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Bladsmoes (zomer uitgave191) is het ledenblad van IVN Rijk van
Nijmegen en wordt verzorgd door de werkgroep communicatie. Het blad
verschijnt 4 x per jaar, bij het wisselen van de seizoenen. Kopijsluiting:
15 februari
15 mei
15 augustus
15 november

IVN Rijk van Nijmegen

Redactieadres
redactie@ivnnijmegen.nl of Berg en Dalseweg 112, 6522BT Nijmegen

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste één jaar, ingaande
datum aanmelding en wordt steeds stilzwijgend verlengd met een zelfde
periode. De opzegtermijn is minimaal één maand. Bij tussentijdse opzegging geldt dat er geen recht is op restitutie of het niet behoeven te
betalen van de resterende contributie.
Leden betalen per jaar 24 euro, huisgenoten 10 euro, donateurs tenminste 15 euro.
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De oproep in onze nieuwsbrieven voor een algemeen bestuurslid en een secretaris is beantwoord.
Mera Knuiman zal vanaf september toetreden en de
bestuursplaats innemen die Karin van Toor achterlaat.
Henk ter Horst wordt onze nieuwe secretaris.
We zijn erg blij en heten Mera en Henk van harte
welkom in ons bestuur.
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redactioneel

In deze Corona- tijd van behoorlijk veel veranderingen is
het belangrijk om goed af te wegen wat we wel of niet
kunnen organiseren. Mensen om me heen houden respectvol rekening met elkaar, maar tijdens het wandelen
zie ik ook weer clusters van mensen die gewoon als vanouds dicht bij elkaar staan.
De maatschappij gaat nu gelukkig weer een beetje meer
open, maar het virus is er nog, het is nog lang niet weg.
Er is nog geen doeltreffende medicatie en ook is er nog
geen vaccin.
Dus hoe we om gaan met dit gevaarlijke virus ligt volledig
in ons gedrag.
Dus afstand houden en handen wassen en niet naar buiten als je je niet goed voelt, weg blijven bij groepen mensen… Dat betekent zoals ook in de vorige nieuwsbrief
staat dat het juist ook in de komende tijd opletten blijft.
Deze tegenstrijdigheid veroorzaakt bij een aantal mensen
die ik tegenkom verwarring. Aan de ene kant mag je weer
veel meer, aan de andere kant nemen de risico’s juist in

om in te lijsten:

blauwe zeedistel

Een distel die geen distel is. Niet iedere stekelplant hoort
in dezelfde familie. Vaak zijn het composieten, maar deze
is een schermbloem.
De Blauwe zeedistel – Eryngium maritimum - (behorende
tot de Apiaceae).
De plant heeft een lange penwortel en kan daardoor in
extreme omstandigheden in duinzand, op rotsen op kiezels overleven. Natuurlijk hoort hij thuis dicht bij zee. De
hele Europese kust is geschikt voor hem. Van de Wadden
tot de Middellandse zee. Deze heb ik getekend in Calabria, het uiterste zuiden van Italië. Maar je kunt ze ook in
Nijmegen bij enthousiaste tuinmannen tegenkomen. Een
beetje extra kalk en een snufje zout kan hij wel waarderen
en hij beloont je met prachtige blauwe bloemen.
Je schijnt er ook een afrodisiacum van te kunnen maken
maar dit keer doe ik even niet mee.
Joop Speekenbrink

de komende tijd toe en moet je nog steeds goed moeten
opletten.
Dit geldt ook voor ons in het organiseren van activiteiten.
In ons enthousiasme om mensen de natuur te laten beleven laten we mensen mooie dingen zien. We buigen
ons met elkaar over een plantje of geven een voorwerp
door waar we kleine insecten zien. Afstand houden wordt
dan ingewikkeld, zeker als onze passie de overhand
gaat nemen dan wordt afstand houden nog moeilijker.
Het bestuur heeft besloten om tot september zeer terughoudend te zijn met het organiseren van activiteiten.
Dus blijft de planning voor activiteiten voor de komende tijd akelig leeg. Op het moment dat die weer starten
geven we daar in de komende nieuwsbrieven uiteraard
weer alle aandacht aan. De rest van ons blad is zoals
vanouds weer heerlijk gevuld met verhalen en informatie.
Dus veel leesplezier, de redactie
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Inderdaad het is een vreemd, bijzonder met niets te vergelijken voorjaar.
We mochten en konden niet voluit
gaan met onze IVN activiteiten. Ook
wij moesten binnenblijven, zorgen
dat we niet ziek werden. Het werd
ons voorgeschoteld als het nieuwe normaal: alleen boodschappen
doen als noodzaak, niet op reis, geen
bus of trein in, niemand dichtbij ontmoeten die niet tot je huishouden
behoort, zelf met de fiets een grote bocht om iemand heen maken.
Alle normale activiteiten vielen of stil
of deed je digitaal. Het creëerde afstand en voor mij zoals voor vele van
ons een soort ‘persoonlijke bubbel’.
Mensen die je normaal vanzelfsprekend ontmoette zag ik niet meer. Ook
het bestuurswerk voor het IVN kwam
op afstand te staan. Het virus zette
mij enorm aan het denken.

een bijzonder voorjaar
column:

