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Ecologisch zonnepark
Weersinvloeden
Zintuigen bij dieren

Zwerfstenen
Passie van Arlette
Wow! Een wesp!

Dé locatie voor uw lunch, high tea, borrel, high wine of diner.
Graag tot ziens bij Sandton Hotel De Roskam!

HOTEL DE ROSKAM

Arnhemsestraatweg 62, 6991 JG Rheden, 026 497 12 77, rheden@sandton.eu, www.sandton.eu/rheden

Bij ons ben je op het juiste
adres voor Fairtrade
artikelen en (h)eerlijke
foodproducten. Alles
gemaakt met respect voor
mens en milieu.
Elk product met een eigen
FAIRHAAL. Een feestje om
te geven en om te
ontvangen.
Loop eens binnen en laat u
verrassen!
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HET KAN VRIEZEN ... DOOIEN...
Een oer-Hollands gezegde leert ons dat je niet altijd weet
welke kant het op zal gaan. Dat gold zeker ook voor deze
zomer. Het ene moment vielen de mussen van het dak,
even later haalde je toch maar weer je jas tevoorschijn. Voor
de natuur betekende dat wel dat er regelmatig regenwater
viel, het een groeizaam seizoen werd. Of dat voldoende is,
gezien de droogte van vorig jaar? Wat de impact is van
plotselinge stortbuien in onze regio? Daar is in dit blad
aandacht aan besteed.
Nog zo'n onzekere factor is de opvolging van mij als hoofd
van de redactie. Want daardoor is het nog ongewis of ook
volgend jaar dit blad op jouw deurmat valt, of dat je het in
het vervolg moet doen met de nieuwsbrief van onze vereniging.

Er zijn echter ook zekerheden te vermelden. Medewerkers
die de IVN-tuin weer 'op en top' verzorgd hebben. De
scholenwerkgroep die veel jongeren bij de natuur betrekt.
De gidsen die allerlei excursies verzorgen. Mensen die, net
als Jaap Vette letterlijk in dit blad, allemaal hun steentje bij
dragen. Kortom, een vereniging met veel mooie kanten.
Ben jij straks als voorzitter of hoofd van de redactie, een
van de SPINNEN in het web? Dan gaan we komende
maanden positief richting 2020.

4

Van het bestuur

5

Zwerfstenen van de Veluwezoom

8

Ecologisch zonnepark de Kwekerij

9

Tuinieren, de passie van
Arlette Riggeling

11

Een jaar na de droogte van 2018

13

Weersinvloeden

14

Workshop schoolgidsen

16

xxWow! Een wesp!

18

Zintuigen bij mens en dier

22

Bijspijkeren
Paddenstoelencursus voor
beginners

Tekst en beeld: Corlène van den Camp
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Verschijnt 4 x per jaar: 1 maart, 1 juni, 15 september en 15 december. Oplage 330 exemplaren.
Overname artikelen na toestemming, met bronvermelding.
Artikelen in Karwij weerspiegelen niet altijd de mening van de redactie en IVN Oost-Veluwezoom.
Redactie Karwij
Corlène van den Camp, Karin Otermann.
Vaste medewerkers: Jannie de Jong, Marieke Grijze,
Hermine Schuit, Marleen Houben, Hiske Feenstra, Adelijne
Martin, Anne Sleeboom
Leden- en donateursadministratie
Per jaar: Lidmaatschap min. € 20,00, donatie min. € 12,50,-.
IBAN NL92INGB0001417280 t.n.v. : IVN Oost-Veluwezoom.
t.a.v. Fred Rentier, Pieperslaan 8, 6955 AR Ellecom
penningmeester@ivnoostveluwezoom.nl, 0313-438681
Opzeggen: schriftelijk vóór 1 december
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Bestuur
voorzitter - vacature
secretaris – Lia van den Berg
penningmeester - Fred Rentier
publieksactiviteiten – Gerrit Lammers
lid - Mieke de Graaff, Willem Cramer, Richard van Gelder
Secretariaat bestuur
secretaris@ivnoostveluwezoom.nl
Postadres: de Klaproos,
Korenbloemstraat 21, 6991 VN Rheden
Drukker: EDITOO BV Arnhem
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VAN HET BESTUUR
De zomer schiet alweer aardig op. Deze week zag Bart,
mijn man, bij de Gelderse Toren 24 ooievaars rondcirkelen,
alweer aan het oefenen voor hun trek naar Afrika eind augustus. Het wordt steeds vroeger donker en noodgedwongen moeten wij ons ook weer aanpassen. Iets waar ik altijd
moeite mee heb.
LEDENUITJE
Op 11 mei hadden wij ons ledenuitje in Zutphen.
Grootse ontvangst bij het IJsselpaviljoen: koffie en thee met
taart. Hierna werden groepen gevormd door middel van een
fotopuzzel en was er een spel met allerlei bijzondere vragen,
waardoor wij elkaar weer wat beter leerden kennen.
Na dit goede begin ging één groep met een stadsgids op
pad voor een wandeling door Zutphen en één groep ging
met Jochem het Vogelpark in. Hij liet ons zien welke planten
en struiken eruit zouden moeten, omdat ze niet aantrekkelijk zijn voor bijen en andere insecten.
Als afsluiting was er een drankje op het terras.
Geweldige middag, goed georganiseerd door Adelijne
Martin en Richard van Gelder.
VAN ALLES
- Wij noemen de zomerborrel in de Educatieve Tuin op
26 juni, altijd gezellig en goed georganiseerd.
- De tornado in de gemeente Rheden, die veel bomen
omlegde , ook bij de Carolinahoeve.
- Er komt weer een Paddenstoelencursus: op de woensdagavonden 2 en 16 oktober en op de zaterdagmiddagen
5 en 19 oktober.
- Wij zijn actief op de Dag van het Rhedens Landschap op
28 september. Wij willen dan graag de IVN Tuin openstellen en de gidsen van de Scholenwerkgroep gaan
helpen bij de kinderactiviteiten op het Rhevak terrein
in Rheden.
VACATURES
Wij zoeken nog steeds iemand die Voorzitter wil worden.
Voor Karwij zoeken wij ook nog steeds een Hoofd
redactie, als opvolger van Corlène. Het zou toch bijzonder
jammer zijn als we ons blad moeten gaan missen volgend
jaar.
Het bestuur wenst jullie allen een goed begin van het
nieuwe seizoen.
Namens het bestuur; Mieke de Graaff
Beeld: Adelijne Martin

