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Foto's
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Hans Balder, de onderste door Simone Saarloos. De foto
op de achterpagina is gemaakt door Karel Noy. Boven
staande foto is van Jan Visser.
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Van de voorzitter
De natuur zit vol tegenstrijdigheden. Je staat op schaatsen en praat over de
kans nog ijsvogels te zien. Een week later in je t-shirt in de zon tussen
fluitende vogels die hun best doen hun territorium af te bakenen. Door het
weer komt ook een ander gespreksonderwerp naar voren. Voor wie en van
wie is de natuur eigenlijk? Overheden maken zich zorgen over de drukte in
bossen en gebieden als de Posbank. Je verwacht ook aandacht voor de ge
volgen voor de natuur. Nee, het gaat alleen over volle parkeerplaatsen en
de kans dat mensen te dicht bij elkaar komen.
IVN Zuidwest Veluwezoom ziet het natuurdilemma: we willen veel mensen
laten kennismaken met de natuur, met hen de natuur in gaan en hen zo
van de natuur laten genieten. Maar helaas, dan komt de natuurlijke ont
wikkeling van de organismen in gevaar door betreden of verjagen. Moeten
we mensen niet meer wijzen op genieten van de natuur in eigen tuin in
plaats van in natuurgebieden? Moeten we als IVN aanbevelen om parkeer
plaatsen en wegen in de Veluwe af te sluiten en natuurbossen aan te leggen
om de ‘natuur’ te beschermen?

Colofon
Redactie:
Albert Bos, Mary de Jong, Hans
Balder, 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 zomernummer is
22 mei 2021.

Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om meer met de leden in contact te
komen. Vandaar dat u dit jaar vier Zuidwesters in de bus krijgt. En als co
rona het toelaat, willen we een midzomerfeest organiseren midden in onze
eigen natuur van de Zomp.
Ik wens u een fijn voorjaar en hoop dat deze Zuidwester daar een bijdrage
aan kan leveren.
Henny Tax
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Jaarverslag
2020
AUTEUR: HENNY TAX

Dit is een samenvatting van het jaarverslag 2020. Het
complete jaarverslag staat op de site van IVN Zuidwest
Veluwezoom.
Het jaar 2020 was door corona geen goed jaar voor IVN
Zuidwest Veluwezoom: niet meer bij elkaar komen, geen
excursies, werkgroepen stonden bijna stil. Een ramp voor
het IVN, een vereniging die drijft op mensen die met el
kaar willen werken en erover vertellen. In een ledenver
gadering werd nog net het nieuwe bestuur benoemd.
Zuidwester De redactieleden hebben in 2020 twee Zuid
westers verstuurd, eentje in het voorjaar en eentje in het
najaar. Er zijn op de website 30 berichten gemaakt/aan
gepast en twee extra informatiepagina's bij de Zuidwester
gemaakt. Ook zijn er meerdere digitale nieuwsbrieven en
vier e-zuidwesters samengesteld.
Natuurgidsenopleiding Na voorbereidende besprekingen
met IVN Ede en Veenendaal en KNNV komt een uitgestel
de start in 2022.
De vier leden van Vogelwerkgroep hadden diverse excur
sies bedacht, maar helaas zijn ze door de pandemie niet
doorgegaan. In juni is wel gevogeld rondom Appelscha.
Afwisselend zes personen hebben de broedvogelmonito
ring en watervogeltellingen uitgevoerd.
De werkgroep Landschapsonderhoud bleef in 2020 verder
groeien. Knotten van wilgen in uiterwaarden blijft boeien.
Zo’n driehonderd wilgen werden onderhouden en heide in
de Bilderbergbossen. Heide langs het spoor werd ontdaan
van dennen, berken en bramen. Men groef naar kaal zand
voor de zandhagedis. Bij werken was de groep geredu
ceerd en verspreid door coronamaatregelen.
Bij de werkgroep Renkumse beken en sprengen heeft
Waterschap Vallei en Veluwe de corona-maatregelen
strikt toegepast. Daardoor werkten gemiddeld 16 beek
prutters, maar 10 werkochtenden. Door de droge zomers
is de Molenbeek droog gebleven. De beken en sprengen in
het Paradijs en de Oliemolenbeek hielden water. Met
dammetjes werd water in de bovenloop vastgehouden.
De werkgroep Beken en sprengen in het Heelsums
Beekdal bestond in 2020 10 jaar en werkte ondanks coro
na nog 220 uur op de woensdagmorgen met acht perso
nen. In 2020 stonden Papiermolenbeek en Wolfhezerbeek
helaas droog. De eikenbosjes die ontstonden op de vochti
ge beekbodems, zijn verwijderd. Uit de stromende Heel
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sumse beek zijn blad, pitriet, humuspakketten, hout en
knolrus verwijderd. De taluds werden gemaaid.
De werkgroep Beken en sprengen op De Kamp is door co
rona stevig in de wielen gereden. Het Waterschap wilde
geen werkzaamheden door vrijwilligers. Vijftien werk
groepsleden besteedden maar 100 mensuren aan schonen
van een beek en plaatsen van veel bomen en struiken.
Werkgroep de Zomp heeft van maart tot september om de
twee weken op de woensdagochtend en -avond gewerkt
en maandelijks op de zaterdagochtend. Door corona in
kleinere groepjes en op afstand. Er zijn geen rondleidin
gen en Zompmarkt geweest. Wat opviel, waren bedroe
vend weinig padden tijdens de paddentrek. Wel een op
vallend groepje zonnende groene kikkers en meer juve
niele bruine kikkers.
De werkgroep NME op de scholen wordt gecoördineerd
vanuit de Stichting Renkums Beekdal. De werkgroep ver
zorgde ook in 2020 weer een natuureducatieprogramma
voor groep 1-8 en alle 11 basisscholen in de gemeente
Renkum. Voorbeelden zijn: kabouterpad, klimaat en ener
gie (warme kleding), Renkumse molen, isoleren, onder
zoek bij de Beken, waterkwaliteit Veluws water.
In 2020 was de Renkumse duizendknoopbrigade door co
rona met 400 uur minder actief dan de voorgaande jaren.
Men werkte in kleine groepjes bij Mariëndaal, Wilhelmi
nabos, Italiaanse weg, Cardanusbossen, Oliemolenbeek en
Nico Bovenweg. Velen werkten verder in hun woonomge
ving zoals bij de Beukenlaan in Renkum en de Prins Ber
nardweg in Oosterbeek. De groep in Heveadorp bleef we
kelijks actief op gepaste afstand van elkaar langs de Seel
beek.
Bij de werkgroep Natuur en gezondheid waren 12 vrijwil
ligers enthousiast om bij instellingen zoals het Verpleeg
huis Ruma Kitah, Alzheimercafé Doorwerth en Woon
zorgcentrum Verburgt-Molhuijzen samen met verzor
genden belevingsactiviteiten voor bewoners, medewerkers
én naasten te gaan ontwikkelen binnen en buiten. Alle
verpleeghuizen sloten hun deuren en de werkgroep viel
stil. Wel was er een actie voor activiteitenbegeleiding bij
Rumah Kita voor aanpassingen van de buitenruimte voor
meer beleving door bewoners.
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Recreatiezonering
AUTEUR: HANS BALDER. FOTO: KAREL NOY

