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Contactpersonen werkgroepen
excursies
Jannie v.d. Linden
0318 – 522583
excursies@ivnveenendaal-rhenen.nl
 

mediatheek
Suze Hörchner
0318 – 513613
mediatheek@ivnveenendaal-rhenen.nl
 

natuurpaden
Esther Dijkers
 
natuurpaden@ivnveenendaal-rhenen.nl
 

tuin "Groenhof"
 vacant

werkgroep scholen V’daal
Jannie v.d. Linden
0318 – 522583
scholenwg.veenendaal@ivnveenendaal-
rhenen.nl

werkgroep scholen Rhenen
Bert Berg
0318 - 472145 of 06-33106173
bberg@hetnet.nl

werkgroep planten
Ina Kok
0318-620845
inakokklosse@hotmail.com
 

weidevogelbescherming
Roelof de Jong
0317 – 614941
jon73229@planet.nl

groene blad & internet site
Peter van Krugten
0318 – 510041
pjvankrugten@hetnet.nl
 

"de Groenlingen"
John Ikkink
0318 – 506521
john.ikkink@ivnveenendaal-rhenen.nl

werkgroep PR
Marijke Brattinga
06 – 81673028
pr@ivnveenendaal-rhenen.nl

NatuurWerkt!
Bert Berg
0318 - 472145 of
06 - 14048655
bberg@hetnet.nl

bomen en openbaar groen
Carlo van de Weerd
0318 – 561134
kh.vd.weerd@hccnet.nl
 

"de Zwammen"
Martijn Stip
0317 – 619935
stip.reijnierse-t@telfort.nl
 

natuurtuin Diddersgoed
vacant
vogelwerkgroep
vacant
 

         

De Groenhof
In de Groenhof bevinden zich het Natuur- en Milieu Educatief Centrum (NME-centrum) en de Mediatheek.
 
Karel Fabritiusstraat 3, 3904TG Veenendaal. T. 0318-589555. B.g.g. Suze Hörchner, T. 0318-513613.
 
Openingstijden: woensdag 14 – 16 uur of na afspraak met coördinator Suze Hörchner.
Gesloten tijdens schoolvakanties én in de maanden juli en augustus.
 
mediatheek@ivnveenendaal-rhenen.nl, groenhof@ivnveenendaal-rhenen.nl, ghorchner@planet.nl
www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen
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Het Groene Blad
Van binnen uit
Beste IVN-ers.
 
Voor jullie ligt het herfstnummer van het Groene Blad.
Het is een hete septemberdag als ik dit stuk begin te schrijven.
Opnieuw een twijfelachtig record, de warmste dagen in septem
ber sinds men met de registratie ervan is begonnen. Versneld
begint de menselijke activiteit haar effect op de natuur te tonen.
Als je bedenkt hoe belangrijk onze natuur is, niet alleen als bron
van voedsel, maar ook, en niet in mindere mate, voor ons welbe
vinden, dan moeten we beseffen dat het hoog tijd is om daadwer
kelijk iets te doen om een klimaatramp te voorkomen.
 
Nog maar een week geleden heb ik nog late gierzwaluwen gezien.
Hebben die ook de zomer nog steeds in de kop, of zijn het toeval
lig late gasten? En de linde bij mij in de tuin verliest al veel verdord
blad, ook niet gewend aan deze volstrekt on-Nederlandse tropi
sche omstandigheden. Een record is mooi, en de boeken die re
cords bijhouden smullen ervan. Maar ik zie de natuur kreunen.
 
Laten we als IVN doen waar we goed in zijn: onze liefde en aan
dacht voor de natuur, voor moeder Aarde, Gaia, overdragen aan
iedereen die wil luisteren. En laten zien hoe wij onderdeel zijn
van die natuur en er zorg voor moeten dragen. Dat doet me
denken aan de nieuwe ruimtetelescoop Gaia, die onlangs de
eerste nieuwe zeer gedetailleerde beelden van een tienduizenden
lichtjaren groot gebied van ons melkwegstelsel afleverde. Jaren
kost voor astronomen om meer inzicht te krijgen in de ruimte om
ons heen en de levensloop van sterren. Ik besef dat in het heelal
niemand zal treuren als wij een hete en dorre planeet aarde
achterlaten. Een onnoemelijk klein stukje van de ruimte, wie zal
daar zich om bekommeren. Maar voor ons aardse mensen is het
onze levensader die niet verstopt mag raken. We moeten er iets
mee.
 
Ik ben van nature niet een somber mens. Ik ben dan ook blij dat
een gebied als Kwintelooijen een grote rijkdom aan soorten biedt.
Soorten die op de rode lijst voorkomen of soms al uit Nederland
verdwenen zouden zijn. Daar word ik dan wel opgewekt van. Die
natuur geeft energie, hoop, en het vertrouwen dat we er nog echt
wel iets goeds van kunnen maken. Als we maar samen ervoor
willen gaan. Ik ben benieuwd wat de derde dinsdag in september
de natuur gaat opleveren. Daar hoor je weinig van. Ik houd de
vinger op de pols. Kom op politiek!
 
Allen een goede herfst toegewenst. Genieten van de natuur in vele
schakeringen en kleuren. De natuur die zich op de komende
winterrust voorbereidt. Geniet van die natuur.
 