Noteer alvast in je agenda:
Najaarsledenvergadering, dinsdag 19 november, in de
Klaproos, Korenbloemstraat 21, Rheden.
We bespreken dan de begroting en staan stil bij de jaarplanning / het beleidsplan.
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MUTATIES
Nieuwe leden: De dames L. van Rhijn, L. van de Kolk en
M. Kock. De heren W. Dales en M. Kooijman.
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ECOLOGISCH ZONNEPARK DE KWEKERIJ
Nederland gaat van het gas af; fossiele brandstoffen worden afgebouwd. We gaan overschakelen naar diverse
bronnen van duurzame energie. Zonne-energie is daar een
van. Karwij wil de komende tijd aandacht besteden aan de
energietransitie. Deze keer bespreken we een ecologisch
zonnepark.
Aan de rand van het Gelderse Hengelo ligt een bijzonder
zonnepark: Solarpark de Kwekerij. Hier wordt het opwekken
van energie gecombineerd met de andere functies.
Het zonnepark is ontworpen door landschaps- en tuinontwerper Nico Wissing. Het is een landschappelijk zonnepark
geworden dat met circa 7000 zonnepanelen op 7 ha ruim
is opgezet. Er wordt energie opgewekt voor 550 huishoudens. Het ligt op de gronden van een voormalige kwekerij
die oorspronkelijk door de gemeente Bronckhorst gereserveerd waren voor woningbouw. Door de economische situ-
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atie ging de nieuwbouw niet door en ontstond het idee om
een zonne-energiepark te ontwikkelen in een parkachtige
omgeving met ruimte voor natuur en landschap. Daarnaast
moest het park meerwaarde hebben voor de omwonenden
en op draagvlak kunnen rekenen in de buurt.
De gemeente Bronckhorst was op zoek naar concrete
projecten op het gebied van duurzame energie en was
meteen enthousiast. Het duurde echter nog even voordat
de schop de grond in kon, want dit park was nieuw in zijn
soort en het was een zoektocht naar een passende juridische en realistische vorm voor het zonne-energie deel en
het groendeel. Uiteindelijk zijn de zon- en groenactiviteiten
gesplitst en in verschillende organisaties ondergebracht. Er
is een stichting opgericht die verantwoordelijk is voor de
aanleg van het groendeel, het onderhoud, de openstelling
en andere activiteiten in het park.
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Het zonnepark is in augustus 2016 in gebruik genomen, het
jaar daarop is het tuingedeelte aangelegd, gras en bloemen
ingezaaid en de beplanting aangelegd. Er zijn zonnepanelen geplaatst die geen hinderlijke schitteringen geven in de
zon. Het park is dagelijks geopend voor bezoekers die hier
op gemaaide paden tussen de panelen kunnen wandelen.
Het park is omringd door meidoornhagen, er grazen brilschapen – een oud schapenras uit berggebieden - die het
gras onder de zonnepanelen kort houden en een torenvalk
brengt er zijn jongen groot. Er zijn wadi’s voor de opvang

van regenwater. Aan de kant van de woonwijk is voor de
buurt een biologische moestuin met fruitbomen en –struiken, een grote picknick plek en een speelplek voor kinderen.
Kortom, een mooi voorbeeld van een zonnepark waar het
opwekken van energie samengaat met natuur, klimaatbestendigheid en recreatie.
Tekst en beeld: Karin Otermann
Voor meer informatie over de achtergronden van dit zonnepark zie: www.nlsolarparkdekwekerij.nl