De recreatiedruk op de Veluwe neemt al jaren enorm toe,
waardoor de natuur in het gebied aantoonbaar zwaar te
lijden heeft. Om de juiste balans tussen natuur en recrea
tie te waarborgen moet de recreatie gespreid worden. Re
creatiezonering. Dat zal onherroepelijk leiden tot verdere
verhoging van de recreatiedruk op de Zuidwest Veluwe
zoom.
Twee miljoen bezoekers
De Veluwe is in ons land nog altijd één van de populairste
natuurgebieden voor mensen om er hun vrije tijd in door
te brengen. In dit gebied wonen rond de 900.000 mensen
op een oppervlakte van ruwweg 90.000 ha. In 2019 be
zochten ongeveer 2 miljoen toeristen/recreanten de Velu
we. Over 2020 zijn nog geen exacte cijfers bekend, maar
aangenomen wordt dat door Corona het aantal bezoekers
drastisch toegenomen is. Het is logisch dat de Veluwe
massaal wordt bezocht, want als mensen de natuur willen
opzoeken dan denken ze in eerste instantie aan de Velu
we. Laten we eerlijk zijn, wie kent de Posbank niet? Hoe
vaak lazen we niet dat recreanten op bepaalde dagen ver
zocht werd vanwege extreme drukte niet meer naar de
Posbank te komen. En het is verklaarbaar dat de recrean
ten veelal naar dezelfde plekken terugkomen. Mensen
zoeken gebieden op waar wat te beleven valt, hebben er
genoten en besloten snel weer eens terug te gaan. Alleen,
en daar kunnen we niet meer omheen, door de massale
opkomst wordt de natuur aantoonbaar zeer ernstig be
dreigd. Er moet wat gebeuren om het verstoorde even
wicht te herstellen.
Spreiding
Om de recreatiedruk op de Veluwe in goede banen te lei
den werd jaren geleden het plan recreatiezonering be
dacht. Het plan is er in eerste instantie vooral op gericht
de Veluwe te beschermen door dit natuurgebied in zones
te verdelen. Waar komt het op neer? Het spreiden van be
zoekers. Kort gezegd: een harde kern waar mensen niet
meer welkom zijn (rustgebieden), een eerste schil na
tuurgebied daar omheen waar mensen (beperkt) welkom
zijn, en een tweede schil, de randen van de Veluwe, waar
de mensen vrij rond kunnen dwalen.
Weten is één ding, er naar handelen is een tweede
Maar, wat gaat dit voor ons gebied de Zuidwest Veluwe
zoom betekenen, en voor de natuur. Spreiding naar de
randen van de Veluwe betekent ontegenzeglijk ook toene
mende drukte in ons gebied. Hoe gaan wij daar mee om,
en wat voor invloed kunnen wij daarop uitoefenen. Wij
hebben mooie waardevolle gebieden zoals het Renkums
beekdal, de uiterwaarden, de Oostereng, maar ook het
landgoed Duno en de Westerbouwing om wat voorbeelden
te noemen. Wat betekent het voor deze gebieden? Meer
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spreiding klinkt logisch, maar hoe kunnen wij daar het
beste mee omgaan. Zomaar simpelweg een aantal grote
parkeerplaatsen creëeren, of een transferium aanleggen?
Of moeten er meerdere kleinere parkeerplekken verspreid
over ons gebied komen? Wordt het unieke Renkums Beek
dal een tweede Postbank? Willen we de uitdagende
mountainbike-routes liever hier of liever daar? Of liever
helemaal niet? En kúnnen we nog kiezen?
Kansen en bedreigingen
De hoogste tijd om naar de kansen en bedreigingen te kij
ken. Want bedreigingen zijn er natúúrlijk, maar kansen
evenzeer. Daarom zullen wij de in komende Zuidwesters
aandacht aan dit onderwerp besteden. Het gaat ons
IVN'ers uiteindelijk allemáál aan. Daarom ging ik op zoek
naar informatie en voerde onlangs een diepgaand gesprek
met Charlotte de Roo. Uiteindelijk heeft Charlotte de re
creatiezonering op de ALV afgelopen najaar aan de orde
gesteld. Maar er volgt meer, gesprekken met onderne
mers, gebiedsbeheerders, natuurliefhebbers en andere
belanghebbenden staan in de planning. Hoe staan zij hier
in? Hoe staat u hierin?
Wilt u meer over recreatiezonering weten, lees dan om te
beginnen het boek Ons wilde oosten 2,0 (De toekomst van
de Veluwe) van Michiel Hegener. Mocht u ideeën over dit
onderwerp hebben of krijgen, of er gewoon eens over wil
len praten, neem dan contact met mij op
(hansbalder@icloud.com).
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Wilde bij: kanjer of sukkeltje?
AUTEUR: MARY DE JONG. FOTO: JAN VISSER

