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Hoefdieren

Zintuigen bij dieren

KARWIJtjes quiz

Leer je groen

Passie van Huub

Rivierafval Rheden

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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TERUGKIJKEN EN VOORUITBLIKKEN
In de maand december ben ik geneigd even terug te kijken
EN vooruit te blikken.
Met voldoening kijk ik terug op zeven jaar waarin ik samen
met veel andere mensen dit blad vorm heb mogen geven.
Karin en Jannie die beiden al heel lang mee werken. Maar
ook de mensen die korter hun bijdrage leveren. Tenslotte
ben je als redactie van al deze mensen afhankelijk. Uiteraard waren er ook de spontane bijdragen van leden, die het
blad meer kleur gaven. Al deze mensen wil ik bedanken
voor hun inzet.
Zelf heb ik genoten van het schrijven, maar vooral ook van
het vormgeven van ons verenigingsblad. Als hobby-fotograaf heb ik met veel plezier gebruik gemaakt van de diverse beelden die ik in ons mooie gebied heb kunnen maken.
Want de combinatie van IVN-gids en fotograaf heeft mij
goed leren kijken, verwonderen, genieten. Iets wat ik alle
lezers toewens, ook in het komend jaar.
Maar speciaal wens ik de nieuwe redactie veel succes met
het maken van Karwij. Soms een heel karwei, maar meestal een klus die mij energie gaf, ik hoop dat zij dit ook zo
zullen ervaren. In het komende blad zullen zij zichzelf
voorstellen. Zij zullen vast een eigen draai geven aan het
blad. Ik laat me graag verrassen.
Corlène van den Camp
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Kopij voor het volgende nummer
vóór 10 februari 2020 mailen naar
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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,
met daarbij vermelding van naam lid / donateur.
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
Karwij gered
Ongeveer een jaar geleden heeft Corlène aangegeven dat
ze eind dit jaar na 7 jaar wilde stoppen met de eindredactie
van ons mooie verenigingsblad Karwij. Of we even een
opvolg(st)er willen zoeken. Aangezien Corlène zowel de
eindredactie doet, schrijft, foto’s zoekt en de opmaak verzorgt was al snel duidelijk dat een tweede Corlène moeilijk
te vinden zou zijn. Lange tijd zag het er zelfs naar uit dat
we er rekening mee moesten houden dat dit de laatste
Karwij zou zijn. Via de vragenlijst voor hulp die we in september naar alle leden gestuurd hebben meldden zich
gelukkig drie nieuwe redactieleden. Floor Scholten, Niko
Wolswijk en Jeroen Boland gaan de redactie versterken.
Bart Riggeling is bereid de opmaak voor z’n rekening te
nemen. Alvast erg bedankt dat jullie dit willen doen. De
volgende Karwij zal door de nieuwe redactie gemaakt
worden. Corlène en Karin blijven nog wel als schrijver aan
de redactie verbonden. Bij deze willen we Corlène alvast
bedanken voor 28 mooie Karwij’s die ze de afgelopen jaren
gemaakt heeft.

zitten om de secretarisfunctie goed te kunnen uit te voeren.
Binnen onze vereniging wordt bijna alles digitaal gedaan.
Lia merkte dat haar gebrek aan digitale vaardigheden haar
teveel frustratie opleverde bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Gemiddeld vraagt de functie 1 uur per week
+ de maandelijkse bestuursvergaderingen. Voel jij je betrokken bij de doelstellingen van IVN en kun je redelijk
overweg met email en Microsoft office dan hopen we dat je
een mailtje stuurt naar secretaris@ivnoostveluwezoom.nl
of contact opneemt met één van de bestuursleden.
Namens het bestuur: Gerrit Lammers