TUINIEREN, DE PASSIE VAN ARLETTE RIGGELING
Samen met echtgenoot Bart woont ze in Velp, de tuin bij
hun huis is absoluut haar passie. In de IVN-tuin onderhoudt
ze de hoek van Pieter Konijn. Een portret van een bevlogen
planten liefhebster: Arlette Riggeling.
Geanimeerd vertelt Arlette over alle planten in de tuin, als
ik op een warme zomeravond langskom voor een interview
voor Karwij. Hier is een echte liefhebber aan het woord. Alle
planten kent ze bij naam. Bloemvormen, bladvormen,
kleuren en bijzondere eigenschappen passeren al snel de
revue. Al haar planten hebben een verhaal, zo vouwt de
slaapboom ‘s avonds zijn blaadjes dicht. De tweejarige
Ipomopsis rubra springt in het oog, dit is een wildbloem uit
Zuid-Amerika met cypres-achtig blad en gewild bij bijen en
kolibries, ze heeft de plant uit zaad opgekweekt en deze
staat nu volop in bloei.
“Als kind woonde ik in een groot huis met een grote tuin met
bomen, een moestuin en een bijenstal. Samen met mijn
zusjes en de buurtkinderen speelden we veel buiten en
klommen in de bomen. Met tuinieren bemoeide ik me in die
tijd nog nauwelijks.
Toen mijn vader ziek werd, nam Bart Riggeling de bijen van
hem over. Zo heb ik mijn man leren kennen! De passie voor
tuinieren begon later aan de Zutphensestraatweg, waar we
een huis bewoonden met een ruime tuin en een kas. Ik werd
aangestoken door mijn zus, die me adviseerde om kuipplanten te gaan houden. Dit zijn planten die niet winterhard
zijn, vroeger werden ze in kuipen gehouden en ‘s winters
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Arlette bij de manshoge roodbloeiende Ipomopsis rubra Foto Karin Otermann

in een orangerie gezet. Je kunt ze ‘s zomers echter ook
gewoon in de volle grond zetten.
Ik leerde over deze planten, hun verzorging en de eisen die
ze stellen aan hun standplaats. Ik kocht natuurlijk wel
planten, maar begon ook met zaaien, stekken en opkweken
van bijzondere soorten. Van lieverlee werd de collectie
steeds groter.
Negen jaar geleden verhuisden we naar ons huidige huis,
waar een minimalistische tuin bij was. Deze hebben we
helemaal opnieuw ingericht. De meerderheid van de
planten die hier nu staan, is niet winterhard. Die haal ik in
oktober uit de grond, pot ze op en breng ze naar een kas
in de Betuwe waar ze vorstvrij kunnen overwinteren. In het
voorjaar gaan ze terug de tuin in. Dat is altijd een hele klus,
Bart signaleert dan wel eens een soort ‘tuinstress’, maar
het is hartstikke leuk werk. Ik maak ieder jaar een nieuwe
indeling, zo ziet de tuin er steeds weer anders uit. In die tijd
is ook late nachtvorst best een risico, daar zijn dit soort
planten erg gevoelig voor. Het is een verslavende hobby,
je denkt altijd vooruit. Dat is ook het leuke; je bent steeds
op zoek naar nieuwe dingen.”
IVN-tuin
Een jaar of tien geleden liep ze regelmatig mee met de IVNwandelingen op de maandagmorgen en werd donateur. “In
juli 2011 ben ik in de IVN-tuin gaan werken en dat doe ik
nog steeds met heel veel plezier. De meeste werkgroepleden onderhouden een klein stukje van de tuin, mijn zorg
gaat uit naar het gedeelte met de geurplanten. Dit deel is
opgenomen in de Pieter Konijn route voor kinderen van
Natuurmonumenten, hier moeten ze wat opdrachten uitvoeren en aan planten ruiken, vandaar de naam.”
Daarnaast werkt ze ook veel samen met Marie José voor
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het verkoopklaar maken van alle overtollige planten. “Ik heb
ontzettend veel van haar geleerd over de wilde flora. Hoe
onderscheid je bijvoorbeeld verschillende soorten en
waaraan herken je zaailingen en kiemplanten.”
Naast tuinwerk verzorgt ze hapjes voor de midzomeravonden op de tuin en de nieuwjaarsrecepties. Ze heeft dan ook
de bijnaam ‘culinaire cateraar van de tuin’.
“Het is zo’n leuk begin van de week om op maandagmorgen
met zijn allen in de IVN-tuin te werken. De gezelligheid, het
enthousiasme en de kennis die je met elkaar deelt over de
flora. Het educatieve element spreekt me erg aan. Het resultaat is een tuin die er altijd mooi bij ligt en waar iedereen
van geniet.”
Karin Otermann

