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Wandelen op IJsselvliedt
Wandelen door de bomentuin (arboretum en
pinetum) van IJsselvliedt wordt nu nog
interessanter dan het al was.
Op initiatief van Groentje en samen met
IJsselvliedt en de Rabobank komen hier drie
informatieborden. Een bord aan het begin
van de IJsselvliedtlaan informeert over het
hele landgoed. Een bord aan het einde van
de
IJsselvliedtlaan
beschrijft
het
bosonderhoud en het bord bij het arboretum
vertelt meer over het arboretum en pinetum.
We hopen de borden eind dit jaar te
plaatsen!
Het boscomplex is rond 1927 aangelegd
door de Graaf van Limburg Stirum en in 1990
gerenoveerd. Een waardevol en zeer
toegankelijk stuk natuur dat bezoek meer dan
waard is.

Nieuwe bloemenstrook langs
de Noordsingel
Groentje heeft samen met aanwonenden, de
imkervereniging en de gemeente een
inrichtingsplan opgesteld voor de groenstrook
langs de Noordsingel. Onderdeel daarvan is
de aanleg van een bloemenstrook, die niet
alleen fraai is om te zien, maar ook voedsel
levert voor de bijen in onze omgeving.
Dit voorjaar is het bloemenmengsel ingezaaid
en voor het grootste deel goed opgekomen.
In de zomer is in aanwezigheid van
wethouder Lydia Groot en een aantal
omwonenden, een pad gemaaid door de
bloemenstrook. Daardoor kunt je ook van
dichtbij genieten van de bloemen
en
insecten.

Rabobank en Groentje sponseren de nieuwe
borden.

Het blijkt dat de omwonenden ook
enthousiast zijn over de aanplant van de
nieuwe bomen, die geselecteerd zijn door de
imkervereniging.
Leerlingen van De Uilenhorst hebben bordjes
gemaakt om eigenaren van honden op te
roepen om geen poep in het plantsoen achter
te laten.
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leefomgeving.
De meeste deelnemers
hebben een cursus voor onderhoud
fruitbomen gevolgd. Iedereen kan echter
meedoen. ‘Al doende leert men’ (van elkaar).
En voor andere klussen is meestal niet veel
kennis of ervaring vooraf nodig.
De werkgroep is van november tot maart
gedurende ongeveer 7 zaterdagochtenden
actief op vaak mooie en interessante locaties.

Waar de bloemenstrook onvoldoende is
opgekomen wordt die komend voorjaar
opnieuw ingezaaid. Ook zal in de zomer het
grootste onkruid (melde) handmatig worden
bestreden. We stellen voor om samen met
aanwonenden hier een dagdeel aan te
besteden.

Boomplantdag
Op de Boomplantdag 18 Maart 2015 hebben
kinderen van basisschool De Uilenhorst
fruitbomen in dit groene gebied langs de
Noordsingel geplant.
Groentje gaat in de winter de fruitbomen
snoeien zodat ze een mooie vorm krijgen.

Werken in de natuur; iets voor
jou?
Onze
werkgroep
landschapsonderhoud
bestaat uit 15 mannen en vrouwen. We
snoeien
hoogstamfruitbomen
bij
particulieren, maar we werken ook op de
heide en doen soms nog andere klussen in de
natuur. De groep kan wel uitbreiding
gebruiken, omdat er veel vraag is naar haar
deskundige inzet. Leden van Groentje dragen
zo bij aan een mooie, vitale en gevarieerde

Wil je meedoen of heb je vragen over hulp
van de snoeigroep? Neem dan contact op
met Marten Muller, tel. 038-3765586 of
e-mail m.muller@upcmail.nl.