Ik las een artikel in de Groene: ‘Het is niet de schuld van
de vleermuis’. In dit artikel wordt uitgelegd dat virussen
als ebola en corona waarschuwingssignalen zijn van de
natuur. Want de mens zet de balans tussen (wilde) dieren
en hun omgeving op z’n kop. De consensus onder wetenschappers is dat we daarom steeds meer epidemieën
moeten verwachten.
Wij hebben dit virus met z’n allen gecreëerd: “Terwijl we
onze omgeving verwoesten, vernietigen we overal dieren,
schimmels, bomen en planten. Al die organismen dragen
unieke virussen met zich mee en door ze te vernietigen
stellen we hen in staat om zichzelf te ‘redden’ door verder
te evolueren en menselijke virussen te worden.” Aldus de
Amerikaanse wetenschapsjournalist en schrijver David
Quammen.
‘Evolutionaire veranderingen waar homo sapiens miljoenen jaren over doet kan een virus soms wel in een
paar dagen bewerkstelligen. Daarom ontstaan er
zo snel verschillende varianten. Griepvirussen muteren extra snel en dat is dan ook de reden dat je elk
jaar een nieuwe griepprik moet halen. De griep van
vorig jaar is niet dezelfde als die van het komende.’
Sommige organismen hebben een soort ‘onkruidachtige’ trekken, een ‘live fast, die young’-karakter, legt Rick
Ostfeld, medisch ecoloog aan het Cary Institute of Ecosystem Studies in Millbrook in New York, in een videogesprek voor dit artikel uit. Deze soorten, waaronder ratten
en andere knaagdieren, kenmerken zich door jong, vaak
en veel baby’s te krijgen om vervolgens relatief jong te
sterven. Hoewel vleermuizen naar verhouding oud worden, krijgen ook zij veel nakomelingen. “Dit is een soort
trade-off”, zegt Ostfeld. “Deze soorten zijn beter bestand
tegen veranderingen in hun omgeving en hebben een hogere tolerantie voor ziekteverwekkende virussen, omdat
hun levensenergie niet zozeer zit in het doorontwikkelen
van hun immuunsysteem, als wel in het zo snel mogelijk

voortbrengen van nageslacht. Hun fitness hangt samen
met hoe ze zich zo snel mogelijk kunnen reproduceren.
Daarom zitten ze meestal vol met pathogenen en hebben
ze de neiging om goed te overleven in een door mensen
verstoorde omgeving.”
Bovendien komen mensen door ecologische ingrijpen,
zoals het kappen van het regenwoud plotseling in contact
met soorten waarmee we niet eerder in contact waren,
wat eveneens het risico op een ‘species jump’ verhoogt.
Zoals Quammen in Spillover schrijft: “Als de bomen vallen en de inheemse dieren worden geslacht, dan zullen
de inheemse microben rondvliegen als stof van een afgebroken magazijn.” In dat geval zullen parasitaire microben, zoals virussen, op zoek gaan naar een andere gastheer. De kans is groot dat ze die gastheer zullen vinden
in een van de 7,7 miljard mensen die op aarde rondlopen.
https://www.groene.nl/artikel/het-is-niet-de-schuld-vande-vleermuis
Door het artikel realiseerde ik me dat er wel veel gesproken en geschreven wordt over hoe het virus zich
verspreid onder mensen. En ook dat de lucht schoner is, dat we minder uitgeven aan funshopping en niet
noodzakelijke reisbewegingen zoals vakantievliegen.
Maar niets of nauwelijks over onze verantwoordelijkheid
voor de oorzaak van de uitbraak; namelijk het verstoren op grote schaal van de biodiversiteit op onze aarde.
Deze Covid 19 uitbraak sterkte me in het belang van ons
IVN werk. Het herstellen van biodiversiteit is noodzaak,
dat kan alleen maar als we mensen raken.
We worden regelmatig gezien als wat wereldvreemde natuurfreaks met te weinig realiteitszin. Maar het is precies
andersom. Wij zijn de trendsetters.
Ria van Pelt
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foto educatief
In mei leggen alle vogels een ei … Maar dat gebeurt niet
zomaar. Daarvoor moeten de vogelmannen eerst hun
beste beentje voorzetten, zich van hun mooiste kant
laten zien en hun mooiste stem laten horen. En als het
kan voor een ‘aardig optrekje’ zorgen.

Vogelfoto’s, foto van nest (Winterkoning Rijnstrangen?)
Ik lever mijn broedende Blauwe reigers aan en de Graspieper en andere foto’s uit landschapspark Lingezegen.
Jullie hebben van dit onderwerp vast ook fraaie foto’s.
Cyril Liebrand / IVN-werkgroep Foto & Film
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column:

Taffy de huiskat zit buiten. In de tuin. Aan een lijntje. Dat
vindt hij prima. Hij is nu immers ook tuinkat. Sinds een
paar weken: een paar dagen voor zijn eerste verjaardag.
Hij had ons de afgelopen tijd duidelijk laten weten naar
buiten te willen gaan. Met de kinderen. Maar hij mocht
niet. Het ‘kattenstraatverbod’ is weliswaar niet doorgezet,
maar we hebben besloten om van onze Taf een huiskat te
maken. Enerzijds om hem te beschermen tegen vechtende buurtkatten en aan de andere kant om de vogeltjes en
(knaag)diertjes buiten te beschermen tegen deze jonge
rover.
De buurt kent hij inmiddels. We laten hem regelmatig uit.
De tuin kent hij op zijn duimpje. Hij kan op meerdere plekken in de tuin liggen zonder dat we bang hoeven te zijn
dat hij op verkenningstocht gaat en de weg kwijtraakt.