Pieter Konijndag 2014 Foto Jannie de Jong
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EEN JAAR NA DE DROOGTE VAN 2018
2018 was een extreem droog jaar. Half augustus 2018 was
het neerslagtekort 200 mm groter dan normaal in die tijd
van het jaar. Voor onze Zuidoostelijke Veluwezoom had dat
grote gevolgen. Bomen lieten vroeg hun blad vallen, heide
kwam niet tot bloei, bosbes werd kaal en veel akkers en
weilanden zagen bruin in plaats van groen. Plassen, poelen
en vennen waren opgedroogd. Interessant is dan om te zien
wat de langere termijn effecten zijn van zo’n zeer droge
periode.
Ook 2019 is tot nu toe droger dan normaal. Al zijn de lokale verschillen groot. In het westen van het land valt de
droogte dit jaar mee, terwijl in het oosten de droogte vergelijkbaar is met vorig jaar. Langs de Veluwezoom is half
augustus het neerslagtekort ongeveer 100 mm groter dan
normaal. Dus nog steeds behoorlijk droog. Wat zien we nu
nog van de droogte van vorig jaar?
In de natuurgebieden zie je plekken waar de gevolgen van
de droogte van vorig jaar nog duidelijk zichtbaar zijn. Dat
is vooral op bodems met een heel dunne humuslaag, zoals
voormalige zandafgravingen (bijv. Stikke Trui) en heidevelden. Op dit soort bodems is de begroeiing al schaars. In de
Stikke Trui zie je dat het berken/dennenbos weinig blad
heeft. Het is licht in het bos. Bij nadere beschouwing zie je
dat de dennen veel naalden verloren hebben en nauwelijks

nieuwe gekregen hebben. Bij de berken zie je veel dode
takken. Dit is een gevolg van de onderbroken sapstroom
door de droogte (Johan de Vries heeft de oorzaak in de
Karwij van december 2018 uitgelegd). Sommige berken
hebben de droogte helemaal niet overleefd, andere zie je
op de stam opnieuw uitlopen.
Veel sparren hebben door de droogte veel vitaliteit verloren
en zijn daardoor gevoelig geworden voor kevers als de
letterzetter. De door de kevers aangetaste bomen gaan nu
dood.

