn oogballen omlaag om zo het beestje in de maag te
drukken. Heel bijzonder! Zie filmpje https://www.dum
pert.nl/mediabase/6552887/bf3ed9a2/pad_eet_gloei
beest.html.
Thuis
De pad is vooral bij schemer en nacht actief. Overdag zit
hij in een donker, vochtig plekje zoals in een zelf gegra
ven holletje onder de bladeren, onder stenen of hout
stronken. Als het kouder wordt, zoekt hij een diepere of
beter beschutte plaats. Daar raakt hij in winterslaap, een
sluimerende toestand waarin hij niet eet of beweegt. Vaak
komen padden hun hele leven op een plek terug. Padden
worden meestal tot 10 jaar oud, wat uit kan lopen tot de
hoogbejaarde leeftijd van 30 jaar.
Popeye-armen
Tussen februari en april wordt hij wakker en gaat op zoek
naar een aantrekkelijke dame bij het water. Dan start de
beroemde paddentrek, waarbij vele vrijwilligers hem en
zijn broeders en zusters proberen te redden door hen een
lift te geven over drukkere wegen. Eenmaal de dame ge
vonden grijpt het mannetje haar onder de oksels met de
speciale paarkussentjes aan zijn voorpoten. Met zijn flin
ke bicepsen houdt hij dat vol totdat zij in het water snoe
ren van zo’n 1200 tot 6000 eitjes legt, waarover hij direct
zijn zaad uitsproeit.

het belangrijkste: donker, vochtig en beschut. Je kunt
deze eenvoudig zelf maken.
- Zoek een donker, vochtig en beschut plekje in de tuin
- Graaf daar een ondiepe, wat langwerpige kuil.
- Plaats hierin een bloempot op zijn kant (opening naar
het zuiden) en vul deze met wat aarde. Zo is deze half be
graven.
- Doe wat vochtige bladeren, compost of mos in de
bloempot.
Bronnen
https://www.ivn.nl/ouders-en-scharrelkids/nieuws/
doe-tip-maak-een-winterschuilplaats-voor-kikkers
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/tip-involamfi
bienenreptielen
https://dier-en-natuur.infonu.nl/dieren/34585-algeme
ne-informatie-over-de-pad.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_pad
www.ravon.nl

Zee-, trekvogelexcursie
De vogelwerkgroep gaat op zaterdag 26 oktober een
zee-, trekvogelexcursie geven. Nadere informatie volgt
nog via e-mail, e-zuidwester en de IVN-website over de
bestemming aan de kust en de vertrektijd vanuit Ren
kum. Wilt u graag mee? Opgeven kan al via e-mail:
els.frank@planet.nl.

Bufo als jouw tuindier
Kikkers en padden kunnen in Nederland wel een steuntje
in de rug gebruiken. Jouw tuin kan dienen als tussenhalte
op weg naar een ander gebied of een vast thuishonk voor
de komende 10 jaar.
Wil jij een eigen Bufo in je tuin, dan zijn schuilplaatsen
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De Ganzenveer
De ‘Ganzenveer’ werd mij overhandigd door Folchert van
Dijken. “Wat is de bedoeling?” vroeg ik. “Dat je jezelf laat
kennen. Aan de andere leden.” “Maar ik ben geen lid.” “
Maakt niet uit”, zei Folchert. Folchert is een van de ‘
Beekjuffers’, vier cursisten van de Natuurgidsenopleiding
die ik een jaar lang mocht begeleiden bij hun onderzoek in
het Renkums beekdal. Dat was een van de leukste dingen
die mij zijn overkomen sinds mijn pensioen.
Dit wordt dus het relaas van een vreemde gans in de bijt.
Eerst mijn CV, - hebben we dat maar gehad. (Ik houd van
lijstjes, dan weet u dat vast.)
Mijn CV
Naam: Willem Gerrit Braakhekke (net als mijn neef, wat
soms verwarring geeft).
Geboren: 1948 te Deventer, in een onderwijzersnest (mijn
ouders kenden elkaar van de kweekschool) en dat kan je
nog steeds aan me merken.
Getogen: In Nijmegen. Sinds 1975 in Wageningen. Sinds
1976 in Bennekom.
Opleiding: Biologie in Nijmegen. Gepromoveerd in Wage
ningen op onderzoek naar oorzaken van variatie in soor
tenrijkdom tussen graslanden.
Gezin: Tijdens onze studie getrouwd met Ellen, zij is - na
40 jaar - biologieleraar in ruste. Zoons: Coen en Maarten.
Kleinkinderen: Fenne, Robbe, Suze, nr. vier is nog in ne
velen gehuld.
Dieren: Hond Jette, kat Mystie (mist een pootje), kippen,
een tuin vol wilde planten en dieren.