beleef de lente: de eerste vlucht was erg vluchtig
de eerste vlucht gevlucht

Taffy gaat liggen. Kijkt rustig de tuin in. Een insectje tussen de vlonders maakt hem nieuwsgierig. De jonge (geholpen) kater steekt zijn pootje door de spleet en speelt wat. Alles lijkt rustig.
Er kwetteren wat vogels in de tuinen van ons en de buren. Dikke dakduiven blijven netjes op
afstand. De laatste weken zijn er regelmatig geluiden te horen van piepjonge vogeltjes. Inmiddels zijn ze klaar om uit te vliegen.
En dan gebeurt het! Een koolmeesje begint stoer aan zijn eerste vlucht. En kan meteen weer
vluchten! Het beestje is toevallig iets te dicht bij de aangelijnde predator gekomen. De jonge
kat vliegt omhoog. De ultrajonge koolmees ook. Het gevleugelde wondertje weet gelukkig snel
een veilig plekje boven de schommel te vinden, zijn vijand teleurgesteld aan een strakgespannen koortje achterlatend. We slaken een diepe zucht van opluchting. Wat knap dat dit kleine
ding tijdens zijn eerste vlucht zo snel heeft kunnen vluchten voor een roofdier!
Het beestje blijft echter in de tuin. We horen eerst gepiep uit de haag komen. Ah well, daar zit
hij vast veilig. Maar vlak daarna horen de kids vogelgeluiden bij de poort en gaan op verkenning. Daar zit die kleine durfal. Hij is in een plasje water terechtgekomen en zijn vleugeltjes zijn
doorweekt. Hij is bang, maar kan niet vluchten. We pakken het beestje voorzichtig op en zetten
hem in een emmer. Wat gaan we doen? Taf kijkt ons voortdurend (gelukkig ‘veilig’ aangelijnd)
nieuwsgierig aan. Het kleine gevederde vriendje moet weer de natuur in. Wat is wijsheid?

duizend keer gebeld

De Dierenambulance maar bellen. Het is druk aan de telefoon. Vijf wachtenden voor ons.
Uiteindelijk neemt een vriendelijke jongeman op. Hij hoort ons verhaal aan. Je hoort een lichte
grinnik. “We zijn vandaag al duizend keer hiervoor gebeld. De koolmeesjes vliegen nu uit. Als
ik voor elk uitgevlogen koolmeesje de ambulance moet sturen…”, zegt hij verontschuldigend.
Hij besluit: “Ze gaan de natuur in. En ja… daar zijn roofdieren. Dat is nu eenmaal de natuur.”
We besluiten zelf het beestje op het platdak te zetten. Nieuwsgierig als hij is hupt hij vrij rap naar
voren en komt bovenop de haag terecht. Langzaam zie je het beestje steeds verder richting de
bodem wippen. We blijven de mantra herhalen: “Het is de natuur.” De uren verstrijken en ons
kleine vriendje heeft de stap van de haag gemaakt naar de tuin van de buren. De buurman heeft
wat eten voor het beestje neergezet en geeft aan dat het vogeltje inmiddels naar de tuin van
zijn buren is verkast. We lachen samen en hopen op een lang leven voor deze kleine doerak.