Nico Bosman
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COLOFON
Het Groene Blad, het contactblad voor leden
en donateurs van IVN Veenendaal-Rhenen
verschijnt 4 à 5 maal per jaar. De sluitingsda
tum voor het winternummer is 13 november
2016. Gegevens over de jaarplanning zijn te
vinden op onze websiteonder werkgroepen,
Groene Blad en Internetsite.
REDACTIE: 
Peter Beaart
redactie@ivnveenendaal-rhenen.nl
Foto voor- en achterpagina: Tineke Wouda
BESTUUR:VOORZITTER:
Nico Bosman, tel. 0318-524696
voorzitter@ivnveenendaal-rhenen.nl
SECRETARIS:
Karel Haag, tel. 0318-501562
secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl
PENNINGMEESTER:
Hanneke Baretta-Bekker
penningmeester@ivnveenendaal-rhenen.nl
NL95 INGB 004 7381 18
t.n.v. IVN Veenendaal
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Wol is wreed
Wol is onvoorwaardelijk wreed, aldus de kop boven een
folder van de stichting Peta.
Schapen zijn tedere individuen, die net als alle dieren pijn,
angst en eenzaamheid voelen. Maar de wolindustrie be
handelt ze als niet meer dan wol-producerende machines
en toont amper respect en medeleven. In de natuur produ
ceren schapen alleen de hoeveelheid wol die ze nodig
hebben om zichzelf warm te houden en ze verliezen jaar
lijks op natuurlijke wijze een beetje van hun vacht. Alleen
schapen zoals merinos die selectief gefokt worden voor de
wolindustrie, lijden onder de natuurlijke hoeveelheid
schapenvacht die ze produceren als ze niet elk jaar gescho
ren worden. In Nederland sterven jaarlijks duizenden
lammeren door blootstelling of uithongering. Maar degene
die wel blijven leven hebben nauwelijks geluk. Van de
verschrikkingen van de scheerschuren tot de hete zomer
maanden waarbij schapen ineenzakken door oververhit
ting omdat ze een ontzettende zware hoeveelheid wol
moeten dragen.
 
Wrede verminking
Nog schokkender is het uitgebreide uitoefenen van “mu
lesing” in Australië, een van ’s werelds grootste wol-produ
centen. Fokkers verminken schapen door grote stukken van
hun huid en vlees vooral rond de anus weg te snijden in
een misleidende poging om “flystrike”, een aandoening die
optreedt als vliegen hun eitjes leggen in de huid van een
schaap, te voorkomen. Maar anders dan bij de humane
alternatieven, blijkt dat deze afschuwelijke aanpak niet
eens werkt. Veel geschoren schapen sterven alsnog door
“flystrike” of infecties.
Mishandeling door scheren
Het scheerproces is vaak een gewelddadige en afschuwe
lijke ervaring voor schapen. De werknemers worden vaak
betaald voor de hoeveelheid schapen die ze scheren en niet
per uur, wat ze aanmoedigt om zo snel mogelijk te werken-
tot wel 200 schapen per dag. Dit leidt tot een ruwe behan
deling en veel verwondingen. Schapen krijgen vaak 24 uur
voordat ze geschoren worden geen voedsel en water meer,
zodat ze minder weerstand bieden.
 
Levend vervoer
Als schapen ouder worden neemt de hoeveelheid wol af.
Maar vanwege de industrie voor het vervoeren van levende
dieren, zit het lijden van de dieren er nog niet op. Schapen
uit Nederland moeten lange reizen maken in Europa en
worden in alle extreme weersomstandigheden naar sme
rige slachthuizen gebracht. Miljoenen schapen uit Austra
lië worden uiteindelijk op volgepropte schepen naar het
Midden-Oosten vervoerd. Reizen die wel weken kunnen
duren. Vaak is er gebrek aan water en voldoende voedsel
waardoor veel schapen die barre reis niet overleven. Bij
aankomst worden ze naar het (vaak slecht gereguleerde)
slachthuis vervoerd, waar hun keel wordt doorgesneden,
terwijl ze nog bij bewustzijn zijn.
 
De praktijk
Ik heb dit verhaal in zijn geheel uit de folder van Peta
overgenomen, omdat ik vind dat mensen dit moeten weten.
Zelf heb ik altijd volop wollen kleding gedragen in de ver
onderstelling dat het houden van schapen voor hun wol en
het scheren van schapen, onder strenge voorwaarden wat
betreft transport en slacht, redelijk diervriendelijk was. De

praktijk blijkt helaas anders. Ik ben me werkelijk doodge
schrokken.
 
Wat is het alternatief?
Hier volgen een aantal diervriendelijke alternatieven. Alle
door de mens gemaakte materialen, acryl, canvas, katoen,
spijkerstof, alternatieven voor dons, Gore-Tex, linnen, door
de mens gemaakt leer, microfiber, nylon, pleather, Polartec
Wind Pro, polyester, polyester fleece, PrimaLoft, rayon,
synthetische dons, Tencel, ThermoBall, Thermolite, Thin
sulate, twill en viscose.
 
Wilt u meer informatie dan kunt u altijd de stichting Peta
bellen. Peta staat voor: People For The Ethical Treatment
Of Animals.
info@peta.nl telefoonnummer 0900-2357382
 
Cokkie Gadella
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Kwintelooijen
Op 3 september werd in Kwintelooijen door de KNNV een
rapport gepresenteerd en officieel overhandigd aan de
burgemeester van Rhenen. Daarbij waren ruim 50 aanwe
zigen, leden van de KNNV en INV en andere belangstellen
den. Ontvangen met koffie en heerlijk zelfgemaakt gebak,
omringd door een aantal kraampjes met materiaal van de
genoemde verenigingen.
En, ongetwijfeld nieuwsgierig geworden door wat daar nu
toch allemaal gebeurt op het domein van recreanten en
sporters, kwamen ook die zo nu en dan poolshoogte nemen,
wat informatie meenemen, misschien geprikkeld om er
eens meer van te weten te komen wat die verenigingen nu
allemaal doen. Laten we het hopen.
 
