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Contactpersonen Werkgroepen
Excursies
Vacant
(Interesse?  Mail voorzitter)

Mediatheek
Suze Hörchner
0318-513613
mediatheek@ivnveenendaal-rhe
nen.nl

Natuurpaden
Ida Marsman
natuurpaden@ivnveenendaal-rhenen.nl

Vogelwerkgroep
Henk van Reuler
henkvanreuler@outlook.com

Werkgroep scholen V'daal
Bert de Ruiter
0318-522617
scholenwg.veenendaal@
ivnveenendaal-rhenen.nl

Werkgroep scholen Rhenen
Harald Ariesen
0317-616705
haraldariesen@hotmail.com

Werkgroep Planten
Vacant
(Interesse?  Mail voorzitter)

Weidevogelbescherming
Roelof de Jong
0317-614941
jon73229@planet.nl

Media Werkgroep (Groene Blad)
Henk te Paske
j.h.tepaske@gmail.com

Redactie Groene Blad
Vacant!
redactie@ivnveenendaal-rhenen.nl

"de Zwammen"
Martijn Stip
0317-619935
zwammen@ivnveenendaal-rhe
nen.nl

NatuurWerkt!
Bert Berg
0318-472145 of
06-33106173
bberg@hetnet.nl
 

Bomen en Openbaar groen
Carlo van de Weerd
0318-561134
kh.vd.weerd@hccnet.nl

Werkgroep PR
Cokkie Gadella
0318-550806
pr@ivnveenendaal-rhenen.nl

Natuurtuin Diddersgoed
vacant
(Interesse?  Mail voorzitter)

Tuin "Groenhof"
Hanneke Baretta-Bakker
groenhof@ivnveenendaal-rhenen.nl

Duurzaamheid en Moestuin
Dorthy Reijn
d.reijn@xs4all.nl

Vertrouwenspersoon
Ida Marsman
vertrouwenspersoon@
ivnveenendaal-rhenen.nl

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

Webmaster en Nieuwsbrief
Arie Bons, webmaster@ivnveenendaal-rhenen.nl
Henk te Paske, nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl

2 Herfst 2021



Het Groene blad 
 

Beste medeleden,
 
Nog maar een paar maanden en dan vindt de verhuizing plaats naar ons
nieuwe adres. Aan de ene kant jammer, want de Groenhof was een erg
mooi gebouw met een volledig ingerichte tuin. Maar aan de andere kant, de
eerlijkheid gebiedt ook om te stellen, dat het wel gedateerd is, met behoor
lijk achterstallig onderhoud.
Dus het is fijn om in een recent gerenoveerd (en duurzaam) gebouw te be
ginnen en dit dan gelijk mooi in te richten. Het tuinontwerp krijgt op dit
moment alle aandacht van de tuincommissie. Voorop staat natuurlijk het
educatieve maar het idee van een Heuvelrugtuin speelt op de achtergrond.
Een mooie en spannende combinatie! Jullie hebben het allemaal kunnen
lezen in het vorige nummer.
 
De inrichting van het nieuwe gebouw en de tuin biedt ons als IVN ook de
mogelijkheid weer om elkaar makkelijker te zien. Maar er moet ook heel
wat werk verricht worden. Dus zou het plezierig zijn als we met degenen,
die dat willen en kunnen, de handen uit de mouwen te steken, om ervoor
te zorgen dat het echt ons “nieuwe Groenhof” gaat worden. Oproepen
daartoe zullen zeker gedaan worden.
 
Maar voor dit moment: geniet van de herfst met een natuur die in rust
gaat, vogels die ons gaan verlaten, maar ook vogels die ons komen bezoe
ken. Flora en Fauna maken zich klaar voor de winter die gaat komen. En
wij bereiden ons voor op de verhuizing.
 
Geniet van een mooie nazomer,
 
Leo Pruis
Voorzitter IVN Veenendaal-Rhenen
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voor leden en donateurs van IVN
Veenendaal-Rhenen verschijnt 4
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De sluitingsdatum voor het Win
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Informatie uit de werkgroepen
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Egeltje Prik
Een sprookje voor jong en oud, van 1 tot 111.
3e aflevering.
In het winternummer heb ik jullie verteld hoe egeltje Prik,
veel te klein en te licht om de winter te kunnen overleven,
in de tuin door de Man en de Vrouw werd gevonden en
naar het egelziekenhuis werd gebracht. In het lentenum
mer kon ik gelukkig berichten dat Prik inmiddels goed
opknapte dankzij de goede zorgen van de dokter van het
egelziekenhuis. Ze was al een dikke Prik geworden!
Begin juni was Prik weer beter en mocht ze weer terug
naar haar tuin. Haar moeder, broertje en zusje, inmiddels
ook al groot geworden, waren erg blij Prik weer gezond en
wel terug te zien.
Maar er was nog een leuke verassing! Prik bracht een
vriendje mee, Thym. Prik had Thym in het egelziekenhuis
leren kennen en hij kon helaas niet terug naar zijn eigen
tuin. Dus mocht ook Thym van de Man en de Vrouw in
hun tuin komen wonen.
Een paar weken later belde de dokter van het egelzieken
huis. Er was nóg een egeltje die een nieuwe woonplek
zocht. Mario was op de drukke Nieuweweg gevonden en
was dankzij de goede verzorging in het egelziekenhuis
weer volledig genezen van een nare blessure aan een van
zijn pootjes.
Thym, Prik en Mario kunnen het goed met elkaar vinden.
Ze vinden elkaar duidelijk erg aardig. Wie weet gaat egel
tje Prik nog wel met Thym of Mario trouwen en worden er
volgend voorjaar jonge egeltjes geboren.
Als het zover komt, zal ik het jullie vertellen.
Voorlopig leven Prik met haar familie en haar vriendjes
Thym en Mario lang en gelukkig in het egelparadijs van
de Man en de Vrouw.
Het gevaar van de robotmaaier
Tot slot nog een waarschuwing voor de robotmaaier. Laat
de robotmaaier nooit ’s avonds laat of s’nachts het gras
maaien. Als een egel zo’n automatische grasmaaier op
zich af ziet komen, loopt hij er niet voor weg. Hij rolt zich
op en wordt zo dus juist aangereden door de maaier. De
scherpe messen kunnen zo  ernstig letsel bij de egel ver
oorzaken.
Dus: heeft u een grasveld in uw tuin en heeft u een hekel
aan grasmaaien, dan kan een robotmaaier u dat werk uit
handen nemen. Maar laat die maaier alstublieft alleen
overdag – egels zijn vooral ’s avonds vanaf de schemer
tot de ochtendschemer wakker en actief- zijn werk doen.
Zo houdt u een net gazonnetje en blije egels in uw tuin.
Ida Marsman.
 