nestjes bekijken

Wist je dat je rond deze tijd van dichtbij nestjes kunt bekijken? Via de digitale weg? Een erg
leuke website waar de kinderen mij op wezen is die van de Vogelbescherming. Als je de link https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente opent, kun je meekijken via camera’s die in vele
nesten in Nederland zijn gehangen. Je kunt de vogels live volgen. Zo hangt er een camera in
een nestkastje van koolmeesjes in het Brabantse Dongen. Deze koolmeesjes zijn inmiddels
uitgevlogen. Op de website is ontzettend veel informatie over vele vogels op te vinden, van
gedrag tot geluiden. In de natuur, in je tuin of vanaf je computer: beleef de lente!
Doornroosje
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de
IVN-vrijwilliger
als ambassadeur van biodiversiteit
De natuur van… Karin
WIE Karin van Toor (58) is lid sinds 2012. Een jaar later begon ze met het ondersteunen van de natuurgidsenopleiding.
Sinds 2014 zit ze in het bestuur, maar daar stopt ze binnenkort mee. Wel blijft ze coördinator van de werkgroep Jeugdeducatie. Ze vindt het leuk om te faciliteren dat anderen hun
werk kunnen doen en gaat zelf niet op stap met groepen.
WAAR “Ons Hoekie” op Bospark Cantecleer in Groesbeek,
een bungalowwoning met een ruime tuin. Het naastgelegen
huisje hebben Karin en haar man Peter gekocht en verbouwd
om te verhuren. Het park ligt tussen de Maldense baan, het
oude spoorlijntje en de Biesseltsebaan, op een uitloper van
de stuwwal. Daardoor is het terrein glooiend. In de tuin van
Karin is veel eetbaar en het hele jaar door bloeit er wat. Ze
maakt gelei van lievevrouwenbedstro en rozen, appelmoes,
pruimenjam, natuurazijn en rabarbercello. Karin is trots op de
vlier die zelf is opgekomen en ze geniet van de Salomonszegel naast het pad. Ze vindt het leuk als je niet direct de hele
tuin kunt overzien en heeft her en der tiny forests gemaakt en
hoogteverschillen gecreëerd met natuurlijke wallen. Ook zie
je overal kleine watertjes, stroompjes en voederplekken voor
dieren. Regenwater stroomt niet naar het riool maar naar de
vijver.
WAAROM “Ik had een stressvolle baan als hoofd Sociale
Zaken bij een gemeente. In december 2012 kreeg ik een auto-ongeluk en moest revalideren van een whiplash. Daarbij
kreeg ik de opdracht naar buiten te gaan. Ik ging op excursie
met Staatsbosbeheer en ontdekte dat ik in mijn leven niet
meer deed dan werken en moe zijn. Dat moest anders. Ik
werd lid van IVN en startte met praktisch natuurbeheer. Ik
ben geen echte vogel- of plantenkenner en wil geen gidsenopleiding volgen. In ons huurhuisje hangt wel een kaart van
het Rijk van Nijmegen en ik vertel mensen graag verhalen.
Bijvoorbeeld waarom er nog zoveel dikke bomen bij de Sint
Jansberg staan. Die zijn niet omgezaagd omdat er zoveel
munitie in zit uit de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn leuke wee
tjes.” Karin en Peter fietsten zesenhalf jaar rond de wereld,
van Europa naar Afrika en Azië. Tot de kredietcrisis kwam en
ze terug moesten naar Nederland. “Ik had nog niet terug gehoeven maar kwam er wel achter hoe zwaar reizen eigenlijk
is. Binnen een paar maanden was ik om: het was klaar. Ik zou
nergens anders willen wonen dan in Nederland. In het buitenland ben je altijd bijzonder. Hier begrijp je elkaar sneller. Daar
komt bij: hoe verder je gaat, hoe meer je wordt gezien als een
bank in plaats van een mens.”
WAARDEVOL “Door het volgen van groencursussen kreeg
de natuur meer betekenis voor mij. Ik heb geleerd anders te
kijken. In de natuur geniet ik van de rust en stilte. Het is hier
heerlijk. Stromend water, elektriciteit en een bibliotheek, meer
heb ik niet nodig. Bijna alle boeken heb ik weggedaan, behalve Harry Potter – die boeken heb ik wel vijf keer gelezen – en
naslagwerken over natuur, knutselen en koken. Je kunt zelf
veel doen, dat zie ik in onze tuin. We hebben die ingericht met
inheemse en eetbare plantensoorten en diverse voederplekken. Daardoor komen hier veel dieren. Hazelwormen, salamanders, kikkers, eekhoorns, vleermuizen. Laatst vonden we
uitwerpselen van een vos. We zien hier ook meest vreemde
paddenstoelen en wel veertig vogelsoorten. Ik kan daar de
hele dag naar kijken.”
Tekst en foto’s: Tefke van Dijk, schrijfzolder.nl
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In de vorige Bladsmoes zijn we gestart aan een reeks artikelen over het streven naar meer biodiversiteit in het Rijk van Nijmegen. Eigenlijk is biodiversiteit in de Werkgroep Groen en Ruimte altijd al het doel van ons werk. Daarover
gaat het als we protesteren tegen de bouw van een sauna in de Berendonck,
als we met Staatsbosbeheer praten over boskap, als we ons verzetten tegen
slibstort in het Wylerbergmeer of als we bijvoorbeeld de groeiplek van de
schubvaren willen beschermen.

