Op zaterdag 6 november kan iedereen tijdens de tiende
Natuurwerkdag aan de slag in het landschap. Reden voor een
feestje! Iedere deelnemer krijgt een cadeautje en kan daarnaast
kans maken op een natuuruitje: een klompenpad-arrangement
met overnachting in B&B De Bedstee in Huinen. Daarnaast
maakt men ook kans op het landelijke uitje; een midweek in een
bungalow van Staatsbosbeheer!
In meer dan 300 bijzondere gebieden in Nederland, waaronder
meer dan 30 in Gelderland, wordt gewerkt. Bij Renkum in de
Grunsfoortweide. Deze wordt al jaren niet meer begraasd
en het gevolg is dat het gebied dichtgroeit, terwijl het eigenlijk
open moet blijven. IVN Zuidwest Veluwezoom gaat hier de
opslag verwijderen. De sprengenbeek die aan de westkant van
de weide loopt is volledig dichtgegroeid. Deze gaan we vrij
maken van begroeiing en vervolgens uitgraven tot op de
oorspronkelijke beekbodem.
We werken van 10 uur tot ongeveer 16 uur. Voor
gereedschap, koffie, thee en ‘beekkoeken’ wordt gezorgd
(gefinancierd door de gemeente Renkum, ONO en de pachter
van het gebied). Kinderen vanaf 10 jaar kunnen – onder
begeleiding van een ouder– meehelpen.
We lunchen in ‘de Ommuurde Tuin’, waar soep voor de werkers
klaar staat. Boterhammen, laarzen en werkhandschoenen zelf
meenemen (meer informatie op www.natuurwerkdag.nl)
Opgave
In verband met koffie, thee en soep graag even opgeven bij Ruud
Schaafsma, de coördinator van deze werkdag;
via een briefje naar Onder de Bomen 17, Renkum of per email
rjschaafsma@freeler.nl o.v.v. Grunsfoortweide

Achtergrondinformatie over het gebied
- Kasteel Grunsfoort
De Grunsfoortweide is de weide waarin de funderingen van het voormalige kasteel
Grunsfoort nog aanwezig zijn.
Kasteel Grunsfoort is kort voor 1372 gebouwd door de hertog van Gelderland om
zich te verdedigen tegen de Utrechtenaren. De naam Grunsfoort wijst waarschijnlijk
op een doorwaadbare plaats in de rivier. Rond het kasteel lagen twee grachten* en
het had een zwaar uitgevoerde toegangspoort. In 1372 wordt het kasteel genoemd
bij een belegering door graaf Jan van Chatillon. Zijn leger bestond onder meer uit
222 ruiters ! Het kasteel werd ingenomen.
Het kasteel verloor zijn beschermende functie tegen aanvallers en werd daarna een
luxe landhuis dat de hertog telkens weer uitleende. De laatste bewoner was baron
van Goltstein, onder meer burgemeester van Wageningen. Tot zijn bezit hoorde een
groot deel van het beekdal met tien boerderijen en hij had acht personeelsleden. In
1780 werd het kasteel gesloopt.
In 1937 zijn opgravingen gedaan naar de fundamenten in het kader van de
werkverschaffing. De fundamenten zijn op tekening gezet, er zijn diverse foto's
gemaakt en daarna is alles weer met een zandlaag afgedekt.
Plannen van enkele jaren geleden om de slotgrachten uit te graven en de plaats
waar het kasteel stond op te hogen zodat de grondvorm van het kasteel weer
zichtbaar werd, zijn jammer genoeg niet uitgevoerd. Als mager alternatief werden de
hoeken van het kasteel met palen aangegeven en aan de Beukenlaan kwam een
informatiepaneel. De Grunsfoortweide is een archeologisch rijksmonument. De weide
hoort tot de bezittingen van Oranje Nassau's Oord.
*De uit te graven beekloop ligt in grote lijnen op de plaats van de buitenste kasteelgracht.
- Industrieterrein Beukenlaan
De Grunsfoortweide grenst aan het terrein waar tot voor kort twee fabrieken
stonden: de Van Gelder Papierfabriek Harten en de Vredesteinfabriek. Deze zijn
inmiddels afgebroken en het gebied wordt terug gegeven aan de natuur.
Dit bijzondere werk is een onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De
EHS is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden waarin de natuur (plant en
dier) voorrang heeft en wordt beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat
natuurgebieden geïsoleerd komen te liggen en dieren en planten uitsterven,
waardoor deze natuurgebieden hun waarde verliezen. De EHS kan worden gezien
als de ruggengraat van de Nederlandse natuur.
Het Renkumse beekdal is in dit plan een belangrijke schakel: de Renkumse Poort
genaamd. Dit wordt de verbindingszone tussen de Veluwe en de uiterwaarden van
de Nederrijn.
Na sanering van het gebied wordt het beekdal naar z'n oorspronkelijke niveau
teruggebracht, zoals dat van de Grunsfoortweide. De diverse beken worden weer
teruggelegd in hun voormalige beeklopen uit de tijd van de papiermolens.

