Deze krant wordt u aangeboden door Stichting Renkums Beekdal

natuur en nog veel meer...

Op ontdekking in het
Renkums Beekdal

Houdt u van wandelen? Dan bent
u waarschijnlijk een vaste gast
van het Renkums Beekdal. Elk
seizoen is dat weer een andere
ervaring. Het is altijd weer
spannend wat je ziet. Want waar
eens fabrieken stonden is er nu
een natuurgebied dat volop in
ontwikkeling is.

Ontdek de leukste

verrassingen
van het Renkums
Beekdal!

Volwassenen op
ontdekking

Elke wandeling levert weer nieuwe
verrassingen op en er is nog veel te
ontdekken in het Renkums Beekdal,
tussen de Jufferswaard aan de Rijn
en het brongebied Ginkelse Heide.
Wij vertellen er u graag meer over.

Kinderen op ontdekking
- Er is een geweldig kabouterpad dat u kunt lopen samen
met de allerkleinsten.
- We hebben een waterspeelplaats voor miniwatermanagers.
-T
 wee keer per maand zijn er kinderactiviteiten rondom
bos en beek.
-E
 r zijn leuke en leerzame activiteiten voor
schoolklassen.

Ik woon nu al jaren in
Bennekom, maar wat
de gids me vertelde was
helemaal nieuw voor
me. Ik kijk nu echt met
andere ogen naar deze
omgeving.

- U kunt mooie fiets- en wandeltochten maken. Dat
kunt u doen op eigen gelegenheid maar er zijn ook
uitgezette routes. Wilt u wandel- of fietsadvies?
De vrijwilligers achter de balie van het informatiecentrum weten alles over het Renkums Beekdal.
Zo ontdekt u vast weer nieuwe plekjes.
- In het informatiecentrum kunt u de geschiedenis
van het Renkums Beekdal ontdekken. De vrijwilligers v ertellen u graag meer.
- U kunt interessante natuurboeken kopen,
wandelkaarten maar ook een beestenknuffel en
nog veel meer leuke cadeautjes.
- Elke tweede zondag van de maand organiseren
we een interessante excursie. Soms is het thema
de cultuur of de geschiedenis van het Renkums
Beekdal, soms staat een bepaald dier centraal. Of
we vertellen u alles over de veranderingen in het
bos die u elk seizoen ziet.
- U kunt in de zomer genieten van een geweldig terras. En in de winter gezellig bij de haard
kruipen in Lunchroom De Beken. Daar kunt u ook
heerlijk vers brood kopen.
- Natuurlijk hebben we seizoensgebonden speciale
activiteiten zoals het lentefeest, de dag van het
Renkums Beekdal, het herfstfeest en de lichtjes
wandeling.

Met collega’s op ontdekking

Het Renkums Beekdal verbindt de Veluwe en de Rijn. In het hart ligt het informatiecentrum en
Lunchroom de Beken. Op loopafstand vindt u het arboretum Oostereng en de grafheuvels Keijenberg.
Ook kunt u via het vlonderpad wandelen naar de bosvijver, uitkijken over het Beekdal vanaf het
dorpsbalkon of de herten voeren bij Oranje Nassauoord... En wilt u na dat alles genieten van een kopje
koffie? De restaurants Nol in ‘t Bos en Campman zijn dichtbij. Liever fietsen? Ga dan eens naar de
Ginkelse heide met de bezienswaardigheden aldaar.

I

n een prettige sfeer vergaderen of een workshop houden?
We hebben hiervoor diverse ruimtes beschikbaar. Desgewenst kunt u dit combineren met een lunch bestaande uit
lokale producten. We kunnen tussendoor ook voor een
passende excursie zorgen.

Kreelse plas

Misschien kwam het wel door al het groen
om ons heen, of de lekkere wandeling...
Maar waar we op kantoor altijd eindeloos
over discussieerden, hadden we hier heel
snel opgelost.

Schaapskooi
Edense Schaapskudden
Natuurcentrum Veluwe
Belgenmonument

N224

Schaapskooi
Ginkelse Hei

arnhemse

weg

Mechelse Kuil

ginkelsche
heide

Fossiel Beekdal

A12

Met uw familie op ontdekking

B

ijzonder leuk zijn onze familiedagen. We verzorgen een
excursie op maat die interessant is voor jong en oud. Genieten
uw familieleden van verhalen over de ijstijd? Willen de
kinderen alles weten over waterdiertjes? Wilt u nou eens
weten hoe het zit met de grafheuvels die u ziet in het Renkums
Beekdal? Ervaren gidsen vertellen er alles over. En natuurlijk is dit te
combineren met een lunch of borrel in de lunchroom.
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Natuurvriendenhuis
‘de Bosbeek’ - Nivon