De KNNV-afdeling Wageningen heeft ruim een jaar inten
sief onderzoek gedaan naar de flora en fauna van het na
tuurgebied. Een gebied dat graag door recreanten en
sporters wordt bezocht en ook nog steeds met enige regel
maat wordt gebruikt voor de motorcross. Dat er een grote
rijkdom te vinden is aan soorten in Kwintelooijen verbaas
de niet, wel dat sommige soorten (korstmossen) die staan
geregistreerd als verdwenen uit Nederland er werden ge
vonden. Juist het recreatieve gebruik in dit mooie stukje
natuurgebied is mede oorzaak van de soortenrijkdom. De
recreanten houden delen van het terrein open en dat biedt
soorten juist de mogelijkheid om zich er te vestigen en te
handhaven. En wat is er nu mooier om als kind lekker te
ravotten in de natuur, in bomen te klimmen, een vuile broek
te krijgen en te genieten. Dat geeft je op jonge leeftijd de
liefde voor de natuur.

 
Kwintelooijen staat onder druk. Het beheer van het gebied
was in handen van het Recreatieschap maar de financiering
ervan (door de gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug)
stopt. Hoe dan verder? Nietsdoen en alles bebost binnen
korte tijd. Weg soortenrijkdom. Begrazing is al gestopt zoals
velen zullen hebben gemerkt op een wandeling door het
gebied. Dat maakt het al bijna niet mogelijk om het gebied
open te houden. En een rapport over de waarde van het
gebied toont aan hoe noodzakelijk het is om het gebied
actief in stand te houden. Dat is nadat het rapport aan de
heer van der Pas, burgemeester van Rhenen, is overhandig
ook door hem bevestigd.
 
Rhenen en Veenendaal zullen samen vanaf 2018, als het
recreatieschap stopt, het gebied beheren. En dan zullen
mogelijk ook weer grote grazers terugkeren. Een goede
zaak, omdat het nodige onderhoud nu niet of in zeer on
voldoende mate kan plaatsvinden. Je ziet al dat delen van
Kwintelooijen, bijvoorbeeld de erosie langs de in het westen
gelegen steile wanden, niet meer zichtbaar is, verborgen
achter een veelheid aan berken die, sinds het beheer in 2010
is gestopt, hun kans hebben waargenomen.
 
Na de officiële presentatie verzorgde de KNNV nog een
aantal excursies, waarbij echte specialisten je op de kleine,
door bijna iedereen over het hoofd geziene plantjes, pad
denstoelen, jonge salamanders en libellen wezen. Een
ontdekking! Een plek om te koesteren en om op ontdekking
te gaan. Als we een goed evenwicht kunnen vinden tussen
het gebruik van Kwintelooijen en de natuurwaarde ervan,
dan versterken die twee elkaar in plaats van elkaar tegen
te werken.
Nico Bosman
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Poire belle Hélène
Onze fruittelers hebben het erg moeilijk, zoals jullie onge
twijfeld wel ergens in de pers hebben kunnen lezen. Rus
land is als afzetmarkt weggevallen en de oogst is, ondanks
het slechte zomerweer, buitengewoon goed. We moeten
dus met z’n allen aan het fruit en vooral aan de peren. Dus
hier een paar heerlijke recepten met peer. Eerst de Poire
Belle Hélène, een overheerlijk dessert en geschikt voor de
feestdagen. (4 personen)
 
Ingrediënten:
4 stevige handperen, 50 gram suiker, 1 eetlepel extra suiker,
3 eetlepels honing, 400cc vanille-ijs, 200cc slagroom, 100
gram pure chocola, 1 zakje vanillesuiker.
Breng een pan met een kwart liter water aan de kook. Voeg
de suiker toe en roer totdat deze is opgelost. Voeg de honing
toe. Schil de peren en verwijder de klokhuizen. Kook de
halve peren 4 minuten in het suikermengsel en laat ze
uitlekken en afkoelen.
 
De chocoladesaus
Smelt de chocola op een laag vuur in 75 cc slagroom. Voeg
de vanillesuiker toe en eventueel een scheutje Grand
Marnier. Roer tot de chocola gesmolten is. Klop 125 cc
slagroom met een eetlepel suiker stijf en schep in 4 ijscou
pes of op 4 bordjes twee bolletjes ijs. Leg twee peren naast
het ijs en schenk de warme chocoladesaus erover. Garneer
dit dessert met een toefje slagroom met een blaadje mint
of een schijfje sinaasappel.
Cokkie Gadella

De burgemeester van Rhenen neemt de nota in ontvangst

• hergebruik spaart grondstoffen 
• koopjeskans voor mensen met een kleine beurs 
• sociale werkgelegenheid voor 100 mensen

Brengen, recyclen, 
snuffelen en slagen

 www.restorekringloop.nl   @RestoreKrnglp   /RestoreKringloop

Kallenbroekenweg

Korenbloemstraat

BegoniastraatViolenstraat

B
rum

m
elkam

perw
eg

Olden
bar

ne
ve

ld
er

w
eg

• winkelen en brengen 
 Korenbloemstraat 12
 3772 GK  Barneveld 
 0342 - 49 09 07

• ophalen goederen 
 0900 - 123 8 123
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Vacatures binnen onze afdeling
Er zijn bij onze afdeling veel vrijwilligers actief op velerlei gebied. En er blijft altijd vraag naar nieuwe vrijwilligers. Oude
vertrekken, verleggen hun bakens, doen nog meer op ander gebied en dan heb je nieuwe aanwas nodig. Niet iedereen
weet wat er allemaal te doen is binnen de afdeling, waar plek is, of waar dringend behoefte aan is. Ik wil proberen op
deze plek met enige regelmaat aan te geven welke plekken binnen onze afdeling vacant zijn of ondersteuning van extra
vrijwilligers nodig hebben. Zowel bestuurlijk (runnen van de afdeling) als vrijwilliger zoals de meesten die zien: tuin,
gidsen, werkgroepen, enzovoort.
 