Nieuwe natuurgidsenopleiding?
Al meer dan 40 jaar organiseert IVN Oost-Veluwezoom om
de 4 jaar een natuurgidsenopleiding (NGO). Deze opleiding
duurt 1,5 jaar en na deze opleiding ben je gediplomeerd
natuurgids. De voorbereiding van deze NGO duurt meer
dan een jaar. De vorige NGO startte in 2017. Dus als we in
2021 weer een NGO willen starten dan moeten de voorbereidingen nu beginnen. Op het moment dat deze Karwij bij
jullie op de deurmat ligt is de startbijeenkomst geweest en
hopen we dat een groepje mensen bereid is gevonden de
organisatie weer ter hand te nemen.
Mocht je overwegen zelf deze NGO te willen volgen mail
dan alvast naar ngo@ivnoostveluwezoom.nl. Dan houden
we je van de voorbereidingen op de hoogte.
100 gegidste excursies in 2019?
Corebusiness van onze IVN-afdeling is het verzorgen van
excursies. Wij doen dat op verschillende manieren. Als
publiekswandeling uit onze folder, als excursie tijdens georganiseerde cursussen, als aangevraagde wandeling, als
kinderexcursie voor scholen en sinds vorig jaar ook als
zondagochtendexcursie voor gasten van hotel de Roskam.
Het lijkt erop dat we dit jaar over de 100 gegidste excursies
gaan. Gemiddeld 2 per week! Dat vinden we als bestuur
een bijzondere prestatie, waar we alle gidsen die daaraan
meewerken heel hartelijk voor willen bedanken.
Nieuwjaarsborrel
Het bestuur wil iedereen fijne feestdagen toewensen. In het
nieuwe jaar hopen veel leden te zien en te spreken op onze
nieuwjaarsborrel op 12 januari a.s. Zie de uitnodiging elders
in dit blad.
Word jij onze nieuwe secretaris?
Onze huidige secretaris Lia heeft aangegeven dat ze per 1
januari stopt met haar secretarisfunctie. Het blijkt dat je
tegenwoordig redelijk wat digitale vaardigheden moet be-
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Natuurgidsen wandelen voor Foto: Corlène van den Camp

MUTATIES
Nieuwe leden: De dames E. Vermeulen, M. van Arkel en
M. Pals. De heer J. Schroor.
Lidmaatschap opgezegd: De dames L. Verhoeven (is donateur geworden), I. Eldering, L. Beekman, C. Coenraadts.
R. Verzantvoort en A. Pieterman. De heren D. Lubbers,
K. Huisman en J. de Zanger.
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WINTER VOLGENS THIJSSEN
Het is heerlijk om door de oude boeken van ‘grootvader
natuur’ Jac. P. Thijsse te bladeren. Ik lees graag over hoe
de natuur er ‘in zijn tijd’ uitzag en zoek dan in mijn eigen
omgeving de overeenkomsten en verschillen. Dit schreef
hij in 1909:
“Soms lijkt het, alsof het geen winter worden wil. Wel zijn
de bladeren van de bomen, de bloemperken dicht gedekt,
de stamrozen neergebogen of ingepakt en heb je iederen
dag een gevecht te leveren met je moeder die wil, dat je nu
je winterjas aandoet, maar er is van echten winter geen
spoor te bekennen. Het roodborstje zit te zingen in ‘t zonnetje, verscheiden bloemen bloeien voor den tweede maal
en langs de hagen ziet het groen van duizenden en duizenden kiemplantjes, die het er op wagen om te verschijnen,
tegelijk met het wintergraan op den akker. Soms is het
zachter dan in Mei, zoodat je nog met het grootste plezier
buiten kunt rondslenteren”.
Tegenwoordig geven we de klimaatverandering de schuld,
en ik heb dit maar voor waarheid aangenomen. Thijsse zou
deze term nooit leren kennen maar ik ben erg benieuwd
hoe hij hier over gedacht zou hebben. Door te kijken zie je
wat er in je omgeving allemaal groeit en bloeit, maar om de
natuur echt te begrijpen is meer nodig. Dat begint met
waarnemen en verbanden leren leggen. In de slipstream
van Thijsse ga ik, gewapend met mijn telefooncamera zo
vaak als ik kan ‘buiten rondslenteren’. De prachtige proza
van Thijssen was vast niet tot stand gekomen als hij een
mobiele telefoon had gehad.
Uit mijn winterfoto’s kan ik afleiden dat ik dezelfde conclusies heb getrokken als Thijsse destijds deed. Dit verbaast
mij enorm en heeft mijn honger naar meer begrip nog
verder aangewakkerd.
De ‘roze band bomen’ (geblest voor de houtkap) zijn inmiddels gerooid en er vallen grote gaten, als open wonden, in
de bomenreep. De verse stronken lijken nog vol leven,
het wekt een troosteloze indruk. Daarnaast zijn er ook de
tekenen van nieuw leven. De beuken-loten die met hun
olifantenoren de bodem met groen bedekken, knoppen en
katjes, hier en daar een vogel en zelfs al een klein bont
zandoogje dat zijn vleugels warmt in de winterzon.
Ik word omringd door dit seizoen dat bekend staat om zijn
verstilde, slapende karakter. Ondanks dat er geen spoor
van de winter te ontdekken lijkt, voelt het wel als winter.
Ook alle bewoners van de vijver houden zich stil en liggen
terug getrokken te wachten op het moment dat ze het
seintje krijgen dat ze ‘weer mogen’. Het lijkt of ik J.P. hoor
zeggen:
“Hoe de winters zich verder ook mogen ontwikkelen, welke
bloem er bloeit, of wanneer de lijster zijn avondronde doet,
ontdekken we alleen als we er op uit trekken. Mensch, laat
je verwonderen, dat is de beste manier om het klimaat te
sparen!“
Ik wens iedereen een geweldig 2020 vol verwilderde verwondering.
Tekst en beeld: Adelijne De Vries-Martin
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BEELDHOUWEN IN HOUT, DE PASSIE VAN HUUB SMITS