meer biodiversiteit in de ooijpolder!?
De meeste Nijmegenaren denken bij het buitengebied van Nijmegen het eerst aan
de Ooijpolder. Hoe was en is het daar met de biodiversiteit?
Lang was er in de Ooijpolder een spanning tussen wat natuurbeschermers wilden
en wat de boeren wilden. In de jaren ’80 van de vorige eeuw kwam dat vooral
naar voren toen een aantal percelen in de uiterwaarden werd onttrokken aan de
landbouw: het plan Ooievaar. Die eerste percelen natuur waren zo rijk aan meststoffen dat de distels daar welig tierden en de boeren bang waren voor alle zaden
die eraf zouden komen. Rond 1990 werd er een akkoord ‘Herinrichting Ooijpolder’
gesloten: de landbouw kreeg de ruimte binnendijks en de natuur buitendijks. Dit
was ook de start van het voorbeeldproject de Millingerwaard van ARK-natuurontwikkeling in 1993. Binnendijks kregen de boeren de kans voor schaalvergroting en
intensivering van de landbouw. Maar de ontwikkelingen stopten hier niet. Er werd
met boeren overlegd om toch de randen van hun land beschikbaar te stellen voor
heggen, paden en oevers om daarmee een aantal soorten planten en dieren weer
meer kans te geven. De boeren kregen daarvoor langjarige contracten: wel voor
30 jaar. De agrarische natuurvereniging de Ploegdriever speelde in alle projecten
een belangrijke rol. Dit soort ambities kwamen ook in het landschapsontwikkelingsplan 2004-2014, waarin veel plannen voor meer verfraaiïng en natuurontwikkeling.
Het plan werd geïnitieerd door de drie gemeentes Beek -Ubbergen, Groesbeek
en Millingen. Via Natura was de organisatie die veel subsidiefondsen bij vooral de
provincie aansprak voor met name de groenblauwe dooradering. Er was aandacht
voor een beter beheer van de dijken voor meer bloei. Ook mooie ambities voor het
historisch erfgoed werden in het plan opgenomen.
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Doordat het IVN betrokken raakte bij het Zwanenbroekje
(stapsteen in de EVZ) gingen we ook meedenken over
de landschapsontwikkeling in de Ooijpolder. We kregen
een plaats in het partneroverleg voor het landschap.
Er werd samengewerkt door Natuurclubs, de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, heemkundekringen, Landbouw, de Ploegdriever en Via Natura. Deze
samenwerking werd in het hele land vaak genoemd
en aan het eind werd geëvalueerd. De resultaten werden in 2016 onderzocht door de stichting Bargerveen:
https://www.stichting-bargerveen.nl/wp-content/uploads/2017/06/Groenblauwe-dooradering-ooijpoler.pdf
Geconstateerd werd dat vooral in de eerste jaren in de
stroken een sterke verbetering was van het aantal soorten insecten, amfibieën, vogels en planten. Als voorbeelden worden genoemd: moerassprinkhaan, bruin blauwtje
en veldleeuwerik.
Duidelijk was dat er in de fusiegemeente Berg en Dal een
nieuw landschapsontwikkelingsplan moest komen. Bij de
voorbereiding daarvan nam ik voor het IVN de deelname
over van Hans Langendam. Er kwam een nieuw plan: https://www.bergendal.nl/zien-en-beleven/landschapsontwikkelingsplan-2015-2025-landschap-van-iedereen_45635/
Al uitvoerend werd wel duidelijk dat de biodiversiteit in de
Ooijpolder (en de rest van de gemeente ) hiermee nog
niet gered zou zijn. Via Natura kreeg in 2019 met Radboud UMC subsidie voor het onderzoeksproject ‘Grip op
biodiversiteit’, waarin men duidelijk wil krijgen welk effect
een ander beheer door de agrariërs heeft op het insectenleven en vooral op het bodemleven.

Projecten elders in het land zoals kaas van Terschelling
en zuivel van Amstelland waren voor ons een voorbeeld.
Een ander beheer kan niet zomaar als er niet ook andere
afzetmogelijkheden komen. We legden contact met een
industrieel die misschien wel lokale of duurzame melk
wilde verwerken. We dachten na of voedselbossen niet
een goede optie zouden kunnen zijn voor biodiversiteit en
zoeken land daarvoor. En we leggen vooral veel contacten: boeren, verpachters, VNC, waterschap, gemeente.
We constateren dat bijna iedereen wel vindt dat er iets
moet veranderen.

Begin 2018 nam een paar leden van de vogelwerkgroep
Nijmegen het initiatief tot een burgerinitiatief Duurzame
Ooijpolder, www.duurzame-ooijpolder.nl.
Ik zat er helemaal in en ging graag meedoen. We constateerden dat binnen mooie randen de percelen steeds
armer werden.

Kortom veel ontwikkelingen en vooral spannend wat het
gaat opleveren voor onze polder en het land. En hoopvol
is dat heel veel mensen voelen dat het anders moet in de
landbouw.

Intussen waren Radboud UMC, Natuur Plaza en andere
onderzoeksinstituten in overleg hoe zij konden aansluiten
bij de nieuwe kringlooplandbouw. Gesproken werd van
‘Healthy Landscapes’. Vanuit die kring werd begin maart
jl. een subsidieverzoek gedaan: Living Lab Ooijpolder.
Een onderzoek in de zich ontwikkelende landbouw. Het
IVN bestuur RvN ondersteunt deze aanvrage. Wat het
project moet opleveren wordt als volgt beschreven: “Goed
zicht op welke combinatie van ingrepen in het landschap
tot een duurzaam herstel leiden van de biodiversiteit. Wat
dit herstel oplevert voor de betrokken agrariërs in het gebied, en wat hun bedrijfsvoering toevoegt aan het herstel.
De sleutelprocessen die leiden tot gebiedsveranderingen
worden zichtbaar, en hoe deze processen zijn te organiseren bijv. via educatieve projecten. Onderzocht worden
het natuurherstel, de economische drivers en het sociaal
draagvlak. Hoe deze bevindingen zijn op te schalen naar
andere gebieden.”

Nico van der Poel
npoel@fo.nl
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Biodiversiteit, je hoort het vaak in je omgeving. En als je in Nijmegen om je heen kijkt, zie je dat je in een van de
meest bio-diverse-landschappen van Nederland leeft. Er lijkt zelfs niks aan de hand. En toch is het promoten van
meer biodiversiteit belangrijker dan ooit. Maar ... wat kun je daar nou mee als IVN-vrijwilliger?