Al jaren heb ik insectenkastjes in de tuin. Hout met gaat
jes, bamboestokjes, sleuven, blokjes rietstengels, stro.
Met veel plezier zelf gemaakt of aangeschaft in een win
kel voor tuinstruiners. Volgens de verpakking topappar
tementen voor wilde bijen, lieveheersbeestjes, vlinders
en zo meer. Die laatste twee herken ik nog wel. Maar de
wilde bij? Wat is dat eigenlijk voor beestje en wat maakt
het nou zo anders dan ons ‘huisdier’ de honingbij?
De wilde bij, adoptiesoort van gemeente Renkum, kent
maar liefst zo’n 360 soorten in Nederland. De hommel is
de meest bekende met zijn hoge aaibaarheidsfactor en de
enige soort die niet solitair leeft. Net als de honingbij, in
kasten gehouden door imkers als één soort in Nederland,
leeft deze in groepen.
Wilde bijen kennen verschillende families, genoemd naar
hun manier van nestelen: zijdebijen, groefbijen, zandbij
en, metselbijen en behangersbijen. Het nestelen kan on
dergronds zijn door bijvoorbeeld een tunnel in het zand te
graven (zandbij) of langs een pad (groefbij). Of boven
gronds in een plantstengel of in hout of leem geknaagde
tunnel, zoals een metselbij.
Vernuftige voortplanting
In die tunnels leggen de vrouwtjes de eitjes vaak keurig
op een rijtje in nestcellen: eitje, klompje stuifmeel met
nectar als babyvoeding, afsluiting, eitje, klompje, afslui
ting ... Tot 20 keer achter elkaar. Mannetjeseitjes voorin,
vrouwtjes achterin. De mannetjes komen namelijk eerder
uit dan de vrouwtjes. Maar hoe weet een moeder of een ei
een meisjes- of jongenslarve wordt? Simpel: dat bepaalt
zij zelf. Tijdens het paringsritueel, meestal na lieflijk ge
streel van de antennes, vindt namelijk geen bevruchting
plaats, maar meer een inseminatie. Het vrouwtje bepaalt
later zelf welk eitje bevrucht wordt (en een meisje wordt)
of niet (dus een jongetje wordt).
Als de eitjes eenmaal in hun nestcel liggen, bemoeien de
vrouwtjes zich er overigens niet meer mee. Niks geen op
voedingspraatjes, babyhapjes etc. Zij hebben immers geen
leger werksters als nanny’s zoals de honingbijen en hom
mels .
Kieskeurige eter
Nog een verschil met de honingbij is dat elke wilde bijen
soort slechts één of enkele waardplant(en) heeft. De nieu
we generatie komt uit de tunnels als precies déze planten
bloeien, dus stuifmeel en nectar hebben. Mits die planten
er dan nog staan, want helaas maaien grondeigenaren
zoals gemeenten nog steeds wel te vroeg, te vaak en te
groots. Mede daarom knot onze werkgroep Landschaps
onderhoud nooit alle wilgen (en daarmee de toekomstige
wilgenkatjes) ineens. Wilde bijen kunnen dus wel wat
hulp gebruiken in onze tuinen.
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Honingbij versus wilde bij?
De vraag is of de grotere, ‘veelvratigere’ en door de mens
verwende honingbij de wilde bij verdringt. Deze is nog
onbeantwoord. Ook honingbijen zijn uiteraard heel nuttig,
zoals voor het bestuiven van boomgaarden. Maar het kan
zeker geen kwaad om imkers mee te nemen in activiteiten
voor het behoud van de wilde bij en kritisch te kijken naar
het plaatsen van honingbijkasten nabij natuurgebieden.
Er is ont-zet-tend veel te vertellen over deze bijen. Ook
hoe je de wilde bij kunt helpen. Op wildebijen.nl kun je
gratis het boek Gasten van bijenhotels downloaden. Een
echte aanrader! Ook leuk: het Youtube filmpje ‘Wat zijn
wilde bijen?’van Nederland Zoemt.
Op 17 en 18 april is de Nationale Bijentelling. Op Nationale
bijentelling.nl kun je je inschrijven en vind je een handig
boekje met de 16 meest voorkomende bijen. Succes!
Bronnen
Pieter van Breugel, Gasten van bijenhotels, 2019. EIS Ken
niscentrum Insecten en andere ongewervelden & Natura
lis Biodiversity Center
www.wildebijen.nl; www.knnv.nl/wildebijenenhommels;
www.ivn.nl; www.nederlandzoemt.nl

voorjaar 2021, jaargang 35

Stug volhouden
AUTEUR: JACQUES VAN LEERSUM

Stug volhouden in de strijd tegen de Japanse duizend
knoop.
We moeten de natuur doorgeven aan onze (klein-)kinde
ren. We moeten eraan werken om het voor hen mooi te
houden. Nu vind ik de Japanse duizendknoop op zich een
mooie en imposante plant, maar ik gun mijn (klein-)kin
deren straks meer planten in de bermen dan alleen deze
invasieve exoot en woekerende idioot. Reden om mij op te
geven voor de Renkumse duizendknoopbrigade om het
woekeren te stoppen.
De aanhouder wint
Ik ben gepensioneerd en heb tijd te over. Hardlopen gaat
niet echt lekker meer. Dus ben ik zomers enkele dagdelen
in de week fysiek bezig met uitgraven van duizendknoop
wortels. Trekken aan de grote stengels bevalt me zeer. Bij
mij in de buurt heb ik plekken uitgekozen waar de plant
meters hoog stond. Ik ben ze gaan weghalen door de
stengels weg te trekken en de aarde diep om te spitten
zodat ik bij de wortels kon komen. Soms moest ik in de
zomer daar eens in de week of na enkele weken alle opko
mende plantjes diep gravend verwijderen. Ik bleef stug
volhouden in de wetenschap dat de aanhouder wint. Het
viel op dat op bepaalde plekken de plant toch tevoorschijn
bleef komen. Wortels zaten daar meer dan een halve
meter diep. Door uitputting van de wortels die steeds
weer nieuwe stengels moesten maken, probeerde ik ze tot
overgave te dwingen.
Duizendknoopbrigade: ik doe mee
En als de lente begint en van de duizendknopen de eerste
kopjes boven het maaiveld beginnen uit te steken, is daar
de mail van Henny Tax, de meer dan bezielende coördina
tor van de Renkumse duizendknoopbrigade. Hij vraagt
een ochtend- of middagdeel met een groep te komen
werken op een plaats waar de duizendknoop woekert. Of
gewoekerd heeft, omdat we er met de groep al eens eerder
bezig zijn geweest.
Ik meen dat er een vaste groep is van een mens of twaalf,
vooral man maar ook menig vrouw, waarvan er dan door
gaans minimaal zes tot acht dat dagdeel de handen uit de
mouwen komt steken. Prima sfeertje, noest arbeidend en
uiteraard op tijd samen op een krukje bij de koffie en koe
ken van Henny en Maria, genietend van de babbel met el
kaar.
Wat mij persoonlijk ook pleziert, is dat we in de loop van
de tijd de wortels en stengels niet meer op de kruiwagen
een heel eind naar de weg hoefden te sjouwen, maar dat
we ze op een grote hoop gooien. Het boeltje vergaat zo
vanzelf, zeker de bladeren en de stengels.
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Een klus voor optimisten
Je moet voor dit werk een optimist zijn. We hoeven niet de
illusie te koesteren dat na ons nijvere schop- en trekwerk
de grond geschoond is. Enkele weken later of een volgend
jaar moeten we terugkomen om de ‘overlevenden’ te gra
zen te nemen.
Helaas heeft het coronavirus er voor gezorgd dat we in
2020 alleen in het begin als groep de planten te lijf kon
den gaan. We zijn later individueel of in tweetallen op de
ons bekende plekken bezig geweest. Ik ga er overigens
met optimisme vanuit dat men het coronavirus eerder
onder controle zal hebben dan wij de Japanse duizend
knoop. We kunnen dan ook komend jaar weer regelmatig
met de groep aan de slag.
En dan nog even dit
Ik wil eindigen met een tekst, met minieme toevoeging,
die ik las op een bordje in een hostal in Verweggistan:
'Only after the last tree has been cut down; only after the
last river has been poisoned; only when the last Japanese
Knotweed has been pulled out; only when the last fish has
been caugth; only then you will find money can not be
eaten!'
Met meer dan vriendelijke groet, ik ben het, Jacques van
Leersum
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Dijkdoorbraak
AUTEUR: WIM SPAAN

