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VOORWOORD
Geachte lezer van dit Jaarverslag,
2015 was voor de stichting Renkums Beekdal een belangrijk jaar, in dit jaar werden alle
inspanningen, afspraken, onderhandelingen etc. van de afgelopen 15 jaar, van het eerste idee om
een verbinding tussen natuurgebieden te realiseren ten koste van een bedrijventerrein tot realisatie
hiervan, zichtbaar en in uitvoering genomen. Daarmee was dit jaar ook een spannend jaar;
zouden al onze hooggespannen verwachtingen uitkomen? In het project Industrieterrein Beukenlaan
transformeren naar Regionaal Natuur- en Landschapsgebied Renkums Beekdal werd de 1e fase
afgesloten.
Zou het lukken om een goed, mooi en interessant belevings- en ontmoetingscentrum te realiseren?
Zou het lukken om genoeg vrijwilligers te werven om enthousiast en met passie de vele ambities
van de stichting te realiseren. Zou het lukken, dat de burgers in de omgeving van het Renkums
Beekdal het Beekdal “in hun hart” sluiten. Zou het lukken om voor kinderen een centrum en erf te
creëren voor hun spel en educatie in de natuur, waar ze “levenslang” plezier van hebben? Zou het
lukken om bezoekers van heinde en ver te trekken, om het Renkums Beekdal
te beleven in al haar facetten? Het antwoord op deze vragen is te lezen in dit
jaarverslag.
Vanuit het bestuur verklap ik u alvast dat onze hooggespannen verwachtingen
zijn uitgekomen. Dank aan iedereen, voor de medewerking in 2015 en alle
jaren daarvoor, ik overdrijf niet dat het hier gaat om vele duizenden mensen
in de loop van de jaren.
Dit succes verplicht ook om de komende jaren ons beste beentje voor te zetten
voor dit prachtige gebied, mede met uw hulp gaat dit vast lukken!
Veel leesplezier en tot gauw in het Renkums Beekdal.
Charley Erkens,
Waarnemend voorzitter
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1. INLEIDING
In dit verslag blikken we terug op de gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Het betreffende jaar loopt
van januari t/m december 2015.
Het jaarverslag is bedoeld om de vrijwilligers, kernpartners en gebiedspartners te informeren over
de gang van zaken in het afgelopen jaar.
Allereerst volgt een bestuurlijke terugblik op het afgelopen jaar. Daarna volgt
een terugblik op de activiteiten van afgelopen jaar.

2. ORGANISATIE
2.1 Bestuursveranderingen
Het bestuur bestond op 1 januari 2015 formeel uit: Els van ’t Hof, Charley
Erkens, Elselien Roseboom, Gert Koppenberg, Lies van Leeuwen.
Per 1 april 2015 zijn de bestuursleden Elselien Roseboom en Lies van
Leeuwen afgetreden. Zij waren sinds de oprichting in juli 2014 lid van het
bestuur, maar konden het bestuurslidmaatschap niet langer combineren met
hun andere werkzaamheden. Ook Els van ‘t Hof, groot animator, oprichter
en eerste voorzitter van de stichting heeft haar functie per 1 april 2015
neergelegd.

Afscheid Els van ’t Hof.