IVN-vrijwilliger als ambassadeur van biodiversiteit

Door de Universiteit van Nijmegen en mede daardoor binnen het IVN Rijk van Nijmegen, beschikken we over ongelofelijk veel kennis op het gebied van de natuur. Vaak is
deze kennis erg theoretisch. Daarom wil ik in dit stuk pleiten voor de praktijk van alle dag. Om de schop nog deze
zomer in de grond te steken. Zodat de weerbarstige activiteit van werken met tuingereedschap en kennis op het gebied tuinbeheer niet verloren gaat binnen onze generatie.

in eigen tuin

Onze voorouders waren heel bekend met deze buiten activiteiten. Laten we ons ook verdiepen in onze eigen tuin.
Een plek waar wij alles over te vertellen hebben omdat
het eigendom is. Een plek als mogelijke leefomgeving
voor veel dieren. Onze al opgedane theoretische kennis
kunnen wij in onzekeuzes mee laten wegen. Zodat wij

een diervriendelijke omgeving creëren. Jaar in jaar uit,
waar wij ook zijn. Vreugdevol bezig zijn in de buitenlucht
alleen of met meerdere familieleden, buurtbewoners of
vriendengroep. Dit werkt positief op de mens als sociaal
wezen en de natuur profiteert hiervan mee.
De markt heeft ons verdreven van de velden. Daar rijdt
nu een eenzame tractor. Maar er is nog genoeg ruimte
over in deze geïndustrialiseerde samenleving om elkaar
te ontmoeten ten behoeve van onszelf en de biodiversiteit. Juist als IVN-vrijwilliger, actief binnen de Praktisch
Natuurwerkgroep Nijmegen, vind ik dat wij daar een stap
in kunnen zetten.
De natuur kennen is niet hetzelfde als de natuur helpen.
Sterker nog: ook zonder kennis van de natuur kunnen wij
veel voor de biodiversiteit betekenen.
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Als we in onze eigen tuin en bij andere mensen flink aan
de slag gaan, helpen we de insecten. Zij hoeven dan
geen vele tientallen meters meer te vliegen voor nectar.
Ook helpen wij de egel die niet meer ver hoeft te dolen
om zijn grote dorst te lessen. In het buitengebied wordt
het grote werk al gedaan om de weinige natuur te ondersteunen met professioneel materieel en flinke aanplant.
Binnen onze dorpen en steden valt er nog veel te doen.
Hoe is al duidelijk omschreven in de vele groene initiatieven die via media op ons af komen.
Een tegel verwijderen is makkelijk, maar niet iedereen
weet dat er geen vruchtbare aarde onder zit. Die tegels
liggen op een bed van geel zand. Als je dat wegschept
naar een hoek in je tuin heb je meteen een ‘mini stuwwal’ gecreëerd. Stapel je de tegels vervolgens op tot een
mooi scheef weglopend muurtje, dan kunnen insecten
zich daarin prima nestelen en heb je een plekje waar aangewaaid plantenzaad kan ontkiemen. Een big bag met
goeie tuingrond op de plek waar het geel zand lag en je
hebt de belangrijkste ingrediënten voor een bloemrijke
tuin. Gezamenlijk inkopen van biologisch plantgoed zou
een project kunnen zijn dat door IVN mensen opgepakt
wordt. De markt gaat zich vanzelf richten naar dit nieuwe denken. Het effect van dergelijke tuintransities is dat

het een tegenhanger vormt voor veel versteende tuinen
die onderhoudsvrij zijn en een natuurwaarde hebben van
nul komma nul. Het ondersteunen en enthousiasmeren is
op het lijf geschreven van het IVN Rijk van Nijmegen die
educatie hoog in het vaandel heeft.
Biodiversiteitambassadeur met een groene ruimte om het
eigen huis heen. Iets om met trots te laten zien. Door de
Groencursus, de Bomencursus en de Natuurgidsenopleiding hebben wij behoorlijk wat bagage hierover meegekregen. Als dank kunnen wij daar iets voor terug doen,
door het buiten onszelf te zetten in onze eigen ruimte en
het te voeden met nieuwe inzichten.
Stel; Dat wij als IVN-ers heel veel vragen krijgen uit de samenleving over hoe te vergroenen voor de biodiversiteit.
Dan hebben wij al pionierswerk gedaan in woord en daad.
Vandaar uit gaat de bal verder rollen. Andermans vingers
gaan jeuken om mee te doen.
De nieuwe status: Een biodiverse tuin. Een goed georganiseerde welkomsplek voor insecten, amfibieën,
vogels en kleine zoogdieren.
Henri Nijkamp
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De mensheid heeft zich even buitenspel gezet. Met
een onderlinge afstand van anderhalve meter kun je
niet veel anders. De rest van de natuur gaat gewoon
door. Wat merkt die eigenlijk van onze uitschakeling?

luchtkwaliteit

Hadden we het tot voor kort nog over de stikstofcrisis,
de lockdown heeft er voor gezorgd, dat de hoeveelheid
stikstof met gemiddeld 25% is afgenomen. Dat merk je
vooral in de grote steden, waar het verkeer de belangrijkste stikstofbron is. Daarmee is het stikstofprobleem nog
niet opgelost, maar er is een stap gezet.
In India is het effect nog veel groter. Door het stilvallen
van de industrie en een groot deel van het verkeer, klaarde de lucht zo op, dat de Himalaya weer zichtbaar werd in
de provincie Punjab. Die was al decennialang verdwenen
achter de smog. In New Delhi zakte de luchtverontreiniging met maar liefst 44%.