De toekomstige dijkdoorbraak van de dijk aan de Neder
rijn tussen Renkum en de Wageningse Berg zal niet
plaats vinden door te hoge waterstanden, maar veel eer
der door te hoge ecologische verwachtingen.
Het Renkums beekdal vormt een natuurlijke verbinding
tussen twee Natura 2000-gebieden: 'de Veluwe' en 'de
Rijntakken'. De winterdijk van de Nederrijn tevens in ge
bruik als provinciale weg N225, ligt als een massieve bar
rière aan het eind van het beekdal en verhindert de mi
gratie van flora en fauna tussen de twee gebieden. Om
vooral de migratie via het watersysteem te bevorderen,
zijn drie varianten inclusief investeringskosten (prijspeil
2019) onderzocht: een volledig open verbinding tussen de
Nederrijn en het bekensysteem (€ 3 – € 7,5 mln.), een af
sluitbare verbinding (€ 0,3 – € 0,7 mln.) en een open
verbinding met ringdijk (€ 2,3 – € 5,5 mln.). De genoem
de bedragen zijn exclusief BTW. Belangrijke posten zijn
echter nog niet in de begrotingen opgenomen, namelijk
grondaankoop, opruimen van niet gesprongen explosie
ven, verleggen van kabels en leidingen, verwijderen van
bodemverontreinigingen, bestemmingsplan wijzigingen,
enz.).
Kosten van open verbinding
Na enig oriënterend onderzoek (A) wordt door de be
stuurders van Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland,
het waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Renkum,
de gemeente Wageningen en Staatsbosbeheer de volledig
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open verbinding gepromoot (B). In de toekomstige situa
tie zal er voor de open verbinding in de rivierdijk/N225
een onderdoorgang worden aangebracht van circa 45 m.
breed. Hierdoor komt het beekdal onder directe invloed
van de rivier. Bij hoge waterstanden op de Nederrijn zal
het beekdal uitgebreid inunderen. Om in de toekomstige
situatie voor aanwonende grondgebruikers schade te
voorkomen moeten bij alle varianten mitigerende maat
regelen getroffen worden. De voorlopige uitgaven voor die
mitigerende maatregelen worden geschat op bijna
€ 800.000: het opnieuw opbouwen van het clubgebouw
van de ijsvereniging 'Vooruit' (actief sinds 1878)
€ 400.000, het droogzetten van huizen en schuren Onder
de Bomen € 95.000, een dijk om een schuur en paarden
stal € 230.000 en zandzakken (inclusief tijdelijk depot)
€ 35.000, enz. Schadevergoedingen (nadeelcompensatie),
die uitgekeerd moeten gaan worden na schade aan eigen
dommen van aanwonenden komen daar in de toekomst
nog bovenop.
Consequenties open verbinding
De huidige rivierdijk heeft een (beschermingsniveau) vei
ligheidsnorm van 1 : 10.000 jaar, de veiligheidsnorm voor
het nieuwe einddal Renkumse beek c.q. toekomstige ui
terwaard zal een veiligheidsnorm van 1 : 100 jaar krijgen.
Bij de volledig open verbinding zullen er zonder mitige
rende maatregelen gemiddeld een keer in de 3 jaar water
standen worden verwacht waarbij het water reikt tot aan
de bijgebouwen van de woningen en een keer in de 10 jaar
zal daar schade optreden. Tevens zal dan het clubgebouw
van de ijsbaan in die situatie inunderen. In de lager gele
gen gedeelten van het beekdal zal dan meer dan een
meter water staan. De weg door het beekdal (Kortenburg)
overstroomt met een frequentie van een keer in de 20 jaar
(A). Een keer in de 30 jaar kan bij de huizen direct gren
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zend aan het beekdal wateroverlast optreden, de 'Om
muurde tuin' zal in die situatie gedeeltelijk onder water
komen te staan (B).
Tenietdoen van eerder genomen maatregelen
In het recente verleden zijn in het diepste gedeelte van
het einddal van de Renkumse beek een flink aantal hecta
res afgeplagd, d.w.z. ontdaan van hun historische vrucht
bare landbouwlaag. Dit werd voornamelijk gedaan om de
biodiversiteit van de vegetatie te bevorderen. De afge
plagde percelen werden geldelijk afgewaardeerd van
landbouw naar natuur. Zowel voor deze afwaardering als
voor de uitvoering van het grondwerk zijn flinke geldbe
dragen geïnvesteerd. In 2013 werd de sanering van het in
dustrieterrein 'Beukenlaan' en de herinrichting als na
tuurlijk onderdeel van het beekdal beëindigd (investering
€ 36 mln.). Jaarlijks worden de terreinen in het beekdal
vanaf de N225 tot aan de Bennekomseweg gemaaid en
wordt het maaisel afgevoerd (kosten voor maaien en af
voeren van het maaisel € 1000/ha.). De verwachting is
dat door deze verschraling de biodiversiteit van de vege
tatie zal toenemen. Deze verwachting is al gedeeltelijk
uitgekomen bij het project Beukenlaan, waar binnen 10
jaar na de inrichting in de voorzomer duizenden orchi
deeën te bewonderen zijn. De open verbinding met de ri
vier zal een negatief effect hebben op de verschralingacti
viteiten. Bij iedere overstroming, die met een grotere
herhalingstijd wel kan reiken tot aan de Bennekomseweg,
wordt er via de rivier een flinke hoeveelheid sediment het
gebied ingebracht. Na iedere overstroming blijft er egaal
over het overstroomde gebied een aantal millimeters
vruchtbaar slib achter. Alle verschralinginspanningen
worden daarmee grotendeels teniet gedaan. Een voordeel
bij dit nadeel is dat de maaiactiviteiten gestaakt kunnen
worden. Bij een van de geplande inrichtingschetsen (A)
wordt de afvoer van de Halveradsbeek en de Kortenburg
sebeek vanaf de doorgang onder de Kortenburg(weg) door
het lage (afgeplagde) deel van het beekdal geleid. Na pas
sage van de N225 stroomt de beek uit in een terrein waar
in een historische bodemvervuiling aanwezig is.
In het verleden liep bij een hoge rivierstand het beekdal
ook wel eens onder water, maar in dat geval was het op
borrelende kwelwater intensief gereinigd door de onder
liggende zandlagen van het beekdal. Met de afvoer van die
overstroming werden ook veel voedingsstoffen afgevoerd.
Een extra verschraling vond plaats.
Aanpakken verdroogd bekensysteem
De provincie Gelderland en het Waterschap Vallei en Ve
luwe dragen de verantwoordelijkheid voor het open water
en het grondwater. Het systeem van de Renkumse beken
staat al jaren droog. Het is voor die diensten een te ge
makkelijk excuus om te wijzen naar een aantal droge zo
mers. Het massaal onttrekken van grondwater voor drin
k-, industrie- en landbouwwater in het bovenstrooms
gebied van de beek had in een veel eerder stadium aan
banden gelegd moeten worden. Verplaatsing van pomplo
caties naar lagere gedeelten (tussen de grote rivieren) was
en is een goede optie. De aquatische verbinding tussen de
rivier en het beekdal zal kortstondig iets kunnen beteke
nen. Na de terugtrekking van het rivierwater is het echter
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weer 'dood in de pot'. De meeste gemigreerde organismen
zullen het in het verdroogde bekensysteem niet redden.
Wellicht dat al het geld voor een open verbinding met de
rivier beter geïnvesteerd zou kunnen worden in het bo
venstrooms gedeelte van het stroomgebied. Eerst daarna
zou een opening naar de rivier aan de orde kunnen
komen.
Hert aan de Rijn?!
Het welbekende streefbeeld 'het hert aan de Rijn' kan na
tuurlijk niet onbenoemd blijven. Het hert heeft naast zijn
karige kostje op de Veluwe recht op een grazige wei. De
uiterwaarden van de rivier bieden die laatste optie. In het
Uitvoeringskader Fauna Gelderland (PS2018-372) wordt
vermeld dat edelherten kunnen en mogen voorkomen in
het Renkums beekdal en de uiterwaarden. Het studierap
port (A), waarin de open verbinding wordt onderzocht,
laat midden onder de toekomstige brug over de dijkdoor
braak een aantal herten afgebeeld zien. Als hoogte van
een onderdoorgang wordt voor edelherten 4 m. aange
houden. In verband met de wegconstructie is een hoogte
van ca. 3 m. het hoogst haalbare (A). Verwacht wordt dat
hindes en bokken zonder gewei van de lage doorgang ge
bruik zouden kunnen maken (A). Kenners van het rood
wild geven echter aan dat herten het open veld en onder
doorgangen mijden en bij voorkeur gebruik zullen maken
van reeds in het bos aanwezige (reeën) wissels. Voor het
hert (als het er ooit komt) zal een droge ecopassage on
deraan de Wageningse berg, aansluitend bij het bos, meer
voor de hand liggen.
Lopend langs de Nederrijn ziet men op de oevers aan de
hoogwaterlijn ontstellend veel zwerfvuil. Vrijwilligers
groepen ruimen met enige regelmaat een gedeelte van die
rommel op. De rest verdwijnt naar zee en voegt zich op de
lange duur bij 'de plastic soep'. Maar wie gaat bij een
open verbinding in het Renkums beekdal het binnen ge
stroomde zwerfvuil verwijderen?

