Jeugdnatuurvaarten op de Heiligenbergerbeek
Een zonnige zondagmiddag in april. Het Waterlijnbootje zit gezellig vol: 10 kinderen en enkele
(groot)ouders. De IVN-gids Wilma heeft er zin in. Hier varen we langs Park Randenbroek, de
Heiligenbergerbeek op. Iedereen stapt uit bij het voormalige ziekenhuis Elisabeth. We kunnen nog
de oude gebouwen zien. Die worden binnenkort afgebroken om dat gebied weer groen in te
richten. Heel bijzonder! We lopen langs de beek, zien poelen waar het welwater van de Utrechtse
Heuvelrug aan de oppervlakte komt. We zien geen kikkers, wel een slangen broeihoop voor
ringslangen.
Op een brug doen we een proefje om de doorzichtbaarheid van
het water te meten. Dat valt best mee. Het water van de beek in
een glazenpotje heeft een klein kleurtje, maar ruikt niet. We
drinken er niet van. Marenne (9) meet met een thermometer aan
een lange stok hoe warm het water is. 16 graden aan de kant
waar een ondiepe plek in het water is; en 12 graden in het
midden van de beek.
Verderop stroomopwaarts zoeken de jongeren takjes dood hout om een vlotje te maken de takjes
worden aaneen gevlochten met biezen. Maaike heeft goed opgelet, ze heeft eenden, waaronder
‘n eenden ouderpaar met 4 jonge kuikentjes, gezien; maar ook duiven eksters, kraaien, een
meerkoet en een waterhoen, dat met slaande vleugels voor de boot uitrende met slaande vleugels
en de zwemvliezen op het wateroppervlak. Dat vond ze het mooiste. Vandaag geen reiger of
ijsvogel gezien. Wel de omgevallen boomstronken waar de ijsvogel graag zijn nestgang in uitgraaft.
Wilma deelt de visjesnetjes uit, er worden zes jonge visjes in een
emmer verzameld en bekeken. De neefjes Jamie en Puck vingen de
grootste (een beekdonderpad en een modderkruipertje), twee
anderen ieder een bermpje. Caspar heeft een vlieg gevangen in
drijvende waterplanten, hij heeft hem gered.
Op de terugvaart naar de binnenstad heeft Wilma een spel ze
omschrijft vogels en de kinderen raden de meeste! De vader van
Marenne en Sven is sportleraar op een opleiding van
jongvolwassenen. Hij vindt dit een leuke excursie met verhalen op jeugd niveau. “Ik vind dat ze
hartstikke leuk vertellen; en het gaat allemaal lekker relaxed”. Zelf vindt hij het leuk om onderweg
te zien hoe de beekoevers veranderd zijn, natuurlijker gemaakt. Als alles groen is zal dat prachtig
zijn.
Sven (7) vindt vooral het bootje varen leuk, hij is de eerste die de boot in
het midden van de beek mag laten varen.
Een ander ouderpaar vertelt dat ze sinds 2004 in Amersfoort wonen,
inmiddels hebben ze al verschillende routes van Waterlijn gevaren,
iedere keer een andere, altijd leuk. In 2009 hebben ze hun
huwelijksgasten met een bootje rondgevaren naar restaurant De Monnikendam. Vond iedereen
ook erg leuk. Vandaag hebben ze deze jeugdnatuurvaart op de website van Waterlijn gezien en
hebben ze met de kinderen het Heiligenbergerbeekdal per boot ontdekt: fantastisch, zeker als de
knoppen op uitbarsten staan.
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