Mijn kleinkinderen waren verbaasd dat
er hier vroeger gletsjers waren, dat er hier
overal sneeuw en ijs was. En dat de steentjes, die je hier nu vindt, zo’n enorme reis
hebben gemaakt, helemaal uit Noorwegen.
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Lees meer over de ervaringen van Janneke Koster (31).
Ze is nu ruim een jaar baliemedewerkster bij het Informatiecentrum. Misschien wilt u ook ontdekken hoe leuk
het werk als vrijwilliger is?
“Ik had tijdelijk geen werk en wilde toch graag iets
doen met mijn biologie-achtergrond. Het Renkums
Beekdal was een natuurlijke keuze. Het is leuk om
mensen dingen uit te leggen die ze nog niet weten.
En al luisterend hoor je ook veel zaken die je zelf nog
niet wist en dan weer door kunt vertellen.
Het aanbod van artikelen in de winkel is heel divers,
terwijl het toch allemaal geënt is op het specifieke
natuurthema. Ook de wandelingen langs het
kabouterpad zijn heel aardig, mensen komen vol
enthousiasme terug.
Ik zou het iedereen aanraden om vrijwilliger bij het
Renkums Beekdal te worden. Het is een prachtig
gebied en er zijn veel verschillende vrijwilligers
groepen waaruit je kunt kiezen.”

Op ontdekking als
vrijwilliger

H

et Renkums Beekdal kan niet zonder vrijwilligers. Vrijwilligers die in de natuur bezig zijn of
in het informatiecentrum, vrijwilligers die met
kinderen werken en ga zo maar door. Er zijn
een tiental vrijwilligersgroepen actief in het Renkums
Beekdal, zoals de Quadenoord groep, de Arboretumgroep, de Oranje Nassau Oord groep, de Bosgroep en de
Hoogstamgroep.

Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom

We zoeken vrijwilligers voor de begeleiding van schoolgroepen en baliemedewerkers. De begeleiders van
de schoolgroepen laten kinderen de natuur beleven,
ontdekken en onderzoeken. Dit voorjaar starten we,
samen met IVN-Ede, een korte cursus toegespitst op
onze programma’s, zoals over het leven in het water en
het bos, wilde bijen en bestuiving. Dat geeft u de nodige basiskennis voor dit leuke vrijwilligerswerk. Er zijn
ook gidsen voor schoolklassen nodig in Ede en Bennekom. We vragen vooral enthousiasme om met kinderen
de natuur te willen ontdekken.
We zoeken bovendien baliemedewerkers die het leuk
en belangrijk vinden om anderen te informeren over

het Renkums Beekdal. Als baliemedewerker ontvangt
u bezoekers en geeft u informatie over de activiteiten
in het Renkums Beekdal. U helpt de bezoekers ook bij
het kiezen van een passende wandeling. Daarnaast
verkoopt u artikelen uit de winkel. Ook is het fijn als
u af en toe helpt bij de organisatie van activiteiten
zoals lente- en herfstfeest en de lichtjeswandeling in
december.

Op ontdekkingsreis bij
de kabouters

V

ol enthousiasme nemen Eric en Sean hun
rood gestippelde rugzakje in ontvangst, en
gaan met hun vader naar de eerste stop, het
kabouterhotel. Daar halen ze uit het zakje
de rode schmink waarmee ze rode wangen (en Eric een
rode neus) krijgen, de puntmuts gaat op, en de heren
zijn klaar voor de kabouterwandeling in het Renkums
Beekdal.
Onderweg blijkt het een vrolijk avontuur. De jongens
ontdekken onderaan de stam van een oude boom een
deurtje, waarachter een kabouterfamilie zich terugtrekt
als het te druk is in het bos. Halverwege de zoveelste
ontdekking: een echte kabouterschat. En onderweg
wordt er gezongen, “want kabouters zijn verzot op zingen”. En gestoeid en met een vergrootglas gekeken naar
kleine beestjes en met een spiegeltje getuurd naar de
onderkant van paddenstoelen. Zo leren ze spelenderwijs
de natuur ontdekken.

Onze kinderen liepen twee jaar geleden enthousiast
mee met het kabouterpad. Zo ongemerkt hebben ze
daar toch interesse in de natuur door gekregen. Nu
doen ze mee met de kinderactiviteiten. Vooral het
bestuderen van de waterdiertjes vinden ze prachtig!