Op dit moment (zonder volledig te zijn) zijn nodig:
Voor de werkgroepen:
Coördinator tuin bij de Groenhof.
Coördinator vogelwerkgroep.
PR werkgroep: versterking van de gelederen met affiniteit voor coördinatie.
Bestuursleden:
Het voorzitterschap en een gewone bestuursfunctie komen in het voorjaar vacant.
Ledenadministrateur (beheer ledenadministratie, bijhouden mutaties) met kennis van digitale systemen.
Als u belangstelling hebt of als u goede kandidaten voor de genoemde vacatures kent kunt u dat bij het bestuur kenbaar
maken: secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl
Nico Bosman

Diddersgoed

Kwintelooijen

7Herfst 2016



Het Groene Blad IVN  VeeNeNdaal-RheNeN

Slenterpaadjes
Terwijl ik dit schrijf, over de helft van september, geniet
ieder nog van een mooie nazomer. Vlinders zijn volop
aanwezig, opvallend zijn de grote aantallen van het bruine
zandoogje. De paddenstoelen zijn boven de grond, in au
gustus rook je de grote stinkzwam al. Russula’s, inktzwam
men, boleten in vele maten en kleuren. De allermooiste is
natuurlijk de vliegenzwam. Kinderen vinden die altijd het
mooiste, (de volwassen ook uiteraard!). De zwavelkopjes,
geel-oranje op de stronken en aan de voet van bomen. Na
de eerste vorst, komt het fluweelpootje, wat er erg op lijkt.
Die kunnen tegen de vorst, veel paddenstoelen veranderen
na het vriezen in een slijmerige substantie.
 
De tamme kastanjes, laten eerst de “loze” vallen in hun
stekelige heldergroene bolsters. Daarna pas de volle. Het is
altijd weer een hele kunst om ze er uit te pellen zonder die
scherpe punten in je vingers te krijgen. De tamme kastan
je komt uit het gebied van de Zwarte Zee en uit het oosten
van het middellandse zeegebied. De boom is door de Ro
meinen in de rest van Europa ingevoerd. De tamme kastan
je is in Nederland te vinden aan de Veluwezoom, in het
gebied van Nijmegen en in zuid Limburg. Hier in de buurt
op de Utrechtse Heuvelrug, bij Kwintelooijen en bovenaan,
bij de Defensieweg staan rijen bomen. Het is dit jaar een
goed mastjaar geweest, ze hebben uitbundig gebloeid. Je
komt ze verder tegen in droge bossen, vooral in heuvelge
bieden en op een voedselarme bodem. Maar kastanjes zijn
lekker om te poffen, of te koken als een puree. Het blad
wekt hoest op bij bronchitisaanvallen.

Pentekening Dassen

 
De dassenpopulatie in ons land gedijt goed. Het bescherm
de dier is in Nederland jarenlang zeldzaam geweest, maar
het gaat nu zo goed, dat landbouwers steen en been klagen
over vernield oogsten, van bij voorbeeld maïs. En in het
oosten van ons land, had een dassenfamilie een kerkhof
uitgezocht om een mooie burcht tussen de zerken te gra
ven. Het gevolg: grote verzakkingen, marmeren platen en
zerken die scheuren vertoonden. Maar daar het om een
beschermd dier ging, verstoring is uit den boze, werd alles
met linten afgezet, om de dassen niet te storen. Toen het
te erg werd, is er met grote spoed een aantal handtekenin
gen verzameld, waarna de provincie toestemming heeft
gegeven om de diertjes te verjagen. De gemeente zet nu
samen met de begrafenisondernemers geurstoffen in waar
dassen een hekel aan hebben. Wanneer ze verhuisd zijn,

Vliegenzwammen
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komt er een groot hek om het kerkhof heen, om de onge
wenste grafdelvers buiten de poort te houden. Men hoopt
dat dan de eeuwige rust terugkomt. (Bron Telegraaf 17
september 2016)

Groenling

 
In onze tuinen en parken kom je regelmatig een schitteren
de groene vogel tegen, de groenling. Deze vinkachtige
draagt zijn naam met recht. Vooral het mannetje lijkt op
een groengele mus met gele streepjes aan de vleugels. Aan
de dikke snavels kun je zien dat het zaadeters zijn. Ze
zorgen er altijd voor dat de rozenbottels, de taxusbessen,
lijsterbessen, de zaden van de zonnebloemen en de zaden
van haagbeuk en de linden van de takjes afgepeuterd zijn.
Tijdens de periode van het grootbrengen van de jongen
vangt hij een klein aantal insekten, zoals kevers, rupsen,
mieren en bladluizen. Trouwens een spin versmaadt hij
ook niet! Maar in de winter is hij verzot op rottend fruit,
appels en druiven. Verder is de groenling een trouwe be
zoeker van de voedertafels. In februari begint het mannetje
al te zingen op de plaats die hij voor het nest heeft uitge