Literatuur
A. Takke, J., Buddingh, C. Legters, K., Buurman, T., en
Reyntjes, J., (8 – 1 – 2020): Waar de beek de rivier ontmoet.
Verkenning naar de mogelijkheden van een ecologische
verbinding ter hoogte van het Renkumse beekdal (op
drachtgever Provincie Gelderland, 2020).
B. Royal Haskoning DHV., (30 -10- 2020): Een open ver
binding tussen het Renkumse beekdal en de uiterwaarden van
de Nederrijn. Haalbaarheid van de open verbinding. (B
H4558 –RHD – ZZ – XX – RP – Z – 0001).
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Nieuws van
internet
AUTEUR: ALBERT BOS

Reizen en thuisblijven
‘Thinking is the best way to travel’ zong de band The
Moody Blues al in 1968.

Labyrint
AUTEUR: HANS BALDER

Tijdens een rondwandeling stuitte ik bij woonzorgcen
trum Jah-Jireh op een labyrint. Bij het labyrint stond een
bordje met een beschrijving én een e-mailadres. Omdat ik
nieuwsgierig was over het hoe en waarom, heb ik naar dit
adres gemaild. Helaas kreeg ik een foutmelding, het adres
bestaat niet meer.

De website www.topotijdreis.nl laat zien hoe een bepaald
stukje van Nederland er 50, 100 of 200 jaar geleden uit
zag. Zo brengt Topotijdreis vrij nauwkeurig in beeld hoe
het landschap in 200 jaar tijd is veranderd, hoe steden
zijn gegroeid en nieuw land is gewonnen.
Op de website topotijdreis.nl kan je naast de nieuwste to
pografische kaart van 2019, nu ook luchtfoto’s (vanaf
2006 tot nu) bekijken. In een paar klikken zie je hoe je
straat of buurt er van boven uitziet.

Wie heeft informatie over dit labyrint?
Ik heb een aantal mensen gevraagd of zij mij meer infor
matie over dit boslabyrint in Wageningen konden ver
schaffen, maar helaas kon niemand mij helpen.

Cultuurerfgoed
Een andere manier van kijken: Kaart groen erfgoed. Deze
kaart bundelt onder meer gebieden met oude boskernen,
houtwallen en heggen, rijksbeschermde buitenplaatsen
met beschermde groenaanleg, nationale parken en gege
vens uit de eerste Nederlandse bosstatistiek. www.cultu
reelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/
documenten/publicaties/2016/01/01/atlas-van-hetlandschappelijk-groen-erfgoed-van-nederland

Zend een mailtje naar de redactie van de Zuidwester (si
monesaarloos@gmail.com) of naar Hans Balder
(hansbalder@icloud.com).