de lockdown e
waterkwaliteit

De Venetianen konden hun ogen niet geloven. Nu er
geen toeristen meer kwamen, lag de scheepvaart door
de kanalen van Venetië vrijwel stil. Het troebele water
werd kristalhelder. Je kon de bodem zien en de vissen
zien zwemmen.
Iets vergelijkbaars gebeurde in Amsterdam. Waar het
doorzicht normaal 70 cm is, is het nu 150 cm. Er komt
nu op de bodem op 250 cm voldoende licht om zaden
te doen ontkiemen. Stel je eens voor, de Amsterdamse
grachten vol waterlelies!

voorzitter voor de komende jaren
De eerste vier jaar van mijn rol als voorzitter van onze afdeling zit erop. Ik mag weer een periode van vier jaar als
ik me weer verkiesbaar stel. En dat doe ik weloverwogen.
Ik heb mezelf de opdracht gegeven om met de vrijwilligers en het bestuur een brug te slaan naar de toekomst.
De afdeling is bijna een halve eeuw geleden opgericht door
enthousiaste mensen met een groot hart voor de natuur.
Er is veel veranderd in deze halve eeuw maar gelukkig zijn
ook de goede zaken behouden gebleven. Dat blijkt ook uit
een groep van nog steeds actieve oudere leden van onze
afdeling. De afgelopen 4 jaar heb ik vaak jubilarissen mogen huldigen, dat doe ik met veel respect en bewondering. Zij hebben veel voetstappen gezet die paden vol ac-

tiviteiten hebben gebracht die nog steeds herkenbaar zijn.
Daarnaast heeft onze afdeling alleen maar toekomst als
nieuwe actieve leden actief worden en we nieuwe activiteiten organiseren. Gelukkig hoeven we dat niet allemaal zelf te verzinnen. Wij zijn onderdeel van een grotere
beweging van mensen die een diep besef hebben dat
we anders en beter met onze aarde om moeten gaan.
Mijn slogan is dan ook dat we van afdeling naar onderdeel van een beweging door moeten groeien. Met behoud
van onze eigen entiteit want het IVN en ook onze afdeling
is uniek.
Landelijk is er de laatste jaren veel gebeurd, nieuwe mensen zijn binnengekomen die nieuwe activiteiten en contacten op de kaart hebben gezet. Daar hebben we als
afdeling en vanuit het bestuur op een mooie en bruisende
manier aansluiting bij gevonden. Ook in Nijmegen en de
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geluid

Nu al het menselijke lawaai verstomde, werden andere geluiden veel beter hoorbaar. Vogelgeluiden bijvoorbeeld. Die maakten enthousiast gebruik van de geboden
ruimte. Omdat iedereen thuis moest blijven, hadden ze
ook nog eens een groot publiek, dat er merkbaar van genoot. Massaal werd bij Vogelbescherming naar informatie
gezocht, over wat voor bijzondere vogel zich in hun hun
tuin liet horen.
Wereldwijd verschijnen er ook berichten over wilde dieren, die zich vanwege de rust nu in de stad durven vertonen. Helaas zijn veel van die berichten ontmaskerd als
nepnieuws. Dat wilde dieren wel eens de bewoonde wereld opzoeken, komt wel vaker voor. Toch zal zo’n lockdown wel de nieuwsgierigheid stimuleren.

en het milieu
en straks?

Als straks de pandemie voorbij is, wordt alles dan weer als
vroeger? Komt er weer een grauwsluier voor de Himalaya? Worden de Amsterdams grachten weer ondoorzichtig
troebel? Worden de vogels weer onhoorbaar? We zullen
het zien. Wat wel een goede kans heeft om definitief te
veranderen is het fietsverkeer. Veel grote steden lopen al
jaren rond met plannen om het fietsen te stimuleren om
de files en de luchtvervuiling te bestrijden. Door de coronacrisis werd het openbaar vervoer onaantrekkelijk en
vanwege de rustige wegen konden er tijdelijke fietspaden
aangelegd worden. In steden als Milaan, Parijs en Berlijn
is het voornemen om er definitieve fietspaden van te maken. Het is misschien maar een klein stapje, maar wel in
de goede richting.
Ernest Vrins
omgeving zijn we goed zichtbaar, zoals bij de inbreng van
de omgevingsvisies. Er stromen nog steeds nieuwe leden
binnen die actief willen worden. We groeien nog steeds
en zijn in het land bijna de grootste afdeling. Groot zijn is
niet het doel maar het zijn van een robuuste afdeling wel.
Ik zie het als mijn opdracht als voorzitter voor mijn komende bestuursperiode om deze lijn door te zetten. Dat kan
ik niet alleen. Daar heb ik actieve leden om me heen voor
nodig en een sprekende strategie die gedragen wordt.
Ik hoop dan ook dat tijdens de komende (digitale ) ALV ik
herkozen wordt en mijn opdracht de komende jaren mag
uitvoeren.
Ria van Pelt
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liefde

Terwijl het voor de mens een ongunstige tijd is om prille en
intieme betrekkingen aan te gaan bloeit er in flora en fauna van
alles op.
Merels, gaaien en eksters plunderen mijn beukenbosje op zoek
naar dood hout. De pruimen en de appelbomen hebben net hun
bloesem gedropt en de bijen, hommels en zweefvliegen gonzen
om de bloeiende rozemarijnstruiken heen. En binnenkort de
lavendel.
Sinds drie jaar heb ik een contract met twee gemeentelijke
groen-beheerders en houd het voormalig openbaar groen bij.
Nou ja bij. Ik verwaarloos het liefdevol. Ik luinier.