Loofbomen zoals eiken en beuken lijken niet zo veel geleden te hebben van de droogte. Althans daar is nu niet veel
meer van te zien. Vermoedelijk komt dit vooral, omdat deze
bomen op bodems groeien met een dikkere humuslaag.
Daarin was blijkbaar net voldoende water aanwezig om de
droge periode te overleven. Bovendien kunnen loofbomen
zich in het algemeen beter aan droge omstandigheden
aanpassen dan naaldbomen. Loofbomen hebben minder
water nodig dan naaldbomen en kunnen bij droge omstandigheden hun blad laten vallen.
Vorig jaar leek de droogte grote invloed te hebben op de
heide en bosbes velden. Er was weinig bloeiende heide.
Veel heide leek dood te zijn, echter nu zie je dat dit eigenlijk wel meevalt. Er zijn maar enkele grotere plekken met
dode heide.
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Dit jaar bloeit de heide volop. Herstel van de plekken waar
wel heide doodging, is nog niet begonnen. Je ziet nu na
een jaar nog vrijwel geen nieuwe begroeiing op een enkel
kiemplantje van berk, eik of den na. Kiemplantjes van heide
kom je alleen tegen op plekken die al langer onbegroeid
zijn. Herstel van de vorig jaar afgestorven heideplekken
duurt dus duidelijk langer dan een jaar. Bosbes herstelt veel
sneller. Vorig najaar zag je al nieuwe groene blaadjes op
de verdorde bosbes plekken. Nu na een jaar zie je dat het
herstel snel gaat. Ook oude grote bosbespollen die vorig
jaar helemaal dood leken, lopen toch weer uit.
De droogte van vorig jaar heeft een grote verlaging van de
grondwaterstand tot gevolg gehad. Gevolg was dat veel
plassen, poelen, vennen en beken en sloten vorig jaar
opgedroogd zijn. Op de hogere zandgronden wordt de
grondwaterstand grotendeels bepaald door de regenval. In
de lagere gebieden kun je de grondwaterstand herstellen
door via de rivieren later in te laten. Dat is op de hogere
zandgronden niet mogelijk. Alleen overvloedige regen kan
de grondwaterstand verhogen. Dat zal dus dit jaar niet
gebeuren. De natuurgebieden die afhankelijk zijn van een
hoge grondwaterstand lopen dus nog steeds groot gevaar.
Beheermaatregelen hebben hier ook maar beperkt effect.
Je kunt de afvoer van water zoveel mogelijk proberen te
beperken, maar als er onvoldoende regen valt, heeft dat
toch niet het gewenste effect. Natte natuurgebieden kunnen
daarom heel snel onherstelbare schade oplopen door een
paar droge jaren.
Er wordt veel over de droogte geschreven. Het zijn vooral
klaagverhalen over hoe slecht die droogte voor de natuur
is. Die ‘natuur’ heeft echter geen last van de droogte. Die
natuur past zich wel aan. Soorten die zich niet kunnen
aanpassen aan de nieuwe omstandigheden verdwijnen en
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nieuwe soorten komen ervoor in de plaats. Voor de natuur
maakt dat niet uit. Voor ons als mens wel, want wij waarderen de ene soort meer dan de andere. Wij mensen
hebben daarom veel last van die droogte, want het etiket
dat we op elk natuurgebied geplakt hebben, klopt niet meer.
Die droogte gooit onze natuurbeheerplannen in de war.
Gebiedsbeheerders komen in de problemen, omdat opgelegde natura2000 doelstellingen niet gehaald worden.
Natuurbehoud loopt dus gevaar. Echter natuur laat zich niet
behouden, natuur is altijd in ontwikkeling. Dit besef begint
ook bij natuurbeheerders door te dringen.
De weersomstandigheden in Nederland lijken extremer te
worden. Denk aan de afgelopen maanden waarin het dorp
Rheden achtereenvolgens door een tornado getroffen
werd, te maken kreeg met een hittegolf van meer dan 40
graden en kort daarna met wateroverlast door hoosbuien.
Bufferen en robuuster maken zijn de nieuwe toverwoorden
in natuurbeheerkringen. Beheerders proberen nu het water
langer vast te houden door bijvoorbeeld de sloten niet
minder uit te maaien of duikers dicht te maken. Er worden
wadi’s aangelegd om wateroverlast in bebouwd gebied
tegen te gaan. Ook probeert men nu bossen, akkers en
weilanden robuuster te maken door andere en meer gevarieerdere beplanting. Zelfs boeren beginnen te beseffen
dat er grenzen aan de opbrengsten per ha zijn en dat ze
rekening moeten houden met de extremere omstandigheden. Ze beginnen open te staan voor experimenten met
gewassen die beter tegen droogte kunnen. De industriële
grasakkers hebben misschien hun langste tijd al gehad. Die
droogte was misschien zo slecht nog niet. Het brengt natuurbeheerders en boeren nader tot elkaar en dat kan op
termijn leiden tot meer diversiteit.
Tekst en beeld: Gerrit Lammers
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Abeel tegen tuinhuis Foto: Paul Jongejan