Huub werkt aan zijn berceau Foto: Gerrit de Jong

Tropenjaren
We zitten aan een boomstamtafel van Iroko, gemaakt van
schijven resthout, gekregen in de tijd dat hij ontwikkelingswerk deed op andere continenten. “In mijn jonge jaren heb
ik circa twee decennia als vrijwillig ontwikkelingswerker –
en manager van plantages – gewerkt en gewoond in een
breed scala van landen in Zuid-Amerika, Afrika en later nog
in Azië. Ik werd uitgezonden door verschillende organisaties
zoals het Nederlandse SNV maar ook een Franse organisatie. Eenmaal ter plaatse moet je andere talen leren zoals
Spaans.
Het ontwikkelingswerk heb ik gedaan vanuit idealisme. Met
de bedoeling de mensen, met op de eerste plaats de arbeiders, te helpen. Dat gaat met vallen en opstaan. Ik heb veel
gewerkt in de teelt van koffie en thee. Goed voor je planten
zorgen, draait om goed snoeien, bemesten en plaagbeheersing. Daarbij zijn onze westerse methodes lang niet
altijd zaligmakend. Denk aan onze kunstmest en bestrijdingsmiddelen, die hen van de regen in de drup hebben
gebracht. Dit werk heeft een wederkerig karakter. Ook wij
kunnen zoveel leren van de inheemse volkeren. Het blijft
natuurlijk ook raar dat iemand uit het koude Nederland een
Peruaanse boer komt uitleggen, hoe hij zijn koffieteelt kan
verbeteren en hoe zijn koffieplanten te snoeien. Terwijl wij
daar bij zijn Inca voorouders destijds tomaten, aardappels,
quinoa en mais vandaan hebben gehaald.”