Veenendaal Oost nog ongerept

zocht. Hij maakt het wijfje het hof door kleine sprongetjes
te maken, waarbij hij de vleugels laat hangen, zijn kop naar
achteren houdt en zijn snavel spert. De staart spreidt hij
dan waaiervormig uit. Het vrij grove nest, bevindt zich
zelden hoger dan vier meter en zit in kleine bomen of
struikjes. Soms in klimop of doornstruiken. Ze leggen vier
tot zes eieren en de broedduur is twaalf tot veertien dagen.
Het mannetje voert het vrouwtje al die tijd trouw. De jongen
krijgen soms geweekte of ontkiemde zaden en af en toe
larven van insekten. De overwegend plantaardige kost, die
de jongen tegen het einde van hun verblijf in het nest
krijgen, maakt dat de ouders de uitwerpselen niet meer
goed kunnen afvoeren. Daardoor ontstaat er een kenmer
kende witte rand op het nest. Vaak verlaten de jongen
overhaast het nest voordat ze goed kunnen vliegen. Mee
stal na dertien tot zestien dagen. Ze verbergen zich dan
bijna onzichtbaar in het groen. Terwijl het vrouwtje alweer
bezig is met het tweede legsel, verzorgt het mannetje de
jongen van het eerst nest. De familiebanden blijven tot laat
in het seizoen bestaan, totdat er groepjes worden gevormd
die wat rondzwerven.
 
Iedere dag loop ik over het Ketelwegje, iedere dag van alle
seizoenen is het genieten. Altijd wat te zien. Je kijkt en loopt
aan de ene kant langs De Blauwe Hel en aan de andere kant
langs De Hel. Staatsbosbeheer is het hele jaar druk om alles
zo goed mogelijk in stand te houden. Er worden professio
nele bedrijven uit Friesland ingehuurd om bij voorbeeld het
riet in De Blauwe Hel te maaien. Je ziet overal bamboestok
jes met een markering en buizen om alles van het water te
meten, tot de zuiverheid aan toe. Het is stiltegebied. Dit jaar
heeft één reegeit twee jongen en de andere dame heeft er
eentje. Soms zie je ze bij elkaar lopen. Ook Reintje de Vos
ben ik al diverse keren tegen zijn lange staart gelopen. De
buizerds hebben daar een horst, torenvalkjes zie je de
jongen vliegles geven. De snor en de braamsluiper, water
ral, de kleine watersnip, te veel om op te noemen. Ik heb al
heel wat schetsen en tekeningen gemaakt van deze omge
ving. Nu rukt Veenendaal Oost op, de volgende fase zit er
aan te komen, de nieuwe wegen worden al aangelegd.
Daarom koester ik dit mooie laatste stukje natuur van
Veenendaal zo. Hierbij nog een pentekening toen de
boerderijen er in de verte nog stonden.
Kijk en Geniet.
Aly van Eijk
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Landgoed Remmerstein Duiventoren
 
Ronde toren van bakstenen. Achtzijdig puntdak met zink. Ca 1850. Particulier eigendom
 
Midden in de weilanden staat op een rond eilandje, omgeven door een smalle gracht, als een miniatuur kasteeltoren,
de duiventoren van Remmerstein. Zo vreemd is de vergelijking niet, want het gebouwtje markeert de plaats waar ooit
het oude huis Remmerstein heeft gestaan. Het schijnt dat de toren is opgebouwd uit stenen die van dit huis afkomstig
waren toen het rond het midden van de vorige eeuw werd gesloopt. Dit huis heeft ongeveer drie kilometer ten noorden
van het stadje Rhenen gelegen, links van de Cuneraweg, de verkeersweg van Rhenen naar Veenendaal. Het wordt in
1461 voor het eerst genoemd. In die eeuw was het een thinsgoed van het Duitse Huis te Rhenen.
 
De toren heeft een groot aantal, van boven afgeronde ten opzichte van elkaar verspringende rijen bakstenen. Zij zitten
alleen in de zuidelijke helft en hebben een aanvliegsteen die bestaat uit twee trapsgewijze uitgemetselde bakstenen. Bij
twee rijen dient een uitgemetselde rand als zitplaats voor de duiven. Twee van dergelijke randen, waarvan de onderste
uiteraard ook als keerboord tegen roofdieren fungeert, vormen bij de betrekkelijk kleine torens in ons land een uitzon
dering. Boven de gepleisterde voet, heeft het gebouw aan drie kanten een kleine halfronde opening en aan de achterzij
de een eenvoudige afgeronde deur. Het dak bestaat uit een puntdak met acht facetten en op het topje staat een goud
kleurige duif in silhouet.
 