WEERSINVLOEDEN
Rheden is tegenwoordig nogal eens in het nieuws vanwege
de natuurverschijnselen. Momenteel (24 augustus) is dit de
massaal bloeiende heide, een verrassing na de lange
droogte. Vanwege de beelden in het NOS journaal en andere media, het mooie weer en omdat veel mensen nog
vakantie hebben, is het behoorlijk druk met ‘heikijkers’ op
en rond de Posbank. Parkeerplaatsen en bankjes zijn bezet,
en er wordt veel gefotografeerd. Veel dagjesmensen bezoeken ook nog even de IVN-tuin. Leuk om te horen waar
men zoal vandaan komt.
Veel lovende woorden over de tuin die er dan ook mooi bij
staat. Ondanks de tornado die op dinsdag 4 juni jl. voorbij
raasde. De schade in de tuin heeft zich beperkt tot een
abeel die tegen het tuinhuis terecht kwam en takken die
losgedraaid of afgevallen waren. Het was verbazingwekkend dat het graan vlakbij het tuinhuis nog overeind stond,
alsof er niets was gebeurd. Net als het Spaanse graan dat
de orkaan had doorstaan in het liedje uit de musical ‘My
Fair Lady’. In de omgeving van de tuin was het een ontzettende ravage, vooral de bomen aan de Heuvense- en
Schietbergseweg hadden er flink van langs gekregen. Veel
uit de grond gerukte bomen, boomkruinen en takken. Met
man en macht is men de daaropvolgende dagen aan het
opruimen geweest. Verdrietig, al die verdwenen bomen. De
nieuwe aanblik van het getroffen gebied was dan ook wel
even wennen. Toch, als je nu over de Schietbergseweg
gaat is het hier, met wat meer vergezichten, nog steeds
mooi.
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Wat is een tornado?
Het woord tornado is afkomstig van het Latijnse woord
tornare dat draaien betekent. In ons land krijgen we een
paar maal per jaar met dit natuurverschijnsel te maken.
Tornado’s komen vooral veel voor tijdens het regenseizoen
in Noord- en Midden Amerika en het Caraïbisch gebied en
worden daar twister genoemd.
Een tornado is een lokale, zeer verwoestende wervelwind
die ontstaat onder een zeer zware onweersbui waarbij de
lucht erg onstabiel is. Bij de tornado op 4 juni was sprake
van een supercel. Een supercel is het zwaarste type onweersbui dat kan voorkomen. Deze buitengewoon grote
onweersbui heeft een lange levensduur door de zeer effectieve energievoorziening. De supercel kan ontstaan als er
bij een onweersbui grote verticale windschering is. Windschering is een lokale, plotselinge verandering van windsnelheid, windrichting of beide tegelijk. Daardoor wijken de
windsnelheid en -richting in de bovenlaag sterk af van die
in de onderlaag. Door de windschering ontstaat een horizontale draaiing die door de stijgstroom verticaal wordt
getild, een zogenaamde mesocycloon. Hierbij draaien de
warme stijgstroom en de koude daalstroom tegen elkaar in.
Doordat ze gescheiden zijn, worden de warme stijgwinden
die de bui in stand houden niet onderdrukt door de koude
daalwinden. Hierdoor kan de bui uren blijven bestaan. Een
supercel heeft een koufront en gaat vaak gepaard met
zware neerslag, windstoten en veel bliksem. Doordat de
neerslag meerdere keren in de stijgstroom wordt meegenomen kan deze tot hagel uitgroeien. Uit de mesocycloon
kan een tornado ontstaan.
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Hoosbui Rheden Foto Jannie de Jong

Bloeiende heide Foto: Jannie de Jong

Op 2 augustus kreeg Rheden te maken met een ander
weerfenomeen, een enorme hoosbui die voor veel overlast
zorgde. De IVN-tuin heeft dit ook goed doorstaan. Het
weggespoelde grint op het pad (Heuvenseweg) naar de tuin
is nog een gevolg van de enorme hoeveelheid water dat
hier stroomde. De regen was welkom, hoewel het wat
minder extreem had mogen zijn. De buien hebben er wel
mede voor gezorgd dat we nu volop kunnen genieten van
de prachtig bloeiende heide.
Jannie de Jong

WORKSHOP VOOR SCHOOLGIDSEN IN IVN-TUIN RHEDEN, 15 JUNI 2019
Om 09.00 uur besloot ik (Huub) toch maar met de auto te
gaan, de regen die die nacht begonnen was, hield flink aan.
Toen ik even later de parkeerplaats opreed, kon ik toch al
bijna droog de IVN tuin bereiken en zo besloten we de
stoelen maar buiten onder de kersenboom te zetten. Agnes
Legierse had een workshop georganiseerd voor de
schoolgidsen (vaste en incidentele) van IVN Oost-Veluwezoom. Arlette Riggeling verzorgde de koffie en de lunch.
Na een goede kop koffie met koek, konden we beginnen
kennis te maken met elkaar en onze ervaringen uit te wisselen. We waren met 9 schoolgidsen. De eerste opdracht
was een kennismakingsopdracht. Die luidde:
Loop rond, pluk, teken of fotografeer een plantje of deel van
een plantje dat iets over jou zegt, bijv. met een herinnering
erbij van vroeger. En laat het de anderen zien en vertel
erover. Bij vrijwel iedereen kwam de kindertijd naar boven,
zo leerden we elkaar weer op een andere manier kennen.
Daarna gingen we in groepjes van twee of drie de tuin in
om door middel van ruiken, voelen, zien, horen of proeven
een waarneming te doen en te vertellen hoe je die voor een
bepaalde leeftijdscategorie in een opdracht zou kunnen
gieten. De opdracht luidde:
Pak uit de zak 1 dobbelsteen. De kleur van de dobbelsteen
die je pakt is de kleur van het type waarneming bij je opdracht Groen = ruiken, Geel = voelen, enz. Gooi met de
dobbelsteen. Het getal dat je gooit, staat voor de tijdsduur
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van de opdracht die je gaat bedenken: 1 = 2 minuten, zo
oplopend tot 6 = een dagdeel)
Kies zelf een leeftijdscategorie: onderbouw (kleuters),
middenbouw (6-9) of bovenbouw (9-12). Vraag je af: wat
zal een leerling doen en hoe? Welk materiaal komt daarbij
van pas, wat moet het resultaat zijn?
Ik licht dit toe met de opdracht die Lucianne le Coultre en
ik, Huub Smits, uitvoerden. Met een dobbelsteen – een
rode, die kleur stond voor proeven – gooiden we een 3 en
daarvoor stond 15 minuten. De leeftijdscategorie waar we
voor kozen was 9 – 12 jaar, bovenbouw dus. Bij de kruiden
besloten we smaakproeven te doen en daarvoor hadden
we een ruime keus: maggiplant, munt, marjolein, bieslook,
tijm, citroenmelisse. Voor iedere leerling wel een mogelijkheid om de smaaksensatie in woorden proberen uit te
leggen. (De geur van de kerrieplant gaf er nog een extra
sfeertje aan). Verder waren ook kersen, bessen en kruisbessen rijp genoeg om erbij te betrekken. We stelden ons
voor dat de leerlingen wel dingen zouden herkennen en
smaken zouden associëren met wat ze wel eens eten.
De presentatie in de kring werd opgeluisterd met het ijverige gezang van de grote zanglijster en een koortje van andere vliegende zangertjes, een winterkoninkje zorgde voor
afleiding door heel druk met blaadjes heen en weer te
vliegen, er werd veel gelachen, maar daarbij veel geleerd
en herkend als goede ideeën. De tijd werd goed in de gaten
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Marijke, Petra en Maarten in actie