Agnietencollege op pad tegen
zwerfvuil
In maart hebben vrijwilligers van Groentje,
100 leerlingen van het Agnietencollege
begeleid
om
zoveel mogelijk
zwerfafval
te
verzamelen.
Zij liepen 2 uur
door de wijken
van Wezep en
verzamelden in
totaal ruim 300
kilo afval!
Deze
samenwerking
blijkt erg
effectief om in
een korte tijd aandacht van jongeren te
vragen voor zwerfvuil en om daar
daadwerkelijk wat aan te doen.
Wij zijn blij met deze samenwerking met het
Agnietencollege. Wat doet u / doe jij om je
woonomgeving schoon te houden?
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Klompenpad
Een groep vrijwilligers werkt samen met
Landschapsbeheer Gelderland en de
gemeente aan een Klompenpad (Vreepad)
tussen Oldebroek en Wezep.
Dat is een wandeling van ongeveer 15 km en
gaat zoveel mogelijk via onverharde paden
door het agrarisch cultuurlandschap.
Klompenpaden
hebben een
herkenbare eigen
stijl voor
bewegwijzering en
start- en
opstappanelen.
Elk pad krijgt zijn
eigen folder met
informatie over
culturele en landschappelijke hoogtepunten
tijdens de route. Ook is een app beschikbaar
die gratis is te downloaden.
Er zijn in Nederland inmiddels al ruim 65
klompenpaden die te vinden zijn
op www.klompenpaden.nl..
De klompenpaden worden regelmatig
gecontroleerd door werkgroepen.
Het klompenpad van Oldebroek start bij het
boerderijmuseum waar een startpaneel komt.
Groentje is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het klompenpad. De werkgroep,
waar Alida Bosma namens Groentje in zit,
hoopt dit jaar nog het nieuwe klompenpad te
openen. De werkgroep zoekt nog mensen die
straks mee willen helpen met het beheer van
het pad (aanmelden: alida@bosma-otten.nl)
Het zou mooi zijn als er in de toekomst ook
een klompenpad gaat komen vanuit Wezep
dat aansluit op het klompenpad van Hattem.

Anders wandelen met Groentje
Op 17 mei heeft onze gids Dick van de Graaf
weer een groep van 40 wandelaars over het
terrein van het landgoed Oldhorst geleid voor
de “grottenwandeling”. Deze wandeling
begon bij de zorgboerderij van de familie
Fikse en eindigde daar ook weer. Ook kregen
we uitleg over de activiteiten van de
zorgboerderij.

Vorig jaar op 11 oktober organiseerden we
een mooie wandeling over het Landgoed
Morren en op 29 december wandelden meer
dan 80 mensen mee met de snertwandeling
bij Hattemerbroek! Onderweg toonden
hoornblazers hun kunnen en nuttigden we
glühwein, snert en oliebollen. Deze activiteit
werd georganiseerd door Nagelhout en
Groentje.
Wij gaan door met het organiseren van dit
soort wandelingen om inwoners te
interesseren voor de natuur in onze directe
omgeving. Het is fijn om te merken dat er
steeds ruime belangstelling voor is!

Zomersnoei bij het
Boerderijmuseum
Op een prachtige avond in september
snoeiden leden van onze snoeigroep
hoogstamfruitbomen van het
boerderijmuseum. Nadat gevallen appels en
peren waren geraapt kon het snoeien
beginnen.

Zomersnoei heeft als voordeel dat de bomen
in de nazomer minder groeireactie vertonen.
Ook is de kans op besmetting met ziekten via
de snoeiwonden geringer (bij steenfruit).
Deze soepele samenwerking tussen
vrijwilligersorganisaties is effectief en leuk
voor de betrokken vrijwilligers. Eerst aan de
slag tot een mooie zonsondergang en daarna
samen aan de koffietafel met krentenwegge.
Volgend jaar weer!
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Vleermuiskelder op de
Wezepse Heide
Woensdagavond 16 september bezochten
leden van Groentje, enkele vleermuisliefhebbers en vleermuisdeskundigen de
nieuwe vleermuiskelder op de Wezepse
heide.
Jan Hop van Vitens liet de vleermuiskelder
zien die hij onlangs gerealiseerd heeft in een
oude wateropslagkelder in het
waterwingebied. Na een flinke wandeling in
"ons" mooie bos kwamen we tegen de
schemering aan op onze bestemming.

een trage voortplantingssnelheid, maar
kunnen wel oud worden, veel soorten 10 tot
wel 20 jaar.
Het zou fijn zijn wanneer de inwoners van de
gemeente Oldebroek meer oog krijgen voor
deze nuttige dieren en hun waarnemingen
doorgeven aan de contactpersoon binnen de
gemeente. Dat is Greetje Dijkman-Dollekamp
(emailadres: greetjedollekamp@gmail.com).
Aan haar kunt u uw bevindingen doorgeven,
of haar om advies vragen.
Wij zoeken nog vrijwilligers die mee willen
helpen met tellingen in de zomer.
Ook op internet (www.vleermuis.net.nl) kunt u
uw bevindingen doorgeven of antwoord
krijgen op veel vragen.
De bezoekers waren onder de indruk van
de sfeervolle wandeling door het
waterwingebied, de nieuwe vleermuizenkelder en wat er allemaal komt kijken bij
de waterwinning.