Twee oudere dames slenteren er opgewekt a chteraan:
“We zijn waarschijnlijk te oud voor het kabouterpad,
maar wat is dit ontzettend leuk!”
Nadat ze ruim een uur over de wandeling hebben gedaan waar normaal een half uur voor staat, leveren Eric
en Sean hun rugzakje weer in bij het Informatiecentrum.
De puntmuts mogen ze houden. En er komt ook nog een
kabouterspeldje vanachter de balie, én een tegoedbon.
In lunchroom De Beken, naast het centrum, hebben ze
recht op een kabouterhapje en drankje. Glunderend,
met rode wangen, die niet alleen door de schmink zijn
veroorzaakt, hollen ze het restaurant binnen. “Nooit
geweten dat buiten lopen zo vet cool kon zijn”, verzucht
Sean vanachter een glas chocolademelk.
Ook een kabouterwandeling maken? Kom tijdens
openingstijden naar het Informatiecentrum Renkums
Beekdal. Grotere groepen? Graag een afspraak maken.

bescherm ons groene
kapitaal

D

e omgeving van Renkum heeft heel veel prachtige natuur: heuvels, heidevelden, bossen
en beken. Wie er woont vindt het misschien
gewoon, maar dat is het niet. Het Renkums
Beekdal is uniek in Nederland en Europa.
De natuur, dat is het grootste kapitaal van deze omgeving. De rente van dat kapitaal is het woongenot van
ons allemaal. Maar wie wil blijven genieten van de rente
moet afblijven van het kapitaal.
Vergelijk het met een kruidkoek. Iedereen denkt: er is
genoeg, daar kan best nog een plakje af. Dat zie je toch
niet. En voor je het weet is de koek op. Zo gaat het vaak
ook met de natuur: een huisje hier, fabriekje daar, de
villa van je dromen... en een weg om er te komen... Het
zijn kleine beetjes waar je weinig van merkt. Maar voor
je het weet is de natuur versnipperd of verdwenen. En je
kunt niet zomaar bij de bakker nieuwe natuur kopen. Op
is op. Weg is weg. Laten we, met elkaar, zorgen dat het
prachtige Renkumse Beekdal blijft bestaan.

foto: Feike Klomp Tekst

Op ontdekking met boswachter
Jaël Bergwerff

Z

eg “boswachter”, en veel mensen hebben
gelijk een beeld van een wat oudere, ruige
man met een groen hoedje op, die met een
geweer volle dagen door het bos struint om
stropers op te pakken. Soms klopt dat wel, maar
“onze” boswachter van Staatsbosbeheer lijkt daar
absoluut niet op.
Jaël Bergwerff is een vrolijke vrouw die haar deskundigheid mengt met een grote dosis enthousiasme.
Haar specialisme is het publiekswerk, dus communicatie, voorlichting, public relations.
“Een prachtig gebied”, vindt Jaël. “Vooral omdat de
verscheidenheid enorm is. Daarom is het Renkums
Beekdal ook zo mooi: het begint bovenop de Veluwe
en loopt helemaal door tot in de rivier. Een gebied met
veel cultuurhistorie en met veel soorten die zeldzaam
zijn. Je vindt hier bijvoorbeeld de klimopwaterranonkel en verschillende orchideeën. Heel kritische soorten
die het alleen doen als alle omstandigheden goed
zijn. Ook bijzonder is de kwartelkoning. Hij komt hier
gelukkig nog steeds voor, al is het minder dan vroeger.

Het is frustrerend dat je niet weet waarom het slechter
met hem gaat, misschien ontbreekt er iets...”
Maar het gaat niet alleen om zeldzaamheden. “Juist
in dit gebied komen grote aantallen algemene soorten
voor, waar het uitstekend mee gaat. Voor bezoekers
is dat ook leuk, er is zoveel dat je hier kunt beleven en
meemaken”. Geen wonder dat Jaël verzot is op haar
werk. “Je bent elke dag bezig met prachtige natuur, je
zorgt dat het behouden blijft en je kunt het delen met
mensen, laten zien hoe prachtig het hier is”.

Je kunt hier zóveel
meemaken en beleven

Noteer vast in uw agenda!
Lentefeest
eerste zaterdag van april
Dag van het Renkums Beekdal
laatste zaterdag van mei
Herfstfeest
laatste zaterdag september
Lichtjeswandeling
laatste zaterdag van december
Beekdalwandelingen
tweede zondag van de maand

Het Renkums Beekdal zelf ontdekken?

Hebt u vragen, wilt u meer weten over het Renkums
Beekdal of de activiteiten die de Stichting Renkums
Beekdal organiseert? We horen graag van u.

Informatiecentrum Renkums Beekdal

Nieuwe Keijenbergseweg 170
6871 VZ Renkum
info@renkumsbeekdal.nl
0317-318183 (alleen tijdens openingstijden)
www.renkumsbeekdal.nl
www.facebook.com/RenkumsBeekdal
Twitter: @Renkums_Beekdal

Beekdallezingen
derde woensdag van de maand
Kijk voor actuele informatie op onze
website.

Tekst en beeldmateriaal: SRB redactie, redactie@renkumsbeekdal.nl
Ontwerp: Accu grafisch ontwerpers