Zijn huis ademt de sfeer van hout, de woonkamer staat vol
met planten en houten beelden en biedt uitzicht op het vele
groen buiten, dat bijna tot binnen reikt. Hier woont een
buitenmens en een doener, geïnteresseerd in bomen en
struiken. Al deze beelden en planten herbergen verhalen
en herinneringen. Een portret van een gedreven lid van
onze afdeling: Huub Smits.
Regelmatig staat hij stobben uit te graven als ergens een
boom is gesneuveld. “Mijn grote hobby is beeldhouwen in
hout, altijd hout”, vertelt Huub. “Het is zo leuk om iets moois
uit een stuk hout te maken. Hout is veel spannender dan
steen en je hebt het beter in de hand. Bovendien ruikt het
lekker, olijfhout – en hout van coniferen - bijvoorbeeld heeft
zo’n heerlijke geur!
Vooral stobben hebben vaak vreemde vormen en rare
vergroeiingen. Als wortels tegen elkaar aan liggen, kunnen
ze na jaren echt vast komen te zitten en helemaal vergroeien. Dat levert bizarre vormen op en zijn ook leuke dingen
om bezoekers van de IVN-tuin op te wijzen. In zo’n vreemd
stuk hout kun je veel dingen zien, zoals dieren of gezichten.
De kunst is om die vormen beter zichtbaar te maken.
Daarbij moet je goed kijken en nadenken voor je iets
weghaalt, want weg is weg. Niet dat dit uiteindelijk glad
gepolijste beelden oplevert”, verduidelijkt Huub. “Ik ben
meer van de ruwe vormen.”
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Huub bezig tijdens themadag in tuin Foto: Jannie de Jong
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Nederland
Het was niet altijd veilig in die verre oorden, vooral in Midden-Amerika waar guerillagroepen actief waren zoals in
Nicaragua. Hoewel Huub sympathiek stond tegenover hun
idealen, is hij geschrokken van de totalitaire regimes die ze
in diverse landen hebben voortgebracht. "Je probeert te
begrijpen wat er nu in de wereld allemaal gebeurt en
waarom de mensheid de wereld kapot dreigt te maken. In
mijn ogen is de mens niet slecht, maar zijn het de omstandigheden waardoor de mens zich anders gaat gedragen en
machtswellust en corruptie de kop opsteken.”
Inmiddels was zijn eerste zoon geboren en het gezin Smits
besloot begin jaren ’90 terug te keren naar Nederland. “Ik
vond werk als leraar aan de Middelbare Bosbouwschool in
Velp, het latere Helicon. Dat betrof vakken als boomsoorten,
landschapsvorming en -ecologie en zelfs culturele antropologie en basis-Spaans. Ook ben ik steeds mentor en vertrouwenspersoon geweest. De mens stond en staat bij mij
steeds voorop, bij alles. Het is mooi als je bij een leerling
die bijvoorbeeld autistisch is, kan ontdekken wat zijn kwaliteiten zijn en waar zijn passie ligt. Met als doel dat hij daar
uiteindelijk zijn baan in vindt.”
Vogelbosje
Via het beeldhouwen is Huub na zijn pensionering bij het
IVN terecht gekomen. “Ik ben aangesloten bij het Beeldhouwerscollectief Doetinchem waar ik destijds Henk Jansen Venneboer leerde kennen. Via hem kwam ik zes jaar
geleden bij de IVN-tuin terecht, dit kwam mooi op mijn weg.
Sinds die tijd, ontfermt Huub zich over het ‘vogelbosje’. In
dit bosje, op de overgang van de bosrand naar de tuin,
staan veel besdragende struiken waar struweelvogels zoals
roodborst, winterkoning en mezen regelmatig te zien zijn.

Houten beeld gemaakt door Huub uit een, door een wond,
uitgeholde berkenstam. Foto: Jannie de Jong

Als ik aan het werk ben, houdt op circa anderhalve meter
afstand een roodborst mij meestal goed in de gaten. Dit
voorjaar heb ik een wilgenboog gemaakt, bij wijze van
toegangspoort en als speelplek voor kinderen. De boog
heeft wortel geschoten en is nu flink uitgelopen met verticale scheuten.
De IVN-tuin is een fijne plek waar de mensen de neus in
dezelfde richting hebben. De tropenjaren vormen een
substantieel deel van mijn leven. Die verhalen kan ik aan
weinig mensen kwijt, maar in de IVN-tuin vind ik rust en
begrip!”
Tekst: Karin Otermann

UITNODIGING NIEUWJAARSBORREL

Datum: zondag 12 januari 2020 van 15.00 – 17.00 uur
Plaats: gebouw de Klaproos, Korenbloemstraat 21 te Rheden
Hierbij nodigt het bestuur jullie uit voor de nieuwjaarsborrel van onze afdeling. Een mooie manier om onder het genot
van een hapje en drankje terug te blikken op een actief afdelingsjaar. En natuurlijk ook vooruit te kijken wat het nieuwe
jaar brengen gaat. Wat gaat bijvoorbeeld de klimaatverandering ons dit jaar brengen? Storm, regen, droogte, hitte…
Stuurt de regering aan op snelheidsbeperking, minder vee en meer natuur, of gaat toch de drang naar economische
groei winnen? Voor de nieuwe leden is deze nieuwjaarsborrel een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met
andere leden van onze afdeling.
Het bestuur.
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Edelherten zijn evenhoevige hoefdieren