in tijden van corona
PLAGGEN in plaats van RAGGEN

In een poging de tuin wat diverser te laten ogen besloot ik drie
jaar geleden op enkele plaatsen de stikstofrijke bovenlaag af te
plaggen en in te zaaien met wilde bloemen. Dat lukte maar ten
dele. De talrijke grassen bleven overheersen. Dit tot grote vreugde
van enkele kleinere sprinkhanensoorten.
Sindsdien laat ik het maar betijen en zie zo nu en dan toch wat
bloemen tussen de overheersende sprietengroei. Vroeger kregen
kruiden en grassen nooit de kans de kop op te steken. Tussen de
vaste aanplant werden die steevast met bosmaaier weggeragd.
Nu zie ik vaker Ooievaarsbekken, klaverzuring, walstro en recentelijk
kleefkruid opduiken. Koningskaars en Theunisbloem keren vast
terug en vorig jaar heb ik een Kaardebol toegevoegd en hoop in de
herfst op puttertjes. Distel en brandnetel hebben het de afgelopen
jaren moeten afleggen wegens waterschaarste en dat geldt ook
voor de witte roos die ik had gestekt, een deel van het citroenkruid
en de twee jonge dennetjes die ik had toegevoegd. Sproeien doe ik
niet. Wel gooi ik hier en daar een teil afwaswater neer en begiet ik
een enkele keer een noodruftig plantje met regenwater. Vorig jaar
oogde het soms als een steppe.
Prompt kreeg ik een schrijven van groenbeheer dat het geheel
verwaarloosd oogde. Dat het er wat treurig uitzag wilde ik wel
beamen maar deze kritiek op mijn tuinierstijl heb ik gepareerd.
Onkruid bestaat niet en water geven doe ik mondjesmaat. Bijgevolg
staat het vijvertje soms droog.

KRUIP door SLUIP door

Van afvalhout heb ik een rommelhoekje voor het bodemleven
gemaakt en met bladafval heb ik perceeltjes gras afgedekt. Mulchen
noem je dat. Je kunt dit ook met karton of zeil doen. Scheelt je veel
spitten en schoffelen. De beestjes die hier onder kruipen trekken
weer tuinvogels aan. Roodborstjes, winterkoninkjes, vinken en
merels o.a. De mussen waren laatst in de weer met de pluimen
van het Pampasgras. Vast nestbedekking. Spitsmuizen scharrelen
rond. Heel aantrekkelijk voor onze kat.
Mijn zoon zag laatst een vos hier en steenmarters vertonen zich ook
regelmatig. Bij de nationale bijentelling telde ik in een kwartier 34
honingbijen, 2 solitaire bijtjes, 2 boomhommels en een zweefvlieg.
Als de droogte enigszins voorbij is zal ik mijn zelfopgekweekte
zonnebloemen een plaatsje geven.
Het begint juist te regenen. Ja, er gebeurt veel op die postzegel.
Luna
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BEDMIJT
BLADLUIS
BOOMKLEVER
BOOMKRUIPER
CAVIA
EEKHOORN
EGEL
FRET

GLAZENWASSER
GOUDVIS
GUPPY
HOMMEL
HOND
HOOFDLUIS
HOUTDUIF
HUISJESSLAK

HUISMUIS
KAT
KIKKER
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KUIKENTJE
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MARMOT
MEREL
MOL
MUIS
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PONY
RAT

REGENWORM
SALAMANDER
STEEKMUG
TORTELDUIF
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agenda en activiteiten

In deze Corona- tijd van behoorlijk veel veranderingen is het belangrijk om goed af te wegen wat we wel
of niet kunnen organiseren. Het Bestuur heeft besloten om tot september zeer terughoudend te zijn met
het organiseren van activiteiten. Als we weer starten
zullen we in de komende nieuwsbrieven daar aandacht aan geven.
En toch…
Wat er wel op de planning staat is onze digitale algemene leden vergadering. Deze zal gehouden worden
op 24 juni 2020 middels een ‘zoom-meeting’ van 19.00
uur tot uiterlijk 21.00 uur. In een extra nieuwsbrief vertellen we je er alles over.
Waarom gaan we digitaal vergaderen?
Sinds 24 april is er een noodwet van kracht (Tijdelijke
wet COVID-19 justitie en veiligheid) die het mogelijk
maakt om een ALV elektronisch te voeren en/of om
een ALV uit te stellen voorbij de wettelijke of statutaire termijnen. Deze noodwet maakt het dus mogelijk
om een ALV helemaal via digitale middelen te voeren.
Het bestuur van de afdeling heeft besloten dat de leden geen fysieke toegang krijgen tot de ALV maar dat
de leden de ALV uitsluitend via een elektronisch communicatiemiddel de vergadering kunnen volgen. De
reden van dit besluit is dat we inschatten dat de logistieke maatregelen die genomen moeten worden voor
een gewone Algemene Leden Vergadering niet haalbaar zijn. Daarnaast wil het bestuur graag een aantal
beslissingen nemen zonder al te veel vertragingen op
te lopen (vaststellen jaarrekening, benoeming voorzitter). Door deze keuze te maken voldoen het bestuur
daaraan en aan de wettelijke verplichtingen.
Iedereen is welkom om digitaal deze ALV bij te wonen. Hoe dat kan wordt in de speciale nieuwsbrief
uitgelegd.