Zo fraai als hij er nu uitziet heeft de duiventoren van Remmerstein er niet altijd bijgestaan. Hij heeft vooral in de
Tweede Wereldoorlog te lijden gehad, waarbij het dak zwaar werd beschadigd. Sedertdien heeft hij jarenlang als een
steeds verder vervallende ruïne betere tijden afgewacht. Het heeft weinig gescheeld of het gebouwtje zou niet meer te
redden zijn geweest. Uiteindelijk kwam deze redding in 1983 toen dit symbool van het recht van duiventil door de ei
genaard werd gerestaureerd.
Bron: Nederlandse Duiventillen, H.M. Giezen-Nieuwenhuys.
Uitgeverij Terra Zutphen
 
Aly van Eijk
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Zintuigenbakken in de Groenhoftuin
 
De scholenwerkgroep maakt al jaren met veel plezier gebruik van de zintuigenbakken in de Groenhoftuin. Deze zijn
bedacht en ingericht door Itty Koster. Echter, zoals met alle tuinen het geval is, hebben ook deze bakken onderhoud
nodig. De bakken zelf zijn al aangepakt maar nu de inrichting ervan nog. Tijdens de gezellige IVN barbecue maken leden
van de Scholenwerkgroep een rondje door de tuin en komen op het idee om de bakken eens onderhanden te nemen.
Een afspraak met de nieuwe tuincoördinator, Peter Kuijten, is gauw gemaakt en op een bloedhete woensdagmiddag in
september gaan we aan de slag.
 
Er is een lijst met welke planten in welke bakken horen. Nou, daar is niet veel meer van terug te vinden. Zo is in de
proefbak slechts voornamelijk bieslook te vinden. Heel lekker en absoluut het proeven waard, maar er zou bijvoorbeeld
ook Oost-Indische kers en zuring in moeten staan. Die zuring staat dan wel weer in de kijkbak. De slaapmutsjes die in
de kijkbak horen staan dan weer in de proefbak en aangezien we geen slapende kinderen in de tuin willen moet-ie hier
toch weg. Kortom er zal wat overgezet, geplant en gezaaid moeten worden. Op deze droge, warme dag is het daarvoor
niet het geschikte moment. Dus beperken we ons tot het opstellen van een lijst met benodigde planten en maken de
bakken netjes.
 
Een echte win-win actie: de tuingroep heeft een keer ondersteuning gehad bij de enorme klus van het onderhouden van
deze mooie en grote tuin. Én de leden van de Scholenwerkgroep zijn weer helemaal op de hoogte van wat er te voelen,
proeven, ruiken en kijken zou moeten zijn. Dit gaat zeker een vervolg krijgen!
 
PS. Zijn er IVN-leden die aanraakbare, geurende, smaakvolle en bezienswaardige planten in hun tuin hebben waarvan
zij zaden of stekken over hebben, dan is de tuincoördinator Peter Kuijten hier heel blij mee (kuijten.p@gmail.com).
 
Dorthy Reijn

De Groenhoftuin
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Vlinderexcursie
Vlinderexcursie met groep 7 van de Willem Teellinckschool uit Achterberg.
Op donderdag 15 september jl. ben ik op pad geweest met groep 7 van de Willem Teellinckschool uit Achterberg. Het
thema van de excursie was vlinders. I.v.m. de temperatuur, die zo rond de dertig graden lag, heb ik een poging gewaagd
de wandeling naar een andere dag te verplaatsen. Dit leidde echter bij de school tot serieuze logistieke problemen en
daarom togen wij, Roel Hovestad en ik, beladen met flesjes water, zonnebrillen en zonnehoedjes die middag toch naar
Kwintelooyen. Ik heb er geen spijt van gehad. Om te beginnen is de Willem Teellinckschool een school waar natuuron
derwijs hoog in het vaandel staat en bovendien worden de lessen altijd heel goed voorbereid. Wij hoefden de kinderen
dus niets meer te vertellen over rupsen en poppen.
 
Op de school zelf hebben Gerard van Huffel en ik een vlinderexpositie in de hal van de school geïnstalleerd en in de klas
stond een bak met levend materiaal. Die vlinderexpositie, jaren geleden gemaakt door de Vlinderstichting, is ook be
schikbaar voor andere scholen. Jullie hoeven alleen maar even contact op te nemen met Suze van de mediatheek. Het
grappige aan het hele uitstapje was, dat we relatief weinig vlinders hebben gezien (waarschijnlijk te warm), maar wel
de rups van de drietand. Dat is een nachtvlindertje dat vliegt van juni tot oktober en te vinden is op allerlei loofbomen
en struiken. Er waren ook veel libellen en juffertjes. De meest opvallende was wel de bloedrode heidelibel. Roel ontdek
te nog een populierenhaantje en tot mijn stomme verbazing kroop er op mijn arm opeens de viervlekwielwebspin. Aan
de hand van dat reuze handige zoekkaartenboek konden wij hem vrij snel op naam brengen.
 
De spinnen uit de familie van de wielwebspinnen maken min of meer ronde webben. Het wiel wordt opgebouwd in een
raamwerk, waarvan de vorm afhankelijk is van de beschikbare steunpunten. De meeste webben worden in struiken
aangelegd, maar muren en hekken worden ook gebruikt. Het wiel bestaat uit spaken, waar overheen kleverige spiraal
draden worden gelegd. De lijmdruppeltjes die het web kleverig maken zijn op mistige ochtenden of met vorst in de lucht
goed te zien. Speciale haren met een waslaagje voorkomen dat de spin zelf vastkleeft, maar insecten worden snel ge
vangen. De spinnen trekken zich vaak terug in een schuilplaats vlakbij het web, terwijl ze op een prooi wachten, maar
blijven steeds via een draad met het web verbonden. We hebben de spin nog even in een loeppotje bekeken en hem toen
aan zijn lange draad weer vrijgelaten.
 
We zagen nog een paar bonte zandoogjes en een atalanta en verder een enorm aantal jonge kikkertjes en padjes. Het
waren er wel honderden. Ik heb zelden zo veel enthousiasme bij kinderen gezien. Ze werden natuurlijk gevangen, wat
niet eenvoudig was. Er werd gegriezeld en gegild en af en toe is er ongetwijfeld ook wel eentje onder een schoen terecht
gekomen. De kinderen konden er geen genoeg van krijgen. De vlinderexcursie verworden tot een viervlekwielwebspin-
en kikkerexcursie. Maar wat een natuurbeleving, mijn dag kon niet meer stuk!
 
Cokkie Gadella
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Groene waterjuffer

Passiebloem
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Klimheuvel Kwintelooijen
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Burlende edelher-
ten rondom ons…
Enigszins nerveus verdwijn ik in de duisternis van het
dichte eikenbos op deze warme herfstavond. Met ingehou
den adem loop ik achter de gids aan, die ons door het wilde
zwijnenbos leidt. De kans is groot dat we ze tegenkomen.
Overal hoor ik in de avondstilte eikels vallen, het hoofd
voedsel van deze donkere viervoeters. In deze tijd van het
jaar is het feest voor de zwijnen. Overal liggen de eikels
overvloedig.
 
In een lange stoet lopen we steeds dieper het Veluwse bos
in. Boven ons een prachtige sterrenhemel en een druk
vliegverkeer. Niemand praat. Bij aanvang van de avond
wandeling was ons op het hart gebonden niet te praten,
mobieltjes uit te zetten en geen zaklantaarns te gebruiken.
Allemaal om de kans op verstoring door onze aanwezigheid
zoveel mogelijk uit te sluiten. Het is vrij warm en door het
lopen gaat de rits van mijn jas al snel open. Deze tempera
tuur van 17 graden Celsius is uitzonderlijk in deze tijd van
het jaar. Mijn ogen raken gewend aan het donker en ik zie
hoe langer hoe meer.

 
Dan plotseling duikt iedereen naar beneden. De gids die
vooraan loopt zegt: ‘Bukken’. Een aantal rondscharrelende
zwijnen zijn door ons gealarmeerd en zetten het op een
lopen. In paniek schieten ze vlak voor ons over de weg naar
het open veld links van ons. Doordat ik met mijn hoofd vlak
boven de grond zit zie ik tegen de late schemering een
drietal zwarte schimmen voorbij flitsen. In paniek knallen
ze tegen de afrastering. Met ingehouden adem volgen we
dit schouwspel. Sommigen vinden dit best spannend. Deze
beesten kunnen soms agressief zijn als er jongen in de buurt
zijn.
 
Na enkele minuten op de hurken gezeten te hebben, ver
volgen we onze weg. De gids stopt opnieuw en maakt ons
opmerkzaam op iets vreemds. Langs het pad in de berm
zien we een paar lichtjes aan en uit flitsen: vuurvliegjes.
Overal zitten ze. Een soort neonlicht, een beetje groenig,
wekt onze aandacht. Bijzonder. Nooit eerder gezien. En dan
in de verte horen we het eerste geburl. Het geluid draagt
ver op deze windstille avond. We vervolgen onze weg met
links van ons grote dikke Amerikaanse eiken die als zwar

te schimmen ons de weg wijzen naar een hoogzit aan de
rand van een grote voormalige akker diep in het bos nabij
‘de Mossel’. Hier moet het dan gebeuren en is de kans
aanwezig dat we de edelherten horen burlen.
 
In de Groenhof hebben we voorafgaand aan deze wandeling
een uitgebreide film bekeken over de edelhertenbronst. Een
bijzondere ervaring als je dat in levenden lijve ziet. Dat zal
echter vanavond niet gebeuren. Het is donker en onze oren
zijn het belangrijkste zintuig voor dit moment.
 
Na een tijdje stil te zijn geweest hoor ik steeds meer geburl
om ons heen. De gids ziet een aantal wilde zwijnen door
zijn nachtkijker voorbij komen. Aan de bosrand loopt een
plaatshert zijn roedel te bewaken tegen indringers onder
het luid klinkende geburl. Tot een gevecht komt het van
avond helaas niet. Dat zou mooi geweest zijn om mee te
maken. Het kletteren van de geweien tegen elkaar is bij
zonder om te horen.  Echter vanavond gaat dat aan ons
voorbij. Jammer maar de gids zegt dat we dit van tevoren
niet kunnen inprogrammeren. De herten verplaatsen zich
voortdurend.
 
Voor velen van ons is het de eerste keer om op dit uur van
de dag in het donkere bos te lopen. Alleen dat al is de
moeite waard.  Overal om ons heen horen we nu geburl.
Soms dichtbij en vaak verder van ons verwijderd. Dan laat
een bosuil zich horen. De nachtelijke geluiden van deze
grote nachtvogel zijn intens. Hoewel wij hem niet zien heeft
hij ons wel in de gaten. Met hun ogen zien ze ’s nachts net
zo goed als wij overdag.
 
Regelmatig kijk ik gefascineerd naar boven. Daar staan de
Grote Beer en Kleine Beer. Een plotselinge heldere streep
van een vallende ster trekt mijn aandacht. Door het weini
ge strooilicht hebben we een helder zicht op de sterrenhe
mel. Satellieten en veel vliegtuigen maken het tot een af
wisselend schouwspel. Beneden onze hoogzit scharrelt een
das door het lage struikgewas. Hij heeft ons niet in de gaten.
Doordat er geen wind staat, ruikt hij ons niet.
 
Na een uurtje lopen we weer naar ons beginpunt van de
wandeling waar onze auto’s staan. Een bijzondere avond
waar ik met plezier aan terugdenk.
 
Ejo Smit
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Paddenstoelenexcursies 2016
Wat maakt het gidsen van paddenstoelenexcursies zo leuk? Om te beginnen genieten Aly en ik altijd van het voorlopen
een dag van tevoren. We kunnen foto’s maken van de paddenstoelen die we niet kennen en die opzoeken. We merken
dat we steeds meer soorten herkennen en dit geeft voldoening. We komen steeds in 3 verschillende gebieden en zien
ook steeds andere paddenstoelen. Bij de excursies zien we altijd meer dan bij het voorlopen. De deelnemers van de
excursies weten soms weinig van paddenstoelen maar wij zijn altijd blij als er deelnemers zijn die al aardig wat weten
en ons kunnen helpen. Via het IVN kunnen we zoekkaarten, mutsen en buttons voor de kinderen bestellen. De excursie
folder 2016 met pentekeningen van Aly van Eijk wordt altijd uitgedeeld.
 
23 September bij het voorlopen was het al weken erg droog en we verwachten niet veel paddenstoelen te zien. Toch
bleek het die nacht ineens te hebben geregend en waren er op Prattenburg kleine plekjes die met water stonden. Rond
dit water zagen we groepjes vlinders (Atalanta’s) die kwamen drinken. Ook zagen we veel libellen. We genoten van de
mooie doorkijkjes en zagen aardig wat paddenstoelen.
 
24 September was weer een mooie dag. Er kwamen niet veel deelnemers maar die er kwamen genoten zichtbaar! De
jongste was 2 jaar en de oudste 85 jaar! Verder dames uit Hilversum en Leersum en deze dames liepen overal in natuur
gebieden mee met paddenstoelenexcursies. We begonnen en binnen 20 minuten zagen we al een dennenvoetzwam,
een sponszwam en heksenboter! Verderop wisten we de tonderzwam en toen we verder keken zagen we witte bult
zwammen maar ook een slanke roodbruine amaniet. De waterpoeltjes waren opgedroogd en we zagen bijna geen Ata
lanta’s meer, maar wel heidelibellen en verder een groene kikker. In het begin zagen we karmozijn en Aly kan altijd veel
van planten vertellen. We genoten van de mooie doorkijkjes en de mooie beukenlanen. Op het laatst zagen we nog
reuzenzwammen en weer witte bultzwammen.
 
1 Oktober gidsen we op de Grebbeberg/Laarsenberg en 15 oktober achter Prattenburg bij SBB. Op 19 oktober houden we
weer de opa- oma –kleinkinderen herfstwandeling.
De deelnemers zeiden te hebben genoten van de excursie en lieten weten ook naar de volgende excursies te komen.
 
Jannie v.d. Linde
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Witte bultzwam (foto Aly van Eijk)

Dennenvoetzwam (foto Aly van Eijk)

Placemats
Nog steeds zijn er restaurants die de placemats, ontworpen
door Tringa Paintings, afnemen. De afgelopen jaren zijn er
meer dan 200.000 stuks verkocht aan lokale restaurants.
Het blijkt steeds weer dat vooral kinderen verzot zijn op
deze placemats waarop dieren, paddenstoelen etc. met de
bijbehorende namen staan afgebeeld. Er zijn kinderen of
ouders die ze laten plastificeren! Een hele mooie manier
om de natuur en ook IVN Veenendaal-Rhenen te promoten.
 
Dit jaar zijn er al weer 30.000 stuks verkocht aan: het
Berghuis in Amerongen, het Pannenkoekhuis in Elst en
Brasserie Souplesse in Veenendaal. Ga er eens naar toe om
te smullen en laat blijken dat we hun interesse in “onze”
placemats bijzonder waarderen. En mocht je toevallig er
gens anders in de omgeving een horecagelegenheid bin
nengaan die mogelijk geïnteresseerd is in placemats, laat
het me weten.
De verkoop van placemats levert afgezien van de PR ook
nog een aardige duit op voor de IVN kas.
 
Namens de PR werkgroep
Bert Berg  06-33106173
 

Reuzenzwam (foto Aly van Eijk) Bosuil
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Herfstkleuren bij het ketelwegje (foto Aly van Eijk)
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Lid of donateur
worden
U kunt het werk van de IVN-afdeling Veenendaal - Rhenen
en omstreken steunen door lid of donateur te worden. Als
lid of donateur bent u van harte welkom bij onze activitei
ten.
 
Als lid ontvangt u naast het Groene Blad, dat minimaal 4
keer per jaar verschijnt, ook het kwartaalblad “Mens en
Natuur” van de landelijke IVN vereniging. Donateurs ont
vangen alleen het Groene Blad.
 
Leden betalen € 20,- per jaar
Donateurs minimaal € 15,- per jaar
IBAN: NL95 INGB 0004 7381 18
 
Aanmelding:
met volledige adresgegevens, telefoonnummer en uw e-
mail adres.
 
Opzegging: vóór 1 december.
Adreswijziging: zo spoedig mogelijk
 
Aanmelding, opzegging en woon-/e-mailadres wijziging via
https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen.eo/ivn-in
fo/ledenadministratie, vul het betreffende formulier in en
stuur deze naar het daarop aangegeven adres.

Activiteiten
 (van 21 mei t/m 31 dec)
 
Voor informatie over deze activiteiten:
https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/activiteiten
 
Zat 15 okt
paddenstoelenexcursie
 
Woe 19 okt
Oma-Opa en kleinkinderen “herfst”
 

Duizendguldenkruid

Nieuwe leden en
donateurs
De afgelopen periode zijn er geen nieuwe leden en dona
teurs ingeschreven.

Druiven
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