EVEN- EN ONEVENHOEVIGE HOEFDIEREN
Op de Veluwezoom komen verschillende soorten even- en
onevenhoevige hoefdieren voor. Zo zijn de IJslandse
paarden onevenhoevig. Wilde zwijnen, Schotse hooglanders en de hertachtigen behoren tot de evenhoevige
hoefdieren. Het verschil zit hem in het aantal hoeven. Zo
hebben de onevenhoevigen één hoef en de evenhoevigen
twee hoeven. Even- en onevenhoevigen stammen van
dezelfde voorouder af en hebben zich later in de tijd ontwikkeld zoals ze nu zijn. Door het grote aantal gevonden
fossielen is hun ontwikkeling goed in kaart gebracht.
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Evolutie van het onevenhoevige paard
Ongeveer 55 tot 60 miljoen jaar geleden leefden er kleine
paardachtige dieren in de bossen die poten hadden met vijf
tenen. Vier van deze tenen waren voorzien van hoeven. De
kleine paardachtige dieren waren planteneters die zich
tegoed deden aan bladeren, takken en wortelen. Door
veranderingen in het klimaat begon de omgeving te veranderen van een boslandschap naar een landschap van open
graslanden. Hierdoor raakten de hoefdieren van destijds de
beschutting van het bos kwijt en werden zo een gemakkelijke prooi voor roofdieren. De bosbewoners stierven uiteindelijk uit en werden vervangen door soorten die beter waren
aangepast aan het open landschap.

Winter 2019 44e jaargang nr.4

Ze ontwikkelden daarbij onder andere langere ledematen.
Vooral de beenderen van de voeten werden langer en er
vond een vergroeiing van de botten in de voeten plaats.
Daarbij veranderde de opzet van het enkelgewricht en werd
het aantal tenen gereduceerd. Bij het onevenhoevige paard
werd het aantal tenen teruggebracht tot één, de huidige
hoef. Het door de evolutie vernieuwde enkelgewricht had
een sterke hefboomwerking. Deze hefboomwerking kon
gebruikt worden voor het springen, het verkrijgen van een
grote snelheid in een korte tijd en het plotseling kunnen
veranderen van de richting. Hiermee konden de soorten
met deze eigenschappen beter ontkomen aan de roofdieren
die op hen jaagden en hadden dus betere overlevingskansen.

Paardenhoef (afb. Pixabay)

IJslandse paarden op de Veluwezoom

De eerste ontwikkelingen van even- en onevenhoevigen
vonden plaats in de noordelijke delen van de wereld. Pas
in een later stadium verspreidden deze hoefdieren zich naar
de continenten Afrika en Zuid-Amerika.
Evenhoevige hoefdieren
Bij de evenhoevige hoefdieren ontwikkelde zich het aantal
tenen naar twee tenen met hoeven. Het ging hierbij om de
twee middelste tenen die beiden een hoef hebben gekregen. De andere twee tenen trokken zich terug en zijn beiden
nog rudimentair aanwezig. Voorbeelden van evenhoevigen
zijn herten, runderen, schapen en varkens.
Tekst en beeld: Jaap Vette

Poot van een edelhert, een evenhoevige. Aan de onderzijde zijn de twee hoeven te zien. Aan de bovenzijde de resten van de twee
andere tenen die zich hebben teruggetrokken.
De anatomische les (redactie)

Winter 2019 44e jaargang nr.4

IVN Oost-Veluwezoom

11

12

IVN Oost-Veluwezoom

Winter 2019 44e jaargang nr.4

Winter 2019 44e jaargang nr.4

IVN Oost-Veluwezoom

13

LEER JE GROEN
Onder dit motto kun je sinds 2018 terecht op de website
van Ons IVN, het intranet voor actieve vrijwilligers. Op de
website staan inmiddels 17 korte e-learning modules, die
gratis beschikbaar zijn voor iedereen die actief is bij IVN.
Hiermee kan je veel leren over de natuur en het werken in
de natuur. Of je nu gids bent, natuuronderhoud of andere
werkzaamheden in de natuur uitvoert, er is voor iedereen
wat wils. De modules gaan over onderwerpen als wilde
bijen, veilig buiten werken, stadsnatuur ontdekken met
kinderen, duurzaamheid, het plantenrijk, wilgen knotten,
grensoverschrijdend gedrag en weidevogels. De modules behandelen de basiskennis en ze zijn vooral interessant
voor (beginnende) natuurgidsen en anderen die met publiek de natuur in gaan en voor mensen die natuuronderhoud uitvoeren. Ze zijn ook handig om je kennis op te
frissen.
Natuurgidsenopleiding
Het platform wordt ook gebruikt binnen de IVN Natuurgidsenopleiding. Als eerste komen de onderwerpen die belangrijk zijn binnen de opleiding, maar die toch wat ingewikkeld worden gevonden aan bod. Het gaat om de volgende
vijf modules:
- Duurzaamheid
- Ordening van het plantenrijk
- Ordening van het dierenrijk
- Kringlopen in de natuur
- Het ontstaan van het Nederlandse landschap
Deze modules staan natuurlijk ook nog steeds in de cursushandleiding, maar dan nog uitgebreider.
Gebruik modules
Als IVN-vrijwilliger log je in op Ons IVN. Vervolgens klik je
in de groene balk bovenaan de website op 'Leer je groen'.
Als je nog niet geregistreerd bent voor leer je groen dan zul
je je eerst moeten registreren, waarna je in kunt loggen. Als
je bent ingelogd dan krijg je direct een handig overzicht van
de modules die beschikbaar zijn. De modules zijn ook geschikt voor een tablet.
Opzet
Alle modules beginnen met een korte introductie waarin
staat wat je kunt verwachten en voor wie de cursus is bedoeld, eventueel gevolgd door een toelichting. Hierna
komen in een aantal hoofdstukken de verschillende onderwerpen aan de orde. De hoofdstukken kun je in willekeuri-