Wat is het verhaal hierachter?
Er zit natuurlijk een verhaal achter. Mocht u iets weten of
kunnen vertellen over het labyrint en de mensen die hier
achter zitten dan hoor ik dat heel graag.

Insecten
Nieuwe studies over insectensterfte bevestigen wat de af
gelopen jaren al duidelijk werd: het gaat slecht met de in
secten wereldwijd. De maatregelen om insectensterfte
tegen te gaan zijn grootschalig en ingrijpend, maar als
individu kun je ook bijdragen om de insecten in je eigen
omgeving te helpen. Dat schrijft de Vlinderstichting op
Naturetoday naar aanleiding van een publicatie in PNAS
(Proceedings of the National Academy of Sciences). www.
hortipoint.nl/tuinenlandschap/insecten-helpen-op-8manieren
Vogels
Kraanvogel en zeearend vliegend over gemeente Renkum?
www.renkum.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/
Planten_en_dieren/Waarnemingen_nl
Flora en fauna
ObsIdentify identificeert een rijke verscheidenheid aan
wilde flora en fauna in Nederland en België op basis van
foto’s, biedt wetenswaardigheden over deze soorten, en
stelt je in staat om je foto gemakkelijk als natuurwaarne
ming op te slaan en te delen met andere natuurliefheb
bers op Waarneming.nl. https://waarneming.nl/apps/
obsidentify/

10

voorjaar 2021, jaargang 35

Je eigen natuurgebied
AUTEUR EN FOTO'S: MARY DE JONG

Wie wil dat niet? Een eigen plek waar je tot rust komt en
waar van alles langs zoemt, scharrelt en vliegt. Je eigen
natuurgebied. Het mooie is: je hebt het waarschijnlijk al!
Alle eigen plekjes in dorpen en steden vormen één groot
natuurgebied. Ik neem je mee door mijn eigen stadstuin
aan de hand van de 4 V’s (zie kader).

De 4 V's
Benieuwd hoe je jouw plekje levendiger kan maken met
insecten, vogels, amfibieën en egels? Ga aan de slag met
de 4 V’s per diersoort: voortplanting, veiligheid, voedsel
en variatie. En toegang, want een dier moet er natuurlijk
wel kunnen komen.

Egels: helaas niet
Over de egel kan ik kort zijn: gaat hem helaas niet wor
den. Omdat mijn konijnen los lopen, is de tuin hermetisch
afgesloten tot zo’n meter boven de grond. Al schijnt een
stoere egel tegen de klimop op te kunnen klimmen.
Het wemelt van de vogels in mijn tuin
Het wemelt hier van de mezen, kauwen, gaaien, hegge
mussen en eksters. Soms een boomklever of een schattig
koppeltje staartmeesjes. Merels nestelen onder de over
kapping of in de klimop. Maar ik heb al jaren geen mezen
in de nestkastjes gehad, ook al maak ik ze schoon. De me
zenkasten blijken te dicht bij de burenkast te hangen. En
dichtbij hangende boomtakken blijken ideaal voor
buurtrovertjes met klauwen en scherpe snavels. Voor de
voortplanting en veiligheid verhuizen de mezenkasten
(uit de zon, geen regeninval) en komen er mussenkasten
bij. Gras, zand, lage en hoge begroeiing, veel soorten
planten, steeds meer bloemen (dus insecten), fruitboom
pjes en slakken zorgen voor voldoende voedsel en variatie.
Verder voer ik het hele jaar bij met zaden op een hoge
voederplank en vogelpindakaas (in het voorjaar geen vet
bollen of pindanetjes meer).
Met de amfibieën komt het goed
Voor de kikkers wordt het eindelijk tijd om de kapotte vij
verrand te herstellen en verstikkende eikenbladdrap te
vervangen door zuurstofrijke planten. Dan komen de
prooien als muggen en waterbeestjes wel weer. En waar
om hebben wij geen salamanders? De vijver van de ach
terbuurman zit er vol mee. Die beslaat wel zijn halve tuin,
dus misschien zijn ze in onze 1,5 m2 te krap behuist. Ik ga
deze expert eens consulteren. Schuilen, ook de padden,
doen ze onder het vochtige blad tussen de slakken onder
de klimop. Daar krioelt het van de voedzame insecten.
Dus ook met de amfibieën komt het wel goed qua 4 V’s.
Mijn tuin als natuurgebiedje
Ik zie allerlei insecten als bijen, wespen en vlinders rond
zoemen, spinnetjes scharrelen en in de grond schiet ook
van alles weg. Maar is het genoeg voor het predikaat ‘
mijn tuin als natuurgebiedje’? Mijn tuin is tegenwoordig
voedselrijker én veiliger om de kleintjes groot te brengen.
Ik stel me vragen bij aankoop van planten: Niet bespoten
(veel planten in tuincentra zijn wel bespoten)? Niet dub
belbloemig (onvruchtbaar)? Inheems (passend bij ‘onze’
insecten)? Ook heb ik sinds kort wél goede insectenkastjes
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(gladde tunneltjes, één kant dicht, niet schommelend), in
de zon hangen, vlak bij de bloemen. Dode bloemstengels
knip ik niet meer af. Wilde bijenlarven overwinteren hier
in. Ook het bladafval laat ik liggen. Wat ik beter wil doen,
is ‘leven naar de grondsoort’. De zandgrond beperkt het
aantal geschikte planten danig. Nu ben ik niet heilig, dus
voeg ik wat biologische mest en kalk toe, maar ik ga wel
zoeken naar meer geschikte planten voor zandgrond.
Wil jij ook meer dieren in je tuin? De boeken Avontuurlijk
tuinieren en Maak je eigen jungle kan ik je aanbevelen. Of
volg onze IVN-workshop ‘Een levende tuin maak je zelf.'
Informatie: mary-dejong@hotmail.com.
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Wie, wat, waar, weetjes
Pimpelmees
Hoe komt een pimpelmees aan zijn naam? Er zijn ver
schillende verklaringen, o.a. dat pimpel 'vlinder' zou bete
kenen of zou slaan op de geringe grootte of op het blau
we petje van de pimpelmees. Maar de aannemelijkste
verklaring lijkt die van Klaas Eigenhuis: de pimpelmees
heet 'pimpelmees' vanwege zijn geluid.
In: Klaas J. Eigenhuis, Verklarend en etymologisch woor
denboek van de Nederlandse vogelnamen. 2004.