Egelopvang ‘De Gelderse Vallei’.
In het lentenummer stond een oproep voor eigenaren van
egelvriendelijke tuinen om hun tuin open te stellen voor
gerevalideerde egels die niet kunnen worden teruggezet
op de plek waar ze zijn gevonden.
De Egelopvang was erg blij met de door IVN- ers aange
boden tuinen!
Het hele jaar door zijn er soms egels die ook een geschikte
tuin nodig hebben. Momenteel verblijven er weer veel
jonge egeltjes in de Egelopvang die niet allemaal terug

kunnen naar de plek waar ze gevonden zijn.
Is uw tuin geschikt en lijkt het u ook leuk om egels te be
geleiden naar hun vrijheid, stuur een mail met uw adres
gegevens naar egelopvangdevallei@gmail.com.
Ook heeft de egelopvang een ernstig ruimtegebrek en kan
zelfs met enige regelmaat  gewonde  of verzwakte egeltjes
niet opnemen!
Het bestuur van de regionale Egelopvang is daarom hard
op zoek naar een geschikte ruimte in of vlakbij Veenen
daal. Als u een ruimte over heeft of ergens een mogelijk
geschikte ruimte weet, wil u dat dan ook melden via het
zelfde e-mailadres?
 
Ida Marsman
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TEKST: THEA WESTERBEEK     BEELD: SANDRA HAVERMAN

Protestantse Gemeente Rhenen is groen
“Met de tuin laten we zien hoe we kerk willen zijn”
 
“Kijk, een egeltje in de tuin!” roept Roelof de Jong, terwijl
hij de tuingroep wijst op het jonge dier dat net onder een
struik vandaan schuifelt. “Daar doen we het nu voor.” De
werkgroep Groene Kerk van de Protestantse Gemeente
Rhenen is pas sinds 2019 actief, maar er is al veel bereikt.
De takkenril is maar één voorbeeld: nu al biedt deze voed
sel en beschutting aan vogels, muizen én deze egel.
 
Het bordje op de muur van de Ontmoetingskerk in Rhenen
is veelzeggend: Wij zijn een GROENE KERK. De Heuvel
rugtuin bij het kerkgebouw is een voorbeeldtuin (zie ka
der). Met gepaste trots laten de leden van de tuingroep
zien hoe ze in de helling naast de takkenhaag een terras
structuur (graften) hebben aangebracht. Over de beplan
ting van de graften is nagedacht; de planten zijn gekozen
in de liturgische kleuren van het kerkelijk jaar, vertelt
Kees Jochemsen, de PR-man van de werkgroep. De ter
rassen zorgen ervoor dat de regen niet wegstroomt. Er
komen in de tuin acht manieren om het hemelwater op te
vangen. De werkgroep is hierbij geholpen door een ‘he
melwaterafkoppelcoach’ van de burgerlijke gemeente. De
gemeente Rhenen ondersteunt het project onder meer
met een voorlichtingsbord over de acht mogelijkheden
van waterafkoppeling. Ook het Waterschap is betrokken.
 
Bewustwording
Het begon allemaal met een paar gemeenteleden die hun
hond uitlieten en gesprekjes met elkaar aanknoopten over
duurzamer leven. Vijf ervan staken de koppen bij elkaar

Groene Kerken en vormden een stuurgroep. 
De Jong: “We hielden eerst gesprekken met de groepen
ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters over het plan
een GROENE KERK te worden. Toen dat in goede aarde
viel, hebben we alle gremia gevraagd een intentieverkla
ring te ondertekenen. De Protestantse Gemeente Rhenen
heeft drie wijkkerken met eigen accenten. We wilden dat
het breed zou worden ondersteund.”
Voorjaar 2019 werd een grote startavond georganiseerd.
Zo’n twintig geïnteresseerden vormden de drie werkgroe
pen Groen & Diversiteit; Consumptie & Eerlijke handel en
de werkgroep Energie. Jochemsen: “We vervolgden met
het belangrijkste: de gemeenteleden meenemen in een
bewustwordingsproces, en mensen die niet zoveel hebben
met het milieu gedachtes en praktische tips aanreiken. Ik
vind het belangrijk dat we elkaar niet veroordelen in onze
opvattingen over wat duurzaam leven is, want deze mate
rie is heel complex. We denken misschien dat we er zijn
met biologische landbouw en vegetarisch eten, maar de
grootste veroorzaker van CO