ge volgorde doorlopen vanaf het hoofdmenu. De modules
zijn overzichtelijk en duidelijk geschreven. Verder zijn ze
voorzien van veel afbeeldingen en soms ook van korte
filmpjes. Je kunt er met de cursor makkelijk doorheen bladeren. Tussentijds wordt je kennis op speelse wijze getoetst
en aan het eind van de meeste modules volgt nog een
kennisvraag.
Kortom het is een leuke en speelse manier om kennis op
te doen of om je kennis op te frissen.

Onvolleerde schuimcicade Foto: Corlène van den Camp

Voordelen e-learning
Het voordeel van e-learning is dat je alleen die modules
kunt kiezen die jouw interesse hebben en dat je deze kunt
volgen op een moment dat het jou het beste uitkomt. Een
module duurt een halfuur tot een uur. Je hoeft ook niet de
hele module te volgen. Je kunt ook alleen de onderdelen
die voor jou van belang zijn volgen.
Samenwerkingsverband
Leer je groen is een samenwerkingsverband van Staatsbosbeheer, IVN, VBNE en de sociale partners Bos en
Natuur; waaronder Natuurmonumenten en LandschappenNL. Er zullen in de toekomst meer modules toegevoegd
worden op 'Leer je groen' voor alle vrijwilligers en beroepskrachten van deze organisaties.
Wil je meer informatie? Neem dan contact met cursushuis@ivn.nl.

Snuitkever en .. luizen Foto: Corlène van den Camp
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Tekst: Corinne Schimmel
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OPRUIMACTIE RIVIERAFVAL RHEDEN
Circa 20 mensen staken de handen uit de mouwen tijdens
een opruimactie eind september in de uiterwaarden langs
de oever van de IJssel. Met knijper en vuilniszak gingen ze
op pad vanaf de veerstoep van Rheden. In de wei werden
ze gade geslagen door de blaarkoppen en lakenvelder
runderen van boerderij De Schaapsheuvel in Drempt. De
oogst bestond uit veel plastic, blikjes en vreemde voorwerpen zoals een ruitenwisser. De boeren zijn blij met deze
actie, want als ze gaan maaien komt het afval als kleine
stukjes tussen het gras en kunnen de koeien het binnen
krijgen. Ook kan het door de wind of bij hoog water weer in
de rivier terecht komen en zo uiteindelijk in zee.
De opruimactie maakte onderdeel uit van het programma
Schone Rivieren, waarin de Stichting IVN, de Plastic Soup
Foundation en Stichting De Noordzee samenwerken. Tevens was de opruimactie een onderdeel van de Landschapsdag die de gemeente Rheden jaarlijks organiseert.
Bas van Lith, coördinator van Schone Rivieren bij IVN
Gelderland, legt uit dat het deze dag om een ‘gewone’
opruimactie ging. Het doel van Schone Rivieren gaat echter
veel verder, want alleen opruimen lost het probleem niet
op. “Uiteindelijk willen we dat de afvalstroom richting zee
opdroogt door aanpak bij de bron. Later gaat de gemeente
Rheden daarom, binnen Schone Rivieren, ook meedoen
met een landelijk onderzoek naar de herkomst van afval
langs de rivieren. Daarbij wordt in kaart gebracht hoeveel
en wat voor soort afval er langs de rivieren ligt. Met die
kennis hopen we te achterhalen waar het afval vandaan
komt. De resultaten gebruiken we om beleidsmakers en
bedrijven aan te spreken om zo tot oplossingen te komen.
Met deze aanpak hopen we het onderwerp hoger op de
beleidsagenda te krijgen. We vinden bijvoorbeeld veel
shampooflessen. Die komen vast niet van zwemmers die
hun haar wassen. We vermoeden dat veel afval langs de
rivieren afkomstig is van de plezier- en beroepsvaart. Ook
vind je overal sanitaire doekjes, die vormen een groot
probleem.”