IJshaar

Sterrenschot

Op de Facebook-pagina van Karel Noy staan een paar fo
to’s die een zeldzaam natuurverschijnsel weergeven, na
melijk ijshaar. Het gaat om een haarachtige, wollige ijs
structuur op dood en nat kernhout van loofbomen. Het
kan ontstaan als de luchttemperatuur even onder het
vriespunt ligt. In het hout komen schimmels voor. Bij de
stofwisseling van deze schimmels komt onder andere
water vrij dat door zeer kleine openingen in het hout
naar buiten wordt geperst. Het naar buiten geperste
water bevriest tot een haarachtige structuur. Dit ver
schijnsel lieten we eerder zien in de Zuidwester van voor
jaar 2016. Het is te mooi om het u niet nog eens te tonen.
Foto's in de linker kolom: Karel Noy.

Op de redactievergadering voor dit voorjaarsnummer
van de Zuidwester vroeg Albert Bos mij of ik wist wat
sterrenschot was? Heksensnot dan? Ik had geen idee.
Op de site van IVN Voorne Putten Rozenburg vertelt Mar
leen Mabelis wat sterrenschot is. Sterrenschot is afkom
stig van een vrouwtjes kikker of pad. In het voorjaar
komen ze uit hun winterslaap. De buik van het vrouwtje
zit dan vol met eitjes en gelei waar de eitjes in zitten. De
reiger lust dan wel een kikker of pad. Zodra de reiger de
kikker of pad gegeten heeft, komt de gelei in contact met
vocht uit de maag van de reiger. Hierdoor zwellen de ei
tjes enorm op. De reiger krijgt buikpijn en braakt de gelei
uit. Het braaksel, de sterrenschot, ligt dan als vuistdikke
klompen langs de oever.
Niet alleen reigers eten kikkers of padden, ook marter
achtigen, vogels of vossen lust wel een pad of kikker.
Vroeger werd gedacht dat sterrenschot het restant van
een vallende ster was. Of snot van een heks, vandaar dat
het ook heksensnot genoemd wordt.
Onderstaande foto is gemaakt door Ritzo ten Cate en ge
plaatst op Flickr.
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Ganzenveer
Mijn naam is Charley Erkens. Ik ben geboren in 1945 in
Oosterbeek, daar ook opgegroeid en van jongs af aan altijd
gespeeld, gezworven en genoten in de natuur op de Velu
wezoom. Vanaf 1969 woon ik in Renkum op een steen
worp afstand van het Renkums beekdal. Ik ben gehuwd;
wij hebben 2 dochters en 4 kleinkinderen.
In en om het Renkums beekdal
De natuur met in het bijzonder planten (o.a. orchideeën
en alpineflora) en vogels hebben altijd mijn belangstelling
gehad. Wel altijd als hobby. Samen met een vriend heb ik
40 jaar een boomgaard gehad. Eerst achter Huize De Keij
enberg, later op het erf van het Informatiecentrum Ren
kums Beekdal.
Na mijn pensionering (afdelingshoofd ggz-hulpverlening
bij De Riethorst, GGZ-centrum voor doven & slechthoren
den te Ede) heb ik, wederom met heel veel andere men
sen, eraan bijgedragen dat de Stichting Renkums Beekdal
met daarbinnen het informatiecentrum en centrum van
groene vrijwilligers inclusief de hoogstambrigade van de
grond kwam. Aan het einde van mijn bestuurlijke periode
heb ik bij het IVN de cursus voor natuurgids gevolgd en
ben nu natuurgids in het Renkums beekdal, helaas al een
jaar niet actief vanwege de corona.
Renkumse Poort
Van 2006 tot 2014 ben ik als raadslid van GroenLinks met
veel anderen (o.a. Cees Kwakernaak, Els van ’t Hof en
Dirk van Uitert) bezig geweest om het plan Renkumse
Poort gerealiseerd te krijgen.
Een hartenkreet van mij is dat allerlei organisaties met
groene vrijwilligers zoals IVN, KNNV, Stichting Renkums
Beekdal, Groei & Bloei en Vijf dorpen in het groen de han

den ineenslaan om ervoor te zorgen dat de natuurwaar
den van het ecosysteem ‘De Renkumse Poort’ overeind
blijven en eigenlijk nog verder verbeteren.
Werkgroep Natuur en gezondheid
Vroeger al in mijn werk, maar ook de laatste jaren als
voorzitter van Alzheimer Nederland in deze regio, ben ik
veel bezig geweest voor en met mensen met dementie.
Dat heeft ertoe geleid dat Mary de Jong en ik de trekkers
waren van het realiseren van een zogenoemde Groene
Alzheimerdag in 2019 (zie verslag in een eerdere Zuid
wester).
Als vervolg daarop is een nieuwe werkgroep opgericht, te
weten de werkgroep Natuur en gezondheid. Hopelijk lukt
het om vanuit deze werkgroep veel te betekenen voor een
goede, fijne tijdsbesteding voor mensen met dementie in
de natuur.
Vandaar dat ik de Ganzenveer graag overdraag aan Jolan
da Budding die lid is van de nieuwe werkgroep.

Vraag voor de redactie
Van Wim Spaan ontvingen we de volgende mail:
Dag Simone,
Bij het snoeien van de Euonymus fortunei 'Silver Oueen'
(Winterpeper) kwam de bijgevoegde vergroeiing (gal?) te
voorschijn. De lezers van de Zuidwester kunnen wellicht
een antwoord vinden op de vraag: welk insect is verant
woordelijk voor deze vergroeiing?
Vriendelijke groet,
Wim Spaan
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Speerpunten in 2021
AUTEURS: HENNY TAX EN MARY DE JONG

Waar gaan we als IVN bestuur dit jaar extra op inzetten?
We steunen actief onze maar liefst negen natuurwerk
groepen. Kunnen er mensen bijkomen en kunnen ze nog
meer samenwerken?.
We willen nóg meer kinderen en volwassenen kennis
laten maken met actief natuur beleven. Zodat zij weten én
voelen hoe de natuur positief voor hen en anderen werkt.
Dan doen zij meer moeite om hun groene omgeving te
behouden, te beschermen en zo gewenst te verbeteren.
Daarmee komen we tot de volgende speerpunten voor
2021.
Begeleiden, opleiden en verbinden
1 Natuureducatie door werkgroepen.
Hoe? Door workshops inclusief excursie over vogelsoor
ten, rondleidingen in De Zomp en een toolbox Natuurbe
leving met ouderen voor naasten en zorgmedewerkers.