Aangezien Elselien Roseboom en Lies van Leeuwen eind 2014 hebben
aangegeven hun bestuursfuncties neer te willen leggen, en er voor de functies
penningmeester en secretaris geen interne kandidaten waren, is het bestuur begin 2015 uitgebreid.
Op 12 januari 2015 is Freek Aalbers als secretaris en Wim Chardon in de rol van penningmeester
toegevoegd aan het bestuur. Daarnaast is Ineke Puijk op 17 maart 2015 toegevoegd aan het
bestuur als bestuurslid op het gebied van de educatieve zaken.
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Charley Erkens heeft vanaf 1 april 2015 als waarnemend voorzitter het bestuur de rest van het
jaar geleid. Eind 2015 zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter. In december zijn er
verkennende gesprekken geweest met een kandidaat voorzitter. Uiteindelijk heeft het bestuur in
januari 2016 een nieuwe voorzitter gekregen.
Op 31 december 2015 stond het bestuur bij de KvK als volgt bekend:
• Charley Erkens uit Renkum, waarnemend voorzitter
• Freek Aalbers uit Wageningen, secretaris
• Wim Chardon uit Renkum, penningmeester
• Gert Koppenberg uit Rhenen, vrijwilligersaangelegenheden
• Ineke Puijk uit Wageningen, educatieve aangelegenheden
2.2 Ondersteuning
Het bestuur is dit jaar ondersteund door adviseur Dirk van Uitert. Dirk heeft eind 2015 aangegeven
dat hij zijn inzet voor de stichting wil gaan afbouwen. In overleg met Dirk is besloten dat hij het
bestuur vanaf januari 2016 met name op projectbasis gaat ondersteunen/adviseren.
Het is het bestuur gelukt om een geschikte coördinator/beheerder aan te trekken. Vanaf 1 januari
2016 is Marike Aalmoes deze functie als ZZP-er gaan invullen. Aangezien het een nieuwe functie is
geldt de overeenkomst van opdracht voor 1 jaar.
2.3 Samenwerkingsovereenkomsten
Nadat de Stichting Renkums Beekdal per 1 januari van dit jaar een aantal taken overnam
van Staatsbosbeheer is deze overdracht op
Ondertekening samenwerkingsafspraken op 29 januari 2015
29 januari 2015 officieel bekrachtigd.
Vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en
de stichting ondertekenden bij die gelegenheid
de overeengekomen samenwerkingsafspraken,
een huurovereenkomst en een
gebruiksovereenkomst voor de boomgaard.
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2.4 Beleids- en studie(mid)dag
Op 23 oktober 2015 heeft in het informatiecentrum Den Nul in Olst een beleids- en studie(mid)dag
plaatsgevonden. Hierbij hebben het bestuur en enkele vrijwilligers van de Stichting Renkums Beekdal
stil gestaan bij de toekomst van (de activiteiten en werkzaamheden van) Stichting Renkums Beekdal.
Ook is stil gestaan bij de wijze van organiseren van dat alles. De uitkomsten van de studiedag
worden verwerkt in een meerjarenplan, alsmede een jaarprogramma en begroting voor 2016.
2.5 PR & communicatie
De SRB heeft een facebookpagina: www.facebook.com/RenkumsBeekdal. Eind 2015 hadden we
575 volgers.
Daarnaast is er maandelijks een nieuwsbrief verstuurd, via Mailchimp. De eerste nieuwsbrief via
Mailchimp is op 31 maart 2015 verstuurd naar 759 mensen. De laatste nieuwsbrief (van december)
is verstuurd naar 823 mensen. Het aantal mensen dat geïnteresseerd is in de nieuwsbrief groeit.
Begin 2015 is de nieuwe website van de
Stichting Renkums Beekdal online gegaan:
www.renkumsbeekdal.nl.
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3. PARTICIPATIE
3.1 Vrijwilligers SRB
Het bestuur draagt zorg voor de exploitatie van twee gebouwen, namelijk het
informatiecentrum en het vrijwilligersgebouw (“Mussennest”). Deze gebouwen
zijn de werkplek en de uitvalsbasis van de vele tientallen vrijwilligers die
actief zijn in de Renkumse Poort. Niet alleen wordt het informatiecentrum
gerund door een grote vrijwilligersgroep, ook de natuur- en milieueducatie
wordt uitgevoerd door een groep vrijwilligers. Daarnaast is er dit jaar (op
26 januari 2015) een hoogstambrigade opgericht, die zorg draagt voor het
onderhoud van de boomgaard en het erf.