Komende activiteiten
De kelder was indrukwekkend....., maar
helaas er was (nog) geen vleermuis te zien.
Waarschijnlijk is deze nieuwe plek nog niet
door de vleermuizen ontdekt. Wel hoorden en
zagen we in de omgeving enkele
dwergvleermuizen en laatvliegers.
Vleermuizen zijn voor sommige mensen
misschien "enge beestjes (of zelfs beesten)"
maar niets is minder waar. Ze zijn heel
nuttig, eten onze muggen, en wie heeft er nu
geen hekel aan muggen!! In september/
oktober is de paartijd en daarna gaan de
vleermuizen in winterslaap. De winterslaap
duurt tot het voorjaar en al die tijd blijven de
zaadcellen van het mannetje in het lichaam
van het vrouwtje levensvatbaar. Pas als het
vrouwtje ontwaakt in maart of april en
voldoende insecten gegeten heeft, komt er
één rijpe eicel vrij en vindt de bevruchting
plaats. Na een zwangerschap van één tot
anderhalve maand wordt het jong geboren.
Sommige soorten krijgen twee jongen. Dat is
ook het maximum want de vrouwtjes
hebben maar twee tepels. Een vleermuis
behoort dus tot de zoogdieren. Ze hebben

 Nachtwandeling 24 oktober
We organiseren samen met Vitens een
sfeervolle avondwandeling in het waterwingebied bij Wezep. Deze activiteit past in het
landelijke programma Nacht van de Nacht. Je
loopt met begeleiding en beleeft samen op
een nieuwe manier de eigen omgeving. Is de
nacht in de natuur wat je ervan verwacht of
toch anders? Achtergrond van de Nacht van
de Nacht is het aandacht vragen voor een
donkere nacht. Er is namelijk ’s nachts bijna
overal veel verlichting. Dat kan best wat
minder, voor de nachtdieren en in verband
met energiebesparing. Aanmelden bij Alida
Bosma: alida@bosma-otten.nl

 Natuurwerkdag 7 november
De Wezepse
Heide is prachtig
maar vraagt wel
onderhoud. Het
verwijderen van
jonge dennetjes
is daarvan een
onderdeel.
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We bieden de mogelijkheid aan iedereen om
op de landelijke natuurwerkdag samen op
een prettige manier dit belangrijke werk te
doen. Zo kunnen we nog lang genieten van
deze natuur in onze directe omgeving. Doe
je mee?

 Opening Klompenpad; datum volgt nog
 Werkochtend in het landschap op 12
december (s’ morgens)
 Plaatsing infoborden op IJsselvliedt; datum
volgt nog
 Kerstwandeling Groentje en Nagelhout
Hattemerbroek op maandag 28 december

Over Groentje
 Website

Kijk voor meer informatie op
www.natuurwerkdag.nl en meld je aan!
We organiseren deze werklocatie weer samen
met waterbedrijf Vitens. Er kunnen 50
mensen meedoen.

 Doe je boodschappen op de fiets en
neem zelf een tas mee. Neem geen
plastic tas aan in de winkel en vraag of
ze die niet meer uitdelen.
 Allerlei zwerfvuil langs de weg en in
de
natuur stoort veel mensen.
Bijvoorbeeld voor plastic, blikjes,
peuken, glas en kauwgom geldt
bovendien dat ze er vele jaren over
doen om af te breken of helemaal niet
afbreken. Zwerfvuil; Onnodig, omdat
we het samen zo eenvoudig kunnen
voorkomen.

Groene tips
Agenda:
 Nacht van de Nacht wandeling op 24
oktober
 Natuurwerkdag op 7 november
 Werkochtend in het landschap op 21
november

Op onze website www.groentje-wezep.nl.
plaatsen wij onze actuele berichten,
informatie en ook fotoreportages van onze
activiteiten.
Wij zijn op zoek naar iemand die de website
wil verzorgen en informatie geschikt wil
maken voor plaatsing.
Wie kan en wil er wat moois van
maken?

 Nieuwsbrief liefst digitaal
Groentje wil nieuwsberichten het liefst via
email sturen. Dat bespaart tijd en kosten.
Heb je deze nieuwsbrief niet via email
gekregen? Geef dan je emailadres door aan
m.muller@upcmail.nl

 Bestuur en taakverdeling
Alida Bosma; vicevoorzitter, wandelingen,
Nacht van de Nacht, zwerfvuil, publiciteit,
foto’s
Cor Harmsen; landschapsonderhoud,
compostering (BioCom)
Mariëtte van der Kamp; secretariaat,
algemene zaken, zwerfvuil, boomplantdag
Marten Muller; penningmeester, organisatie
werkdagen,
Frans Verstraten; nieuwsbrieven

 Bankrekening
Voor € 10 per jaar kan je lid worden en
Groentje steunen. Voor contributie en
donaties: NL 66 RABO 0370 2850 18
t.n.v. M+N vereniging Groentje, Wezep.
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