Leren over en met natuur
8 Bijeenkomsten/lezingen/cursussen.
Om inwoners te wijzen op interessante aspecten in onze
natuuromgeving starten we lezingen en cursussen.

2 Natuurgidsenopleiding 2022.
Deelnemers werven, lessen en excursies voorbereiden
samen met IVN Ede, IVN Veenendaal en KNNV. In 2021
kunnen cursisten al stage lopen binnen onze werkgroe
pen.

9 Informatie over natuurverschijnselen bij wandelingen.
Als je weet wat je kunt zien, zie je ook meer. Om dat te
versterken ontwikkelen we een voorbeeldfolder met in
formatie bij een natuurwandeling voor kinderen en ou
ders.

3 Meer ledenbinding.
Vier Zuidwesters per jaar (eerder twee). Meer ledenactivi
teiten als samenkomsten. Werkgroepen profileren als
IVN-activiteit. Leden meer vragen naar hun mening en
hun deskundigheid laten zien.

10 Deelname natuurmarkten.
Bij een stand maken we ons bekend bij het publiek. Al veel
standmaterialen zijn ontwikkeld. Er komt een nieuwe
wervingsfolder. Enthousiaste IVN’ers kunnen daarmee
gemakkelijk meedraaien bij een stand.

Natuur in de buurt
4 Bescherming van soort of terrein.
Gemeente Renkum heeft de wilde bij gekozen als adoptie
soort. Wij helpen deze bijen te beschermen met informa
tie en door bijenhotels te laten maken en te plaatsen.

11 (Wandel)excursies.
Excursies gaan we opnieuw leven inblazen (zie ook 1). We
willen hierbij samenwerken met andere natuurorganisa
ties zoals Stichting Renkums Beekdal. Wij denken ook aan
excursies voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met
dementie en hun naasten.

5 Workshop ‘Een levende tuin maak je zelf’.
Workshop organiseren als onderdeel Operatie Steenbreek
en adoptie wilde bij. Inwoners leren hoe ze meer dier
soorten naar hun tuin lokken.
6 Adviseren van overheden, natuurorganisaties en landei
genaren.
Advies geven over inrichting en beheer van landgoederen
om natuurwaarden te behouden en natuurbeleving en kennis te vergroten.
7 Deelname openbare gesprekken over natuurbehoud.
Het gaat hierbij onder andere om de ontwikkeling van de
gemeentelijke omgevingsvisie en om gevolgen van men
selijk handelen op de leefomgeving zoals recreatie en
plaatsen van zonnepanelen. Wij vertolken meningen van
onze leden en het landelijke IVN.
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12 Natuur- en milieueducatie voor kinderen en jongeren
(NME).
NME met basisschoolklassen in gemeente Renkum wordt
verzorgd door Stichting Renkums Beekdal. Wij kijken naar
aanvullende kinder- en jongerenactiviteiten als het na
tuuronderhoudsproject Met de klas de boom in samen
met Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Opa-en-o
ma-dag, Ontdek je Natuur-activiteiten voor BSO en Sei
zoenen in beeld voor jongeren. De nieuwe natuurgidsen
worden hiervoor opgeleid.
Wij stellen een vertrouwenspersoon aan. Leden kunnen
bij hem/haar terecht, als zij menen dat zij op niet-pas
sende wijze benaderd worden binnen IVN Zuidwest Velu
wezoom.
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Activiteitenprogramma
maart - juni 2021
Alle werkgroepen, behalve de werkgroep Landschapson
derhoud hebben hun activiteiten gestopt in verband met
corona. Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen is
het verstandig om je aan te melden bij de coördinator.

Werkgroep Landschapsonderhoud
Albert Smit meldt:
Buiten is de groepsgrootte beperkt tot maximaal twee
personen. Ook onder dat 'regime' hebben we nog enkele
keren gewerkt met 'groepjes' van twee personen ver
deeld over locaties en soms ook over dagdelen. Iedereen
is daarbij gevraagd zelf voor eten en drinken te zorgen.
De werkgroep is met de beperkingen nog actief. Deelne
mers worden via een mailtje op de hoogte gehouden van
de allerlaatste ontwikkelingen. Meld je aan:
smit.albert52@gmail.com, tel. 06 53 65 89 50.
Werkgroep Beken en sprengen Heelsumse beek
Wiebe Selders meldt:
De werkgroep Beken en sprengen Heelsumse beek werkt
elke woensdagochtend aan de beken, sprengen en poe
len in het gebied Wolfheze van Natuurmonumenten.
Door corona liggen we nu echter stil in afwachting van
toestemming van het waterschap om weer aan de gang
te gaan. Wiebe Selders, wiebe.selders@hetnet.
Werkgroep Beken en sprengen de Kamp
Maarten Kubbe meldt:
De werkgroep zit vooralsnog stil vanwege de corona. De

IVN Zuidwest Veluwezoom

werkgroep houdt zich aan een gedragscode-natuurbe
heer-web 2016-2021, opgesteld door de Vereniging van
Bos- en Natuureigenaren, hetgeen voor het natte werk
inhoudt dat er alleen in het koude seizoen gewerkt kan
worden. Dus per 1 april (ongeveer) zouden ze toch stop
pen tot begin september. Maarten Kubbe, mkubbe@ya
hoo.com.

Werkgroep Beken en sprengen Renkums beekdal
Ruud Schaafsma meldt:
Er zijn geen plannen. We wachten een bericht van het
waterschap af.
Ruud Schaafsma, ruud.schaafsma@gmail.com.
Werkgroep Renkumse duizendknoopbrigade
Henny Taks meldt:
Wij hebben nog geen rooster en zal er door de corona
voorlopig ook niet komen. Wanneer er een centraal geor
ganiseerde bijeenkomst wordt gepland sturen we mail
bericht. Henny Tax, henny.tax@gmail.com.
Vogelwerkgroep
Els Roode meldt:
Vanwege de grote toename van coronavirusbesmettin
gen hebben wij besloten voorlopig geen excursies te
geven tot nader order. Ik houd u op de hoogte van onze
activiteiten. Blijf gezond en blijf van de natuur genieten!
Els Roode, els.frank@planet.nl.
Werkgroep De Zomp
Johanneke Sanders, Johanneke.sanders@xs4all.nl.
Foto: Ruud Schaafsma
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