Cursus snoeien voor
hoogstambrigade

3.2 Opleidingen
De hoogstambrigade heeft op 3 oktober 2015 een cursus “Ontwerpen en
inrichten van een boomgaard” gevolgd in de boomgaard De Fruithof in
Frederiksoord.
3.3 Ondersteuning overige vrijwilligersgroepen
Beide klompenpaden in het gebied worden ook in stand gehouden door
vrijwilligers. Het onderhoud van de beken en sprengen in het gebied is een ander werkterrein
dat is voorbehouden aan deskundige vrijwilligers van IVN. Landgoed Quadenoord kent een
vrijwillige landgoedwerkgroep
die ingezet wordt bij onderhoud
1
en beheer. Ook Rijksmonument
Infocentrum
5
Everwijnsgoed kent een zeer
NME
3
actieve vrijwilligersgroep,
4
Hoogstambrigade
2
evenals de Ommuurde Tuin en de
Winkel
29
2
Stichting Papiergeschiedenis. Al
ICT
deze vrijwilligersgroepen hebben
10
Kinderactiviteiten
in 2015 gebruik kunnen maken
Redactie
15
van de voorzieningen van de
Gebouwenbeheer
Stichting Renkums Beekdal.

Bestuur

Aantal vrijwilligers die eind 2015 actief waren voor SRB
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4. INFORMATIECENTRUM
4.1 Verbouwing en opening infocentrum
De voormalige werkschuur van Staatsbosbeheer is getransformeerd in een centrum voor informatie,
educatie en participatie. Het nieuwe Infocentrum is begin dit jaar opgeleverd. Ook de bestaande
kapschuur is begin dit jaar verbouwd tot een goed geoutilleerde vrijwilligersruimte voor de vele
vrijwilligers(groepen) die in en om het beekdal actief zijn. Op 30 mei 2015 zijn deze gebouwen
feestelijk geopend.
Sinds de opening heeft stichting Renkums
Beekdal heel veel bezoekers verwelkomd in het
prachtig nieuwe informatiecentrum Renkums
Beekdal. Eind 2015 waren er bijna 8.000
bezoekers geteld.
4.2 Streekwinkel
In het infocentrum is een streekwinkel
aanwezig, die in 2015 door steeds meer
mensen is bezocht. Het assortiment bestond
uit diverse artikelen en is afgelopen jaar
aangevuld met nieuwe duurzame ecologische
producten. Tevens is een VVV-Informatiepunt
aangebracht.

Verbouw informatiecentrum

4.3 Boomgaard en erf
In 2015 is er ook gewerkt aan de erfinrichting.
Tussen het informatiecentrum en de
vrijwilligersruimte is een amfitheaterachtige
constructie aangelegd.
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Aantal bezoekers vanaf opening op 30 mei 2015.

De boomgaard aan de zuidzijde van
informatiecentrum en vrijwilligersruimte
is in 2015 beheerd door de opgerichte
hoogstambrigade van de stichting. Tevens
is een waterspeelplaats gerealiseerd.
Hier is ook een interactieve informatiezuil
(aangedreven door trapperkracht) neergezet.

8.000

Aantal bezoekers cumulatief

6.000

4.000

2.000

4.4 Kabouterpad
30 mei 2015 is er bij het informatiecentrum
een nieuw kabouterpad geopend. Dit
pad heeft SRB cadeau gekregen van
Staatsbosbeheer tijdens de opening van
het infocentrum. Het startpunt van dit
pad ligt naast de parkeerplaats Veluwe.
Tijdens het volgen van de kabouterpaaltjes
kunnen de kinderen leuke opdrachten
uitvoeren. Het nieuwe kabouterpad dat
bij het informatiecentrum start is een groot
succes gebleken.

1/6/2019
11/6/2019
21/6/2019
29/6/2019
9/7/2019
13/7/2019
19/7/2019
26/7/2019
1/8/2019
7/8/2019
13/8/2019
17/8/2019
23/8/2019
30/8/2019
5/9/2019
11/9/2019
15/9/2019
20/9/2019
26/9/2019
2/10/2019
8/10/2019
12/10/2019
18/10/2019
24/10/2019
30/10/2019
5/11/2019
15/11/2019
23/11/2019
3/12/2019
13/12/2019

