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Vrijwilligersjournaal
Met het digitaal vrijwilligersjournaal houden we je twee keer per jaar op de hoogte van
nieuws, gehouden activiteiten en een vrijwilliger stelt zich voor. Voor je ligt het eerste
journaal van 2017.

In dit journaal
• Vrijwilligersbijeenkomst
• Wet Natuurbescherming
• Korte berichten
• Wiebe Selders stelt zich voor

Tijdens de bijeenkomst in september 2016 hulden
vrijwilligers zich in een superpak en durfden
daarmee het Apeldoorns Kanaal in.

Zaterdag 13 mei vrijwilligersbijeenkomst
De uitnodigingen zijn eind maart verspreid en het is gaaf jullie aanmeldingen binnen te
zien komen. Het programma start om 9.30 uur, we eindigen met een lunch op de mooie
boerderij “Everwijnsgoed” aan de Bennekomseweg 160 in Renkum. Het belooft een
fraaie ochtend te worden met ruimte voor verschillende raakvlakken van jullie activiteiten.

Er is nog plek
Bij het opmaken van dit journaal ontvingen we al 31 aanmeldingen en zeven afmeldingen.
We zijn blij met de aangekondigde komst en respecteren het als je er niet bij bent, (van
velen ontvingen we nog geen bericht!). Met het oog op ons programma en catering is het
belangrijk te weten of je al dan niet komt. Daarom deze herhaalde oproep om ons dit
voor 1 mei via communicatie@vallei-veluwe.nl te laten weten.
Zonnebloem

Wet Natuurbescherming
Iedere vrijwilliger valt onder deze wet, maar heeft er meer of minder mee te maken in
zijn of haar activiteiten. Daarom lees je ter informatie, wat er is veranderd.
Op 1 januari 2017 trad de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt
drie wetten; de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998.
De onderliggende gedachte is dat één wet voor natuurbescherming met bijbehorende
regelgeving overzichtelijker werkt dan drie aparte wetten.
Om goed te kunnen voldoen aan de eerdere Flora en Faunawet werken organisaties met
een gedragscode. Waterschap Vallei en Veluwe houdt zich aan de Gedragscode Flora
en Fauna voor de waterschappen. Deze gedragscode mag nog gebruikt worden in 2017.
Voor jullie activiteiten als vrijwilliger in het veld geldt dat jullie indirect ook volgens de
gedragscode van de waterschappen werken. Hier vind je meer informatie.
Het waterschap werkt dit jaar aan de implementatie van de nieuwe wet en de actualisatie
van de gedragscode. Zodra wijzigingen bekend zijn, ontvangen jullie per groep informatie.

Voorns

Korte berichten
• De Rotary club Epe stak de handen uit de mouwen
in het kader van community service, ofwel het dienen
van de plaatselijke gemeenschap. In december maakte
een groep van elf mensen een stuk van de Heerderbeek
schoon. Na afloop was er soep en kruidenbitter.
• De in november 2016 gestarte groep in Eerbeek is lekker bezig. Het onderhoud van
de Eerbeekse Beek was rond kerst al klaar. In die buurt ligt ook de Gravinnebeek,
een drooggevallen beekloop waar al 20 jaar niets aan is gedaan. De beek is particulier
eigendom en C-watergang. Samen met IVN Eerbeek werkgroep landschapsbeheer en
de eigenaar is het plan opgevat om de Gravinnebeek
in ere te herstellen. Veel mensen zijn enthousiast en
uit het dorp meldden zich ook al mensen die van de
plannen gehoord hebben, zich betrokken voelen bij
de beek en willen helpen. Er is al een behoorlijk traject
uitgegraven. Voor het laatste stuk is een machinale
graver nodig. Om die kosten te dekken loopt er een
subsidieaanvraag met gemeente en provincie.
• De opening van het 100e Klompenpad in
Renswoude is op woensdag 31 mei 2017.

Even voorstellen…. Wiebe Selders
Deze keer vertelt de coördinator van de IVN-werkgroep Beken
en Sprengen, Wiebe Selders, over zijn vrijwilligersactiviteiten.
Lees meer over de voorbeeldige betrokkenheid van Wiebe en
zijn mensen, die soms wat ver gaat….
“Woensdagmorgen 9.00 uur. We zijn klaar om de Heelsumse Beek schoon te maken.
De beek is een van de sprengenbeken in natuurgebied Wolfheze van Natuurmonumenten.
Vroeger gegraven om water te verkrijgen, o.a. om papiermolens aan te drijven.
Een speciaal mannetje onderhield de beken in die tijd het hele jaar. Toen de papierfabrieken
geen gebruik meer maakten van het bekenwater, kwam dat onderhoud stil te liggen.
Het waterschap ging de watergangen onderhouden door groot materieel in te zetten,
dit bevorderde de natuurwaarden echter niet.
In 2010 is vanuit IVN een vrijwilligersgroep opgericht die de beken en sprengen in dit
gebied gingen onderhouden. Resultaat: herstel van natuurwaarden, de terugkeer van het
beekmijtertje en een forse uitbreiding van de waterpinksterbloem en het teer vederkruid
die allemaal voorkomen op de Rode Lijst.
Mede dank zij onze werkzaamheden is sinds een jaar of twee (stromend) water in beeklopen
bij de ‘Wodanseiken’ te zien. Die beeklopen hebben misschien wel 30 jaar droog gestaan. Dit zijn resultaten waar wij op ‘kicken’ en die ons enorm motiveren om door te
gaan.
Wij - dat zijn zeven mannen en een vrouw - die elke woensdagochtend, weer of geen
weer, de beek en z’n taluds verlossen van knolrus, hout, modder, blad, bramen en opslag.
We beginnen zo’n ochtend met koffie en bekijken wat we moeten gaan doen. We trekken
waterkleding aan, verzamelen gereedschappen en gaan dan naar de werkplek. Tussendoor houden we een koffiepauze met koeken en rond 12.00 uur stoppen we ermee.
Als we in de beek werken komen er veel wandelaars langs. Ze vragen wat wij aan het
doen zijn en dat is voor ons een mooie gelegenheid om iets aan voorlichting te doen.
Soms wordt het werk zo gewaardeerd dat vaste wandelaars ons een volgende keer van
vlaaien voorzien. Een vrouwengroepje trok eens spontaan de lieslaarzen aan om te gaan
helpen. Eigenaren van loslopende honden hebben aan ons een kwaaie!
Ik heb het genoegen de werkzaamheden van de groep te coördineren en te overleggen
en af te stemmen met het waterschap, Natuurmonumenten, SLG en IVN.
Ten slotte: Het waterschap mag misschien denken dat de beken van hen zijn….
Maar dat berust op een ernstig misverstand… Deze beken zijn van ons!!!”
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Wiebe Selders
(midden met bril) bevrijdt
een beek van modder
en bladeren.

