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Verslag werkgroepen en bestuur 2019 en 2020
Natuurgidsen (Daan)
In 2019 werden 12 excursies gehouden (1 per maand); vanaf de zomer werd het vooraf
aanmelden ingevoerd t.b.v. een betere voorbereiding.
Er werden 8 aangevraagde activiteiten verzorgd, 3 presentaties in verzorgingstehuizen met het
thema lente of herfst. Naast eigen materiaal werd ook de nieuwe IVN Natuurkoffer gebruikt.
Op 3 open dagen presenteerden wij ons in een stand. Een grote en succesvolle inzet was de
opening van de ADW in september met kinderactiviteiten, stand met proeverijen van wilde planten,
amfibieën en vogels en rondwandeling met gids.
2020 2 excursies en een Schone Rivieren expeditie in de ADW
Plannen 2021 zijn afhankelijk van het verloop van de corona maatregelen
Vogelwerkgroep (Gerard) Hij kan er vanavond niet zijn. Bert verteld dat de vogelcursus in 2019 met
45 deelnemers startte en nog niet afgesloten is. In 2020 moest Gerard deze cursus stoppen en zal
ermee verder gaan als het weer kan.
Jeugdwerkgroep (Daan) In 2019 werden de Slootjesdagen en 3 andere seizoensgebonden
activiteiten voor de jeugdstruingroep (6-12 jaar) georganiseerd. Verschillende basisscholen van het
SPOM vroegen 16 keer een natuuractiviteit voor een klas aan. In 2020 werd een Schone Rivieren
expeditie gedaan in de Leeuwense Waarden.
In 2021 kan hopelijk de Slootjesdagen georganiseerd worden.
Boerenlandvogels (Bert)
Nestbescherming

In 2021 wordt een grotere belangstelling van de agrariërs verwacht.

afdeling Maas en Waal
Jaarverslag 2019/2020
Patrijzentelling
In 2020 gestart met 20 patrijzentellers voor midden en west Maas en Waal en totaal 24 territoria
geregistreerd. Tellers werden getraind en voorzien van de nodige apparatuur. Indien er veel
patrijzen worden geteld kan er subsidie aangevraagd worden voor aanleg keverbanken en
bloemrijke stroken. Project loopt in 2021 door.
Amfibieënwerkgroep (Piet)
2020 en 2021 kenden na enkele vroege warme dagen een lange periode met voor de padden te
koud en droog weer. De vroege droge zomer deed het amfibieën broedsel ook geen goed.
Artikelen in de Maas en Waler en in de Gelderlander trokken veel vrijwilligers en was de deelname
voor de paddentrek in 2021 ongekend groot. Oplettende inwoners maakten ook meldingen van
veel amfibieën op andere locaties in ons gebied. Deze locaties blijven wij in de komende jaren
controleren. In Druten is overleg met de gemeente gevoerd om in een bepaalde lengtekolk uitklim
voorzieningen te plaatsen. Gemeente West Maas en Waal stelt een rijverbod in gedurende de
donkere uren op een stuk dijk in Boven Leeuwen,
Rob: zoeken op de dijk tussen Tessstraat en Pastoor S straat heeft geen zin want daar zijn ook dit
jaar geen amfibieën gezien.

IVN Route app groep (Cor)
In 2019 eerste route gemaakt in de Afferdense en Deestse Waarden (ADW) 10 km over dijk en
door uiterwaarden met aandacht voor cultuurhistorie en natuur.
2020 in samen met Chris Moringerwaard ontwikkelt. Via IVN werden Vitensroute aangeboden en
wij hebben Waardenburg overgenomen. Mooie, interessante route met goed onderhouden
eendenkooi. Wij werden gevraagd om het Boerenwandelpad in Horssen over te nemen. Wij vinden
het huidige pad niet geschikt voor onze app m.b.t. de natuurbeleving en te veel wegen met
autoverkeer. De routes in worden honderden keren gedownload, het is dus een nuttige aanvulling
op ons aanbod en willen verder uitbreiden. Plannen 2021: de ADW route opsplitsen in 2 rondjes,
Ewijkse plaat en een fietstocht. Plaatsing van bordjes met QR code naar onze website. Er zijn ook
aanmeldingen voor voice-over ontvangen om audio aan de routes toe te voegen.
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Groenling en website (Addy)
In 2019 verscheen het verenigingsblad De Groenling 3 keer. Redactielid Christa Kocken stopte en
Christine Schouten kwam erbij. In 2020 ook 3 edities en kwam Marloes van Oijen de redactie
versterken. Onnodige portokosten worden bespaard door de helft van de bladen zelf te bezorgen.
Ontvangst van kopij wisselt sterk. In 2021 plannen wij om op de zelfde wijze door te gaan.
De website werd in beide jaren verzorgd Addy en Cor. In 2020 bij gebrek aan activiteiten links naar
IVN natuuracademie en webinars geplaatst.
Bestuur (Addy)
In 2019 werden voorbereidingen getroffen om met ingang van 1 januari 2020 de contributie inning
van de (huisgenoot)leden via Procurios van IVN te laten uitvoeren. Hierdoor heeft een aantal leden
opgezegd. De donateurs ontvangen van de penningmeester een betalingsverzoek.
In oktober werden onze leden en donateurs getrakteerd op een lezing over de natuur in het
rivierengebied gepresenteerd door Twan Teunissen. In 2020: vanaf oktober wordt de digitale
nieuwsbrief opgemaakt m.b.v. een Procurios programma van de landelijke IVN. Iedereen kan zich
voor deze nieuwbrief aanmelden.