Beroep: Universitair docent in Wageningen. Eerst bij de
afdeling Bodemkunde en plantenvoeding; daarna bij de
afdeling Natuurbeheer en plantenecologie.
Thans: vrijwilliger bij de Stichting Renkums Beekdal (be
stuurslid met portefeuille ‘Informatie’, coördinator van de
natuurgidsen, organisator van de lezingen).
Hoe wil ik mij laten kennen?
Ik ben bioloog! Daar moet u niet te licht over denken. ‘Bi
oloog ben je voor het leven’. Het is niet slechts een oplei
ding of een beroep, maar ook een geestesgesteldheid. Bio
logen denken anders dan gewone mensen. Dat hebben ze
overigens zelf vaak niet door. Ecologen, zoals ik ben, zijn
het ergst. Die zien in alles evolutie en ecosystemen, met
evenwichtstoestanden, terugkoppelingen en kantelpun
ten. Mijn promotor (zelf fysicus) verzuchtte ooit “Jullie
biologen maken alles zo ingewikkeld.” Maar zo is het
leven nou eenmaal: ingewikkeld en divers.
En mijn karakter?
Biologen kunnen heel verschillende karakters hebben. Ik
plaats ze graag in een gelijkzijdige driehoek ABC, met
hoekpunten A jager-verzamelaars, B wereldverbeteraars
en C waarnemers/beschouwers. Ik zit hoog in hoek C. Ik
rijd niet om voor een zeldzame soort. Ik beklim geen bar
ricaden. Laat mij maar kijken en denken over wat ik zie.
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'Stukjes schrijven'

En vertellen wat ik denk te begrijpen, dat ook. Niet iets
waar je mee scoort op feestjes, maar als natuurgids en
stukjesschrijver wel heel dankbaar om te doen. Dat is nog
iets leuks wat mij is overkomen na mijn pensioen.
Heb ik:
- een hobby? Als bioloog heb je geen hobby nodig. Maar
wandelen, telt dat ook als hobby? Lekker lang lopen langs
winderige stranden, bloemenrijke alpenweiden en kale
rotsen. Dan heb ik toch een hobby. Stukjesschrijven vind
ik trouwens ook leuk (zie bovenstaande foto).
- een favoriete plant of dier? Afgezien van onze huisdie
ren eigenlijk niet. Ik heb geen voorkeur voor fraaie of
zeldzame soorten. Paardenbloemen zijn mij even lief als
bokkenorchissen. Trouwens, gewone soorten bestaan niet.
Alle soorten zijn bijzonder, algemene niet minder dan
zeldzame, want algemeenheid is zeldzaam.
- een land dat ik nog wil bezoeken? In Europa valt nog
genoeg te beleven. Natuurreizen naar verre landen zijn
taboe. Wist u dat een retourtje Bali je jaarlijkse CO2-uit
stoot verdubbelt? Natuur in verre landen bekijken we ge
woon op tv.
- een wens? Over de natuur maak ik mij geen zorgen, die
redt zich wel. Soorten komen en gaan, maar natuur blijft
altijd bestaan. Over de mensheid ben ik minder optimis
tisch. De klimaatcrisis zal ons in een maatschappelijke
chaos storten. Mensen zijn niet bereid hun individuele
belang op te offeren voor een mondiaal belang dat ze nog
niet ervaren. En als ze het ervaren, is het te laat om er
nog wat aan te doen. Een beroep op ieders goede wil is
niet genoeg. We redden het niet zonder wortel én stok.
Daar moeten we zelf voor zorgen. Met het rode potlood.
Mijn wens is dat meer mensen het juiste vakje weten te
vinden.
Ik geef de ganzenveer door aan: Riek Harteveld, een van
de ‘Beekjuffers’ en nu een vrijwilligster met een tomeloze
inzet. Ik ben nieuwsgierig naar wat zij ons gaat vertellen.
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IVN en KNNV: samen sterker
AUTEURS: BESTUREN KNNV-WAGENINGEN E.O., IVN-AFDELINGEN EDE, ZUID
WEST VELUWEZOOM EN VEENENDAAL/RHENEN, EN DE ORGANISERENDE
WERKGROEP

De landelijk besturen hebben gekeken naar vormen voor
IVN en KNNV om samen op te trekken. Fuseren tot één
vereniging zat er niet in, samenwerking wel. Samenwer
king op landelijk niveau is één ding, maar wordt pas echt
gedragen als samenwerking ook op afdelingsniveau ge
stalte krijgt. Tijdens de gidsenopleiding is de samenwer
king goed bevallen. IVN en KNNV hebben elkaar gevonden
en weten elkaar te waarderen. Nu de leden nog. Wat
weten die van elkaar.