0

Opening kabouterpad
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5. EDUCATIE
5.1 NME voor Renkumse basisscholen
Met de gemeente Renkum is de afspraak gemaakt dat de werkgroep educatie van SRB bijdraagt
aan natuur- en milieu-educatie voor Renkumse basisscholen. In 2015 is een voorjaarsexcursie en
een najaarsexcursie rond het Beekdal aangeboden voor groep 5/6. In het voorjaar hebben twaalf
groepen hiervan gebruik gemaakt en in het najaar vier groepen. Op verzoek van schooldirecteuren
wordt de aanmelding vanaf het schooljaar 2015-2016 centraal verzorgd door ‘t Venster. Mogelijk
dat deze overstap nog niet bij alle scholen goed bekend was.
In de zomervakantie zijn de leskisten, die tijdelijk opgeslagen waren bij de overburen van
Woonzorg, teruggebracht naar het informatiecentrum en is een start gemaakt met controle van
de inhoud en actualiseren van de leskisten. Als eerste is de kabouterkist voor groep 1-3 gereed
gemaakt. Deze leskist is in het najaar drie keer uitgeleend.
5.2 Natuurcoaches
De Jac.P. Thijsseschool, de Beatrixschool Renkum en de Dorendalschool hebben een natuurcoach.
Dit is een NMEvrijwilliger van Renkums Beekdal die de school ondersteunt met natuureducatie. De
natuurcoach overlegt met de school of zij nog aanvullende ondersteuning en wensen hebben met
betrekking tot de natuureducatie op school. De werkwijze is per school verschillend – afhankelijk van
de behoefte van de school.
Zo zijn er met de Prinses Beatrixschool afspraken gemaakt met alle leerkrachten over de activiteiten
waar de natuurcoach bij ondersteunt. Dit geldt zowel voor activiteiten om naar buiten te gaan, als
om activiteiten om de natuur de klas in te brengen.
Een bijzondere activiteit bij deze school is
de adoptie van de gierzwaluwwand. De
natuurcoach van de Dorendal heeft in juli voor
vier klassen een speurtocht uitgezet op de
Zilverberg in Doorwerth.
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De natuurcoach van de Jac. P. Thijsseschool bood ondersteuning bij verschillende projecten voor de hele
school, waaronder een duurzaamheidsproject, warme truiendag, een wandeling met de hele school naar
de Oostereng en meedenken over het schoolfeest ter afsluiting van het schooljaar.
5.3 Bosdag van natuurwijs
Twee vrijwilligers uit de educatiegroep volgen de opleiding tot natuurwijzer. In het kader van hun
opleiding moeten ze drie keer met dezelfde klas een hele dag (van 9-15 uur) met een zelfontwikkeld
programma het bos in. De eerste van deze drie dagen waren in oktober en hier hebben leerlingen van
groep 5 van de Dorendal en de Vita Veraschool aan deelgenomen.
5.4 Bezoek BSO’s
Al een paar keer hebben BSO’s het Beekdal bezocht, met name met groepen jongere kinderen die het
kabouterpad willen lopen.
5.5 Overig onderwijs
Verschillende scholen hebben het informatiecentrum gevonden als mooie plek om te starten met hun eigen
onderwijsprogramma. Ze bekijken hier dan de introductiefilm en gaan daarna het Beekdal in met hun
eigen opdrachten. Zo kwamen in 2015 op twee dagen alle tweede klassen (met 400 leerlingen) van het
Streek uit Ede. Ook een HAVO uit Arnhem bezocht het informatiecentrum met zestig leerlingen. Ook een
basisschool uit Delft, op kamp in de Bosbeek, bezocht het informatiecentrum.
In het nieuwe informatiecentrum en de achterliggende kapschuur worden door de vrijwilligers van
Stichting Renkums Beekdal sinds medio 2015 veel verschillende activiteiten georganiseerd. Deels
voor schoolklassen, maar tijdens vakanties, op
woensdagmiddag en in het weekeinde natuurlijk ook
voor bezoekers, wandelaars en natuurliefhebbers.
Hieronder is een overzicht gegeven van de
activiteiten, die in 2015 door SRB zijn uitgevoerd.
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6. ACTIVITEITEN
De Stichting Renkums Beekdal organiseert ook activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie:

