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Thema: Verandering.
Vol enthousiasme kwamen de kinderen een voor een van de dijk af, naar de ontmoetingsplaats
gelopen. En op tijd, ondanks het begin van de zomertijd.
Dit keer was Joes bij ons. Een jongen die vanaf het eerste uur, 10 jaar geleden, meedeed met de
Polderbende en nu de opleiding Bos en Natuurbeheer volgt, op het Helicon in Velp. Hij is bezig met
zijn stage en voert bij ons een opdracht uit.
Joes begint met een korte uitleg dat natuur en ook gebieden veranderen. Zo laat hij 2 kaarten zien
van dit uiterwaardengebied. Een uit 1921 en één van nu.

En wat een verschillen: de kinderen zien nu veel meer waterplassen in het gebied en veel meer
huizen in het dorp. Joes legt uit dat de plassen in hoofdzaak gevormd zijn door het uitgraven van klei
en zand, dat gebruikt werd voor de fabricage van bakstenen. Vroeger stonden er hier in Gendt 6
steenfabrieken, nu nog 1, maar die heeft het hoogste productiegetal van Europa.
Dan kijken we naar veranderingen in het gebied sinds november, de laatste tocht die we hier met
deze kinderen gedaan hebben. Wat is er gebeurd sinds toen.
We hebben hoog water gehad en sneeuw en ijs en nu wordt het lente. Om te beginnen met het hoge
water. Hoe hoog heeft het water gestaan? We zien een boomstam liggen tegen het talud van de dijk,
die daar aangespoeld is. Onderweg daar naar toe verzamelen we allerlei lange stukken hout, want
die hebben we nodig voor onze meting. Op de hoogte van de boomstam, maken we een lijn van
stukken hout. Een paar van ons staan beneden bij het hek met een lange paal, die we hier rechtop
zetten. Bij de kruising van de palen, kunnen we meten hoe hoog het water gestaan heeft. En dat is
hier 1.80 m. Iets verderop is de grond nog lager, dus daar heeft wel 2 meter water gestaan. Dat is
indrukwekkend!

Dan lopen we het bruggetje over en letten goed op de veranderingen. Op de laatste tocht vonden we
heel veel paddenstoelen en zwammen, nu zien we alleen een paar tonderzwammen en moeten we
op het pad blijven, want overal is water. Langs het pad zien we struiken met witte bloemetjes en
doorns, ja de sleedoorn. En er zitten nu geen besjes aan.

In het gras langs de kant zien we frisse groene blaadjes; zuring. We proeven even, want Henny vertelt
dat je die kunt eten en sommige mensen dit in de sla doen. Het smaakt inderdaad een beetje zuur.
Niet alle kinderen vinden het lekker.
Goed kijkend zien we ook gele bloemetjes. Niemand weet hoe die heet en Henny begint met een
schepje te graven. Ze zegt dat de naam te maken heeft met wat we kunnen zien aan de wortels en ja
hoor…..het lijken wel kleine aardappels, o nee, misschien peentjes…. Bijna goed, het zijn speentjes.
En dus heet de plant speenkruid. Weer een ontdekking.

Het is wel koud omdat het stormachtig waait. Om warm te worden verplaatsen we een boomstam
die aangespoeld is naar de zijkant van het fietspad, zodat mensen een soort bank hebben om even
uit te rusten tijdens hun wandeling. Maar o jee, als de kinderen hem een slag omgedraaid hebben
zien we duizenden kleine beestjes; wormen, duizendpoten, pissebedden, kevertjes en een fraai
exemplaar, die we niet kennen. Kitty zet alles op de foto, dan kunnen we hem opzoeken. Er zit ook
nog een pad, die we veilig terugzetten nadat we hem goed bekeken hebben.

Gelukkig kunnen we dan van het pad af en één van de kinderen vraagt waarom daar allerlei slootjes
zijn. Joes vertelt dat dit rabatten zijn, waar de steenfabrieken vroegen riet kweekten. Daar maakten
ze dan rietmatten van, die op de stenen gelegd werden die moesten drogen voor ze de oven in
gingen. Om te voorkomen dat ze barsten door de zon, werden daar de matten opgelegd.

Hé, hier staan ook struiken met doorns, maar anders dan de vorige. Ja ze bloeien in mei…dus
meidoorns.
Als we in het moerasbosje komen zien we dat er heel veel bomen zijn omgewaaid. Hier kun je
heerlijk overheen lopen. Simon, Pepijn en Roan durven zelfs over de stam die zo’n 2m boven het
water ligt. Lukt het lopend niet dan doe je het zittend.

Joes nodigt de kinderen uit een boomstam goed te bekijken. Hij pakt zo een stuk hout uit het
binnenste van de boom en laat zien dat het stevig is als je hem rechtop houdt en er in knijpt. Knijp je
overdwars dan breek je het hout zo kapot. Het verpulvert helemaal. Die boom heeft dus bruinrot.

In andere boomstammen zitten kleine gaatjes waar insecten inzitten en de boom aanvreten. We
vinden een stuk schors en als we de onderkant bekijken lijkt het net of iemand daar in heeft
geschreven. Dat is het werk van de letterzetter, vertelt Joes, ook een insect.

We gaan even zitten op een boomstam om te luisteren naar de vogels. We horen de tjiftjaf hel
duidelijk, die kondigt de lente aan. Een vink laat zich ook nog horen. Voor de rest horen we vooral
wind en daarin de stormvogel, nietwaar Seth.

Sep krijgt zin om hier even verstoppertje te spelen. Dat doen we dus even. Een paar jongens zien
een waterplas en willen daarheen…..maar intussen nadert een groep konikpaarden….. we zien hoe
de donkere leidhengst in dreigende houding de paarden weer de andere kant op stuurt. Mooi om te
zien.

Dan staan we op een soort dijkje en Joes vertelt nog even over de treintjes die hierover reden naar
de steenfabrieken met de uitgegraven grond.

De klok tikt door dus we moeten terug. We steken het fietspad over vinden ergens achter de
struiken botten. Te groot voor een haas, te klein voor een paard of koe. Ze zijn van een ree, dat vorig
jaar is doodgebeten door een hond. Joes heeft een bot bij zich dat hij ooit gevonden heeft en legt het
naast een soortgelijk bot van de ree. Zijn bot is van een edelhert en is echt veel groter. Dat klopt ook
wel met het verschil in grootte van deze dieren.

Op een volgend dijkje zien we allerlei gaten in de grond, bij elkaar. Welk dier heeft dat gedaan. Joes
vertelt dat dit dassenputjes zijn, waar dassen wormen uitgehaald hebben met hun snuit. Zij ruiken de
wormen. Vervolgens poepen ze in sommige putjes, waardoor daar weer wormen komen. Slim is dat.

Dan snel terug, het waait intussen nog harder en we zijn blij weer tussen de bomen te kunnen lopen.
Aan het einde van de tocht heeft Henny voor iedereen een zakje met bloemzaadjes en tips voor het
maken van een insectenhotel te maken, alles voor het behoudt van de bijen. Swen heeft hier voor
gezorgd.

Voordat we gaan bedanken we Joes voor zijn bijdrage en we vragen de kinderen hoe Joes het gedaan
heeft. Nou, hij krijgt een 10 en van sommigen een 10 plus. Er zijn ook nog tips voor hem:
1. Eerst aandacht vragen voordat je iets gaat vertellen
2. De namen van planten en dingen goed onthouden
3. Beter kijken (Joes liep een dode vis voorbij)

Henny