Elkaar ontmoeten
Tijdens het bestuursoverleg van de vier afdelingen rond
Wageningen werd afgesproken om in 2018 iets te organi
seren waarin de leden elkaar konden ontmoeten. Liefde
voor de natuur is wat ons verbindt, maar de manier waar
op we dat doen verschilt. Samen optrekken tijdens diverse
excursies was wellicht iets om elkaar te leren kennen en
waarderen, de verschillen op te merken en te leren waar
deren.
Elke afdeling heeft in 2018 een excursie georganiseerd en
met 12 tot 30 deelnemers hebben de leden van de diverse
afdelingen bij elkaar kunnen rondkijken. Deze opzet was
voor iedereen wel nieuw en trok nog geen grote aantallen
leden. Het was wel een goed begin en het organiseren
bleek geen groot probleem. Volgens de organisatoren was
de sfeer prima en was het heel leerzaam. Bij het IVN heb
ben we bij diverse werkgroepen kunnen kijken wat zij
doen en welke resultaten zij daarbij boeken. Vooral het
enthousiasme van de werkgroepsleden was aanstekelijk
om te ervaren. Een gezamenlijke aftrap en/of afsluiting
met een versnapering heeft velen verleid om onderling
wat verder te praten. IVN’ers blijken enthousiaste vertel
lers en KNNV’ers enthousiaste natuurkenners die ieder
een meenemen het veld in voor een bijzonder plantje. Met
elkaar zijn we op bezoek geweest op Remmerstein, een
privé landgoed met een prachtige tuin en park, rondgeke
ken op het Wekeromse zand en Wolfheze Zuid en te gast
in het Renkums beekdal met haar actieve werkgroep
Beken en sprengen.
Herkansing
Wij als besturen en organisators zijn tevreden met dit
begin. Dat de leden van de vier afdelingen elkaar nu ken
nen dat is te veel gezegd, maar we vertrouwen erop dat de
deelnemers met enthousiaste verhalen vertellen over hun
ervaringen. De overige leden krijgen in 2019 een herkan
sing. Er zijn vast meer enthousiaste menen die iets over
hun werk kunnen en willen vertellen en elke afdeling
krijgt weer een kans. De besturen zijn van mening: pak
deze kans en ga eens gluren bij de buren.
Bij elkaar kijken
Naast deze vorm van samenwerking zijn de besturen ook
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bezig om de leden en de gidsen met elkaar in contact te
brengen, elkaar te stimuleren. De KNNV heeft al een tijdje
een Natuuracademie met lezingen en excursies, ook voor
niet-leden. IVN gaat bij andere afdelingen kijken wat zij
aan bijscholing/kennisuitbreiding bieden. Er komt dus
meer dan gezamenlijke excursies/uitjes en jullie horen in
welke vormen dit straks aan jullie wordt aangeboden.
Voor mensen die de diepte in willen qua natuurkennis, ga
eens mee inventariseren op Vlinderdas. Voor data kun je
contact opnemen met een werkgroep van KNNV, zie de
website, zij kunnen je opnemen op de verzendlijst waarop
de inventarisatiedagen worden aangekondigd. We hopen
komend jaar weer velen van jullie te ontmoeten.

Natuurkoffer
De Natuurkoffer is een koffer vol natuurproducten om
ouderen die niet goed ter been zijn de natuur te laten be
leven zonder dat zij daarvoor de deur uit hoeven. Vrijwilli
gers van IVN trekken met deze koffer langs zorgcentra
om de zintuigen van ouderen te prikkelen: de geur van
dennennaalden, het zien van natuurbeelden, het voelen
aan een ruwe bolster van een kastanje, het proeven van
zelfgemaakte bramenjam. Hierdoor komen herinnerin
gen naar boven die aanleiding zijn voor een gesprek. De
natuur wordt ingezet als middel om herinneringen op te
halen, gesprekken te stimuleren en het sociaal isolement
te doorbreken.
Dankzij steun van Stichting Den Brinker zijn er in onze
regio 13 natuurkoffers. Onze afdeling heeft er een gekre
gen. We gaan deze allereerst gebruiken bij de Verburgt
Molhuijsen Staete in Oosterbeek, waar Bep van ´t Hoff al
met haar ‘doos van Pandora’ met voorwerpen uit de na
tuur in gesprek is met de ouderen aldaar. In overleg is de
koffer te gebruiken bij andere zorginstellingen in ons
werkgebied. Op de Groene Alzheimerdag was de koffer
te zien.
De plastic bak willen we graag vervangen door zo’n lekker
ouderwets koffertje. Heeft u er soms eentje niet gebruikt
op zolder staan?
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Activiteitenprogramma oktober 2019 t/m februari 2020
Informatie
Werkgroep Belmonte, Wageningen: Betsie van Loenen, tel. 0317 - 41 81 24, b.vanloenen@hotmail.com.
Vogelwerkgroep: Els Roode, tel. 0317 – 31 82 12, els.frank@planet.nl.
Werkgroep Beken en sprengen: Ruud Schaafsma, tel. 0317 - 31 51 17, ruud.schaafsma@gmail.com of Gerrit Brou
wer, tel. 0317 – 35 15 45, gerrit.brouwer@gmail.com.
Werkgroep Landschapsonderhoud: Albert Smit, 06 – 53 65 89 50, smit.albert52@gmail.com of Thijs van der
Velden, 06 – 23 11 80 23, mjmvandervelden@kpnplanet.nl.
OKTOBER
12 oktober 2019: werkochtend werkgroep Beken en sprengen. Tijd: 9.30 – 12.30 uur. Verzamelen bij het ‘Mus
sennest’.
19 oktober 2019: werkochtend werkgroep Landschapsonderhoud. Wilgen knotten achter (voormalige) papierfa
briek Schut. Verzamelen: Utrechtseweg / viaduct A50 t.p.v. papierfabriek Schut.
19 oktober 2019: werkochtend werkgroep Landschapsonderhoud Uiterwaardenschoonmaak: met enkele leden
van de werkgroep.
26 oktober 2019: werkochtend werkgroep Beken en sprengen.
26 oktober 2019: vogelwerkgroep. Excursie zee-, trekvogels.
NOVEMBER
2 november 2019: werkochtend werkgroep Landschapsonderhoud. Landelijke natuurwerkdag: wilgen knotten in
de Rosandepolder. Verzamelen: Benedendorpsweg tegenover garage Klaassen te Oosterbeek.
9 november 2019: werkochtend werkgroep Beken en sprengen.
16 november 2019: werkochtend werkgroep Landschapsonderhoud. Onderhoud landgoed ‘De Kamp’ achter de
(voormalige) papierfabriek Schut. Verzamelen: Utrechtseweg / viaduct A50 bij weg De Kamp.
23 november 2019: werkochtend werkgroep Beken en sprengen.
30 november 2019: werkochtend werkgroep Landschapsonderhoud. Knotten in de Rosandepolder langs Kerkpad
en Veerweg. Verzamelen: bij Veerweg 5 en het Drielse Veer te Oosterbeek.
DECEMBER
1 december 2019: vogelwerkgroep. Excursie Arkemheen / Flevopolder.
7 december 2019: werkochtend werkgroep Beken en sprengen.
14 december 2019: werkochtend werkgroep Landschapsonderhoud. Wilgen knotten in het Heelsums beekdal
nabij de manege. Verzamelen: Koninginnelaan bij stal Klein Vosdal te Heelsum.
21 december 2019: werkochtend werkgroep Beken en sprengen.
28 december 2019: werkochtend werkgroep Landschapsonderhoud. Heide schonen Z-W langs de spoorbaan
Utrecht – Arnhem. Verzamelen: Hoek Parallelweg / Telefoonweg te Wolfheze.
JANUARI
4 januari 2020: werkochtend werkgroep Beken en sprengen.
11 januari 2020: werkochtend werkgroep Landschapsonderhoud. Wilgen knotten in het Heelsums beekdal nabij
de manege. Verzamelen: Koninginnelaan bij stal Klein Vosdal te Heelsum.
18 januari 2020: werkochtend werkgroep Beken en sprengen.
25 januari 2020: werkochtend werkgroep Landschapsonderhoud. Knotten in de Rosandepolder. Verzamelen: Be
nedendorpsweg tegenover garage Klaassen te Oosterbeek.
FEBRUARI
1 februari 2020: werkochtend werkgroep Beken en sprengen.
1 februari 2020: werkochtend werkgroep Landschapsonderhoud. Knotten langs de Veerweg: met buurtgenoten
uit Heveadorp / Oosterbeek en vrienden van Albert (voor de liefhebbers na afloop broodjes en uiensoep). Verza
melen: bij Veerweg 5 en het Drielse Veer te Oosterbeek.
1 februari 2020: vogelwerkgroep. Excursie Renkums beekdal.
8 februari 2020: werkochtend werkgroep Landschapsonderhoud Heide schonen Z-W langs de spoorbaan
Utrecht – Arnhem. Verzamelen: Hoek Parallelweg / Telefoonweg te Wolfheze.
15 februari 2020: werkochtend werkgroep Beken en sprengen.
22 februari 2020: werkochtend werkgroep Landschapsonderhoud Wilgen knotten achter (voormalige) papierfa
briek Schut. Verzamelen: Utrechtseweg / viaduct A50 t.p.v. papierfabriek Schut.
29 februari 2020: werkochtend werkgroep Beken en sprengen.
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