gehouden en zo stond er opeens een bakje heerlijke aspergesoep voor ieder van ons en wees Arlette ons de weg
naar een door haar verrukkelijk verzorgde lunch, waarbij
brood lag dat was gerezen met – volgens Arlette – afval
van de bierfabricage. Héérlijk!!! (geen grapje) In de stoelen
rond het tafeltje werden we van tijd tot tijd verrast door een
aangevreten kers die uit de boom viel en de merels mikten
ook nog een enkel poepje op de mensen onder hen.
(Vooral Lucianne was het mikpunt). Al met al was het een
zeer geslaagd, gezellig en leerzaam samenzijn en vertrokken we tevreden, binnen de tuin nog verrast door een net
geboren haasje, dat met zijn loop-poginkjes door ons met
rust werd gelaten.
Marijke Dammers, Petra Mosterman en Maarten de Gooijer bedachten de volgende opdracht, geschikt voor alle
leeftijden. Je verzamelt de groep om je heen en vraagt: 'Wat

hoor je allemaal?' De natuur heeft naast vogels allerlei
muzikale organische geluiden. Eerst kun je een paar
voorbeelden laten zien zoals: een fluitje van gras, het piepen van gras onder de voeten, een tak door bladeren,
stenen die op elkaar tikken of het plonsen van een plas.
Noem maar op, gebruik je fantasie. Vervolgens laat je ze
zelf attributen zoeken om een geluid en melodie te maken.
Iedereen laat een voor een horen wat hij of zij heeft gevonden, waarna je een orkest van geluiden met zijn allen gaat
maken.
Doel: Natuurbeleving, plezier, creativiteit
Huub Smits i.s.m. Petra Mosterman en Agnes Legierse

Als aanvulling op dit verhaal bracht Hiske Feenstra nog
in: Opdrachten rondom het zintuig 'Zien' die Jutta Müller
en zij bedachten voor diverse leeftijden:
Onderbouw: 'Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet'
Het bekende spel. Zoek een plek in de natuur, laat kinderen een detail kiezen dat ze mooi of bijzonder vinden.
Middenbouw: 'Zoek wat ik heb gevonden'
Een helft van het duo zoekt een voorwerp en geeft dat
aan de ander. Die moet zo snel mogelijk hetzelfde
voorwerp zoeken. Daarna worden de rollen omgedraaid.
Degene die het snelst het voorwerp vindt, wint. Goed
kijken of het echt hetzelfde is!
Bovenbouw: 'Maak een foto in je hoofd'
Een duo bekijkt hetzelfde stukje natuur en beiden maken
een denkbeeldige 'foto'. Daarna draaien ze zich om en
beschrijft ieder zijn of haar foto. Wat heeft de ander gezien? Wat viel jou op en de ander niet?

Pasgeboren haasje op het pad in de IVN-tuin
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BIJSPIJKEREN
Woensdag 18 september 19.30 uur in de Klaproos,
Korenbloemstraat 21, 6991 VP Rheden, komt Bert van der
Saag vertellen over het werk aan de restauratie van de
Gravinnenbeek in het landgoed Molenbeek in Eerbeek.
Een aantal enthousiaste beekliefhebbers uit Eerbeek is
twee jaar geleden begonnen om de droogstaande beekbedding op het particuliere landgoed Molenbeek te restaureren. In de beekloop was altijd nog een gemetselde waterval aanwezig. Vorig voorjaar stond het water weer tot
aan de waterval. Helaas, na de droge zomer is het weer
veel minder, toch werken de mensen gewoon door tot het
project naar wens is. Bert heeft van dit alles plus de historie
van dit gebied een boeiende presentatie gemaakt die hij
deze avond voor ons gaat vertonen.