3

Evenementen
Excursies
Kinderactiviteiten
Lezingen
Overige

5
19

4
4

Aantal activiteiten in 2015

6.1 Kinderactiviteiten
De kinderactiviteiten die al in het SBB-tijdperk regelmatig op woensdagmiddagen georganiseerd
werden, werden in 2015 voortgezet door een groep vrijwilligers. Hieronder zijn de georganiseerde
activiteiten weergegeven:
28-1-2015
11-2-2015
25-2-2015
4-3-2015
1-4-2015
15-4-2015
20-5-2015
17-6-2015
22-7-2015
29-7-2015
12-8-2015
26-8-2015

Voeding voor de vogels maken
Voeding voor de vogels maken
Knoppen en bomen
Vogelhuisjes maken
Paaseieren en eierdopjes
Ontdekkingstocht in het bos
Maak een welkomstgeschenk voor de kabouters
Het nieuwe kabouterpad
Het nieuwe kabouterpad
Waterbeestjes zoeken
Broodjes bakken
Broodjes bakken
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9-9-2015
23-9-2015
7-10-2015
21-10-2015
11-11-2015
25-11-2015
16-12-2015

Maak je eigen totemdier
Braakballen pluizen en uiltjes maken
Paddenstoelenexcursie en collage maken
Het kabouterpad in de herfst
Geef de boomgaard een fleurig gezicht (en je eigen huis ook)
Geef de boomgaard een fleurig gezicht (en je eigen huis ook)
Kerststukjes maken

6.2 Excursies
De volgende excursies zijn in het gebied georganiseerd.:
12-6-2015
Vleermuizen- en nachtvlinderexcursie door KNNV
24-10-2015
Nacht van de nacht door SBB
15-11-2015
Met een gids door het Renkums Beekdal wandelen door SRB
19-12-2015
Bosuilenexcursie door SBB
6.3 Evenementen
De volgende evenementen zijn op en rondom het erf georganiseerd:
Officiële opening van het nieuwe informatiecentrum, klompenpad Hartensepad en
30-5-2015
kabouterpad
13-6-2015
Natuurfestival KNNV
17-10-2015
Dag van de Renkumse Inwoner
27-12-2015
Lichtjeswandeling
Kindervoorstelling

Waterbeestjes zoeken
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6.4 Lezingen
In het najaar van 2015 is een lezingencyclus gestart voor alle “groene” vrijwilligers die op de een
of andere manier bezig zijn in het Renkums Beekdal. Hieronder een overzicht van de gegeven
lezingen.
6-10-2015
25-11-2015
9-12-2015

Lezing Frank Klinge over de ins en outs van het beheer van het beekdal
Lezing Hans Inberg over de flora en de fauna
Lezing Ruud Schaafsma over het ontstaan van het Renkums Beekdal

6.5 Overig
Daarnaast heeft SRB ondermeer de volgende georganiseerde groepen/organisaties mogen
ontvangen:
• Gemeenteraad en B&W Renkum
• Leerkrachten Don Bosco School
• Rotary Oosterbeek / Kabeljauw
• Medewerkers Pansier
• Niet-onderwijzend personeel Heldringcollege

Groepsexcursie door beekdal

Gemeenteraad en B&W Renkum
op bezoek

7. PROJECTEN
7.1 Trop
Nabij het Informatiecentrum is een ruim parkeerterrein gelegen. Dit terrein is destijds als P-Veluwe met
steun van de provincie Gelderland aangelegd. Helaas zijn de in- en uitritten van het terrein destijds
niet aangepast. Nu op deze locatie steeds meer bezoekers komen en steeds meer mensen hun wandelof fietstocht willen starten is het plan opgevat om voor deze P-Veluwe een nieuwe ontsluitingsweg te
realiseren. Daarvoor hebben Staatsbosbeheer, De Beken en Stichting Renkums Beekdal de handen ineen
geslagen.
En zo is er een projectplan gemaakt voor een veilige ontsluiting van dit toekomstig Toeristisch
OverstapPunt (TROP). Er komt niet alleen een veilige in- en uitrit, maar ook een betere fietsenstalling, een
oplaadpunt en mogelijkheid van fietsverhuur. Daarnaast komt er een watertappunt en wordt ook gedacht
aan een oplaadpunt voor auto’s. In 2015 zijn de initiatiefnemers bezig geweest met het vinden van de
benodigde financiële middelen voor dit TROP.
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