stichting renkums beekdal

jaarverslag 2020

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Renkums Beekdal. Deze keer in een andere
vorm dan u van ons gewend bent. Wij blijven ons actief vernieuwen en aanpassen, niet
enkel aan de corona- maatregelen, die veel van onze activiteiten in 2020 onmogelijk
maakten, maar ook proactief inspelend op veranderende wensen van onze doelgroepen in het Renkums Beekdal: bewoners, bezoekers, bedrijven en beekdalvrijwilligers.
Wat onveranderd blijft is onze voortdurende dank aan onze vrijwilligers voor hun onbetaalbare inzet, de gebiedspartners voor hun constructieve samenwerking, besturen
voor hun support, vrienden en bedrijven voor hun donaties en niet in de laatste plaats
u, lezer van dit jaarverslag, Dank voor uw belangstelling. Blijf ons volgen via www.
renkumsbeekdal.nl of bezoeken in het Bezoekerscentrum Renkums Beekdal.
Opening waterspeelplaats
Op zaterdag 6 juni openden burgemeester Agnes Schaap en kinderburgemeester Remi
Bakker de vernieuwde waterspeelplaats bij het bezoekerscentrum Renkums Beekdal. Deze
is groter en tegelijk rolstoelvriendelijk gemaakt. De Stichting Renkums Beekdal vindt het
belangrijk dat verschillende leeftijdsgroepen en minder mobiele kinderen hier met elkaar
kunnen spelen. De nieuwe waterspeelplaats heeft gezorgd voor een grote toeloop van kinderen met hun ouders en grootouders.
Dit ambitieuze plan konden we realiseren dankzij financiële bijdragen van de gemeente
Renkum, het Waterschap Vallei en Veluwe, de Gelderse Pauwenveer, Lionsclub Renkum
Airborne en het Steunfonds Kruiswerk Renkum.
Gebiedsproces ‘Heel het Renkums Beekdal’
Begin 2020 heeft de Stichting Renkums Beekdal het initiatief genomen voor het gebiedsproces ‘Heel het Renkums Beekdal’. Dit gebiedsproces richt zich op het stroomgebied van
het Renkums Beekdal dat ligt in de gemeenten Renkum, Wageningen en Ede. Het proces
beoogt een integrale en gezamenlijke behandeling van omgevingsvraagstukken door de
drie gemeenten en terreineigenaren in het gebied. Het doel is het unieke karakter van het
Renkums Beekdal te behouden en daarbij de balans te vinden tussen maatschappelijke
en fysieke ontwikkelingen in het gebied. Met het gebiedsproces stimuleren we burgerbetrokkenheid, waarbij burgers en/of organisaties als initiatiefnemer samen optrekken met
overheden, gemeenten, waterschappen, provincie, private en publieke terreinbeheerders.
Hiermee geeft de Stichting Renkums Beekdal invulling aan haar statutaire doelstelling om
participatie van burgers en bezoekers bij en voor het Renkums Beekdal te bevorderen. Het
gebiedsproces kreeg de werktitel ‘Het Gletsjerparadijs’.
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Dialoogbijeenkomsten
Op 26 februari heeft Stichting Renkums Beekdal een dialoogbijeenkomst georganiseerd,
in samenwerking met de Provincie Gelderland, de Gemeente Wageningen en de Gemeente
Renkum. De onderwerpen waren: de Omgevingsvisie Buitengebied Wageningen, de provinciale plannen voor een ecologische onderdoorgang onder de N225 en de regionale energietransitie in Renkum.
De in juli geplande dialoogbijeenkomst, over de ontwikkelingen in het noordelijke bovenstroomse deel van het beekdal in de gemeente Ede, moest worden uitgesteld vanwege coronamaatregelen en is pas in 2021 gehouden.
De deelname door de bewoners uit de regio bleek groot. De zaal was vol met 80 personen.
Er werden veel vragen gesteld vanuit het publiek en de ontwerptafels hebben een palet aan
suggesties opgeleverd. Dit alles wijst op grote betrokkenheid van de deelnemers en dat deze
activiteit in een behoefte voorziet. De dialoogbijeenkomsten geven iedereen de gelegenheid
om mee te praten over de toekomst van het Renkums Beekdal.
Het betrekken van burgers via de dialoogbijeenkomsten is onderdeel van het gebiedsproces
‘Heel het Renkums Beekdal’ dat in 2020 is gestart.
Bezoekerscentrum en winkel
In 2020 hebben we ruim 9500 bezoekers mogen ontvangen in het bezoekerscentrum en de
winkel. Door tijdelijke sluiting en beperkende maatregelen vanwege corona zijn dat er ongeveer 7000 minder dan in de voorgaande jaren. In de herfstvakantie was er veel belangstelling
voor het kabouterpad. In tien dagen zijn er toen 300 kaartjes verkocht. Met het kabouterpad
ervaren jonge kinderen op speelse wijze de natuur. Gewapend met een rugzakje vol materiaal en het boekje met opdrachten volgen ze de houten kabouters het bos in. Na afloop
krijgen de kinderen een verrassing en een bon voor een hapje en een drankje in Boscafé de
Beken.
Lezingen
SRB organiseert regelmatig lezingen voor een breed publiek. In 2020 waren er door corona
minder lezingen gepland dan normaal. Van de geplande lezingen konden er helaas maar 2
doorgaan.
Geprogrammeerde lezingen
Lezingen doorgegaan
Totaal aantal bezoekers
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8
2
169

Excursies
In alle seizoenen organiseert Stichting Renkums Beekdal excursies door het beekdal. Vanwege
corona was het aanbod in 2020 slechts beperkt.
Geprogrammeerde excursies
Geprogrammeerde excursies doorgegaan
Totaal aantal betalende deelnemers geprogrammeerde excursies

Na de lessen waren
de leerlingen veel
opmerkzamer over
hun omgeving

15
1
3

Wij begeleiden ook veel excursies op aanvraag, bijvoorbeeld voor een verjaardagsfeest, een personeelsuitje of een vergadering van een vereniging. Hierbij is keus uit verschillende routes en
startpunten.
Aangevraagde excursies
Aangevraagde excursies doorgegaan
Totaal aantal deelnemers aangevraagde excursies

35
18
313

Natuur- en Milieueducatie (NME)
De Stichting Renkums Beekdal verzorgt elk jaar natuur- en milieueducatie voor Renkumse basisscholen. De scholen hebben in het schooljaar 2019/2020 goed ingeschreven op onze NMEprogramma’s. Vanaf januari stonden alle activiteiten vanwege corona helaas een aantal maanden
stil. Ook in het najaar waren er door corona minder activiteiten dan gepland. In totaal waren er 85
NME-activiteiten gepland. Hiervan zijn er 30 doorgegaan.
We werken voortdurend aan vernieuwing van onze NME-programma’s. Een nieuw onderdeel in 2020
was ‘Klei voor kleuters’. Met behulp van een leskoffer kunnen kleuters de verschillen tussen zand en
klei onderzoeken. Met z’n allen maken ze ook een kleilandschap onder leiding van een kunstenaar.
Een ander programma dat dit jaar is opgezet is Natuur als wonder 2.0. In dit programma kijken leerlingen van groep 3 en 4 in het bos naar vormen, kleuren en structuren van bomen, om ze vervolgens
samen met een kunstenaar te schilderen. Net zoals de schilders van de Oosterbeekse school dat
vroeger deden. In 2021 gaat dit programma van start.
Kinderactiviteiten
Twee keer per maand organiseren vrijwilligers van de Stichting Renkums Beekdal activiteiten
voor kinderen van 3 t/m 11 jaar. Het doel is om de fantasie van de kinderen te stimuleren en op een
creatieve en speelse wijze te leren wat de natuur te bieden heeft. De kinderen gaan bijvoorbeeld
‘Voeding voor vogels maken’, ’Braakballen pluizen’ en ‘Uiltjes maken’. Kinderen kunnen voor 4 Euro
deelnemen aan de activiteiten door zich vooraf aan te melden. In 2020 waren er van april tot oktober
helaas geen kinderactiviteiten door corona. In totaal zijn er 9 kinderactiviteiten. Dat was de maxi-
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mum groepsgrootte in verband met corona. In februari genoten 25 kinderen van de voorstelling
‘Kabouter Jacob helpt zieke dieren’ door poppentheater Popsop.
Tentoonstellingen
In 2020 zijn er 3 tentoonstellingen in het bezoekerscentrum geweest:
1. Van januari t/m mei hadden we de tentoonstelling ‘Dieren vertellen een verhaal’: een expositie
van schilderijen en tekeningen gemaakt door van Annelien van Daalen. Zij heeft tijdens de tentoonstelling een voorlees- en signeermiddag gehouden voor kinderen en hun ouders.
2. Van juni t/m september was er de tentoonstelling ‘In de ban van de Beekdalboom’, met foto’s van
bijzondere bomen in het Renkums Beekdal, gemaakt door Jan Huijs.
3. 
Van oktober t/m december hadden we de tentoonstelling ‘Paddenstoelen’ m.m.v. KNNV
Wageningen e.o., de Mycologische Vereniging en vrijwilligers van het bezoekerscentrum. Tijdens
deze tentoonstelling zijn verschillende paddenstoelenrondleidingen georganiseerd. Ook was er
een film te zien in de filmzaal van het bezoekerscentrum.
Boomgaard
De boomgaard naast het bezoekerscentrum bestaat al vanaf 1999 en telt 21 appelbomen, 10 perenbomen, 11 pruimenbomen, 3 kersenbomen, 2 walnotenbomen, 2 mispels, 1 moerbei, 1 kweepeer, 1
vijg, 1 abrikoos, 1 perzik en 1 amandelboom. De Hoogstambrigade van Stichting Renkums Beekdal
beheert deze boomgaard met 10 vrijwilligers. Zij onderhouden ook een collectie bessenstruiken,
een aantal bloemenlinten en 3 moestuintjes en een bijenhotel.
In 2020 is een perenboom van het oud-Nederlandse ras IJsbout geplant ter vervanging van een
zieke boom.
In 2020 is 248 kg appels en peren geoogst om tot sap te persen. Samen met de oogst van een aantal
nabijgelegen boomgaarden is 850 kg appels en peren geperst, wat 850 flessen met 0,7 liter vruchtensap opleverde. Een deel van het fruit is verwerkt tot jam en appelmoes. Het appelsap wordt
verkocht in het bezoekerscentrum.
Heelsums Beekdal , Jufferswaard / Pilo-groep
De Pilo-groep is actief in de Jufferswaard, de benedenloop van de Heelsumse beek. Deze groep
bestaat uit 14 vrijwilligers.
De Pilo groep organiseert minstens 1x per maand een prikactie om ervoor te zorgen dat dit unieke
stukje natuur zwerfafval-vrij blijft. Er is goede samenwerking met andere schoonmaakgroepen in
Renkum, met supermarkt Plus, Smurfit Kappa, de wijkagent, het afvalbrengstation Veentjesbrug,
gemeente Renkum, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe. Verder
ondersteunt de groep natuurexcursies en activiteiten om de cultuurhistorie van het gebied onder
de aandacht te brengen.
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Organisatie
Samenstelling bestuur
• Mathieu Pinkers, voorzitter
• Tijl Essens, secretaris
• Wim Chardon, penningmeester
• Ineke Puijk, educatie
• Wim Braakhekke, informatie

Vrijwilligersgroepen
• Natuur en Milieueducatie groep
• Bezoekerscentrum & winkel groep
• Hoogstambrigade
• Gidsengroep
• Pilo-groep
• Kinderactiviteiten-groep
• PR & communicatie
• ICT-groep

Bureaucoördinator
• Shelley Pattiasina

In 2020 waren bij Stichting Renkums Beekdal
99 vrijwilligers actief
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Financiën
Procentuele verdeling (afgerond) van inkomsten en uitgaven van SRB.

Vrienden en donateurs

Toelichting inkomsten
Minder inkomsten dan in 2019
• verhuur zalen, wandelingen (80%

3%

Kabouterpad

15%
Wandelingen
met gids
Verhuur ruimtes
Overig

minder)

3%
7%

inkomsten

48%

Vergoeding NME
door gemeente
Renkum

4%
20%

Winkelverkoop

Meer inkomsten dan in 2019
• lezingen, ondanks corona, door verplichte betaling vooraf in plaats van vrijwillige bijdrage achteraf
• kabouterpad, ondanks tijdelijke sluiting
vanwege corona.
Vanuit het RVO werd een subsidie
ontvangen vanwege inkomsten-derving
door corona

Onderhoud erf
Aanschaf meubilair

14%

Overig

Toelichting uitgaven
Nieuwe tafels aangeschaft voor het
Mussennest. Deze tafels zijn makkelijk
verplaatsbaar om eenvoudig de gewenste opstelling te maken in deze zaal die
veel verhuurd wordt.

2%

3%

uitgaven

16%
Bestuurs- en
administratiekosten,
communicatie
6%
Kleine uitgaven
Huisvestingslasten
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16%

43%

Bureaucoördinator

Word vriend van het Renkums Beekdal!

Stichting renkums beekdal
Nieuwe Keijenbergseweg 170
6871 VZ Renkum
T 0317-318183
info@renkumsbeekdal.nl
www.renkumsbeekdal.nl