We zijn in 2017 begonnen langs de Maas en de Waal en
breiden nu uit met de IJssel, Lek en Nederrijn. Uiteindelijk
willen we alle grote rivieren in Nederland erbij betrekken.
Met deze activiteiten willen we de inwoners ook de mooie
natuur langs onze rivieren laten ontdekken. En wat je mooi
vindt, wil je schoon houden. Graag willen in het vervolg ook
de lokale IVN-afdeling meer bij deze acties betrekken.”
Tekst en beeld: Karin Otermann

Waarom Schone Rivieren?
Nederland is een delta waar een aantal grote rivieren
samenkomen en in zee uitmonden. Daardoor is ons land
een van de grootste afvoerputjes van Europa. Op dit
moment komt naar schatting jaarlijks 20 miljoen kilo afval
in de Noordzee terecht. Ieder jaar sterven wereldwijd
miljoenen zeedieren door afval in zee. Zeezoogdieren,
vogels en vissen raken verstrikt in het vuil of zien kleine
stukjes plastic aan voor voedsel en sterven met een buik
vol plastic.

Hoog water Velperwaarden januari 2018. Als het water zich terugtrekt blijft er veel vuil achter. Dan zie je pas wat de IJssel meevoert.
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#2UURNATUUR CHALLENGE

IVN heeft in het najaar de #2uurnatuur challenge gepromoot. De bedoeling is mensen te stimuleren minimaal 2 uur
per week in de natuur door te brengen. Onderzoek heeft
namelijk uitgewezen dat mensen die 2 uur per week in de
natuur doorbrengen hun leven een hoger cijfer geven. Iets
wat wij als IVN-ers natuurlijk al lang weten en ervaren. In
het kader van deze actie kreeg ieder IVN-afdeling een doos
met materialen ter ondersteuning, zoals posters, zoekkaarten, vergrootglazen, spiegeltjes en oesterbroed. Die materialen hebben wij gebruikt voor onze paddenstoelen activi-
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teiten. 30 zakjes met oesterzwambroed hebben we mogen
uitdelen aan de deelnemers van de paddenstoelencursus
en de verschillende paddenstoelenexcursies. Met hulp van
koffieprut zou je zelf oesterzwammen moeten kunnen
kweken. Dat moeten we natuurlijk wel even proberen.
Hieronder een fotocollage van het resultaat. Conclusie: het
werkt!
Tekst en beeld: Gerrit Lammers
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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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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.
Vrijdag 27 december, 13.00 uur
Silvesterwandeling
Start: P de Lappendeken, Diepesteeg/Beekhuizenseweg,
De Steeg
Eerste gids: Rob Timmerman
Maandag 6 januari, 09.30 uur
Schaddevelder duinen
Start: P. De Plaghak, Schaapsallee/Plaggenweg, Laag
Soeren
Eerste gids: Marijke van Delft/Jutta Müller
Zondag 26 januari, 13.00 uur
Speuren naar sporen
Start: P Snippendaalseweg bij rotonde Arnhemsestraatweg, Rheden
Eerste gids: Gerrit Lammers

Maandag 3 februari, 09.30 uur
In het spoor van de storm
Start: P. Lappendeken, Diepesteeg/Beekhuizenseweg, De
Steeg
Eerste gids: Rob Timmerman
Maandag 2 maart, 09.30 uur
Kamerdalse Berg
Start: P. Landwinkel/Zorgboerderij De Munnikenhof,
Brinkweg 30A, Rheden
Eerste gids: Anne Sleeboom/Hermine Schuit
Zondag 8 maart, 13.00 uur
Stilte op de Veluwezoom
Start: P de Elsberg/Lange Juffer, einde Schaapsallee, Laag
Soeren
Eerste gids: Rob Timmerman
Zondag 12 januari 2020 van 15.00 tot 17.00 uur
Nieuwjaarsborrel
In de Klaproos, Korenbloemstraat 21, Rheden
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 of secretaris@ivn-eerbeek.
nl
PROGRAMMA KNNV ARNHEM
Zie agenda op www.knnv.nl/arnhem