Restauratie droogstaande beekbedding landgoed Molenbeek

Ook is er op zaterdag 21 september om 10.00 uur vanaf
Het Witte Huis aan de Boshoffweg (weg naar Landall
Coldenhove) een excursie langs de beek om te zien
hoever de werkzaamheden gevorderd zijn.

Tekst en beeld: Herma Scherpenzeel
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Computers
op maat
Onderhoud
Netwerken
Reparatie
Supplies
Emmastraat 29 • 6881 SN Velp • (026) 3640641
Internet: www.ictvisie.eu
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Zondag 24 november, 10.00 uur
Landgoed Heuven, veelzijdigheid troef
Start: P Bezoekerscentrum Natuurmonumenten, Heuvenseweg 5A, Rheden
Eerste gids: Jaap Vette
Indien onbestelbaar:
De Klaproos, Korenbloemstraat 21
6991 VN Rheden

Oost-Veluwezoom
PROGRAMMA
Voorwandelen
Hierbij zijn ook niet-gidsende IVN-leden welkom.
Maandagmorgen: altijd vrijdagmorgen ervoor, om 9.00 uur.
Zondag: doorgaans zaterdag voorafgaande om 9.00 uur.
Andere wandelingen: voorwandelen varieert.
Wil je zeker zijn van de tijd, bel of mail de eerste gids.
Zondag 22 september, 10.00 uur
Evolutie en geologie op landgoed Beekhuizen
Start: P zwembad Beekhuizen, Velp
Eerste gids: Jaap Vette

Maandag 2 december, 09.30 uur
Komt de vorst nog naar het Rozendaalse bos?
Start: P. Kasteel Rosendael, Beekhuizenseweg, Rozendaal
Eerste gids: Marleen Houben/ Corlène van den Camp
Vrijdag 27 december, 13.00 uur
Silvesterwandeling
Start: P de Lappendeken, Diepesteeg/Beekhuizenseweg,
De Steeg
Eerste gids: Rob Timmerman
Najaarsledenvergadering, dinsdag 19 november, in de
Klaproos, Korenbloemstraat 21 Rheden
BIJSPIJKEREN (zie ook blz. 22)
Woensdag 18 september 19.30 uur in de Klaproos, Korenbloemstraat 21, 6991 VP Rheden, restauratie van de
Gravinnenbeek landgoed Molenbeek Eerbeek, door
Bert van der Saag.
Zaterdag 21 september, 10.00 uur vanaf Het Witte Huis aan
de Boshoffweg (weg naar Landall Coldenhove) Eerbeek,
een excursie langs de Gravinnenbeek.

Zondag 6 oktober, 07.50 uur
Hertenbronstexcursie
Start: P Herikhuizen, kruising Beekhuizenseweg/Burg.
Bloemersweg, paddenstoel 22800, tussen Zijpenberg en
Posbank
Eerste gids: Gerrit Lammers
Maandag 7 oktober, 09.30 uur
Paddenstoelen bij Soerense sprengen
Start: P. De Plaghak, Schaapsallee/Plaggenweg, Laag
Soeren
Eerste gids: Sandra Omlo
Zondag 20 oktober, 14.00 uur
Paddenstoelen bij Soerense sprengen
Start: P De Plaghak, Schaapsallee/Plaggenweg, Laag
Soeren
Eerste gids: Sandra Omlo
Maandag 4 november, 09.30 uur
Seizoenwandeling herfst
Start: P Voorplein Landgoed Rhederoord, Parkweg 27, De
Steeg
Eerste gids: Hermine Schuit/ Corlène van den Camp
Zondag 10 november, 13.00 uur
In de sporen van Havelaar en de koningen
Start: P Scouting, Kolonieweg 9, Dieren
Eerste gids: Mieke de Graaff

Jonge dennenmoorder Foto: Corlène van den Camp

Wandelingen aanvragen
excursies@ivnoostveluwezoom.nl
Scholenwerk aanvragen
scholen@ivnoostveluwezoom.nl
Rondleiding IVN-tuin
ivn-tuin@ivnoostveluwezoom.nl
WANDELPROGRAMMA IVN EERBEEK
Meer info: www.ivn.nl/eerbeek / secretaris@ivn-eerbeek.nl
Zondag 13 oktober 14.00 uur Brummen, Paddenstoelen
Zondag 9 november 20.00 uur Eerbeek, bosuilen
Zondag 8 december 14.00 uur Laag Soeren, doorstappen
Zondag 28 december, eindejaarswandling, zie website.
PROGRAMMA KNNV ARNHEM
Zie agenda op www.knnv.nl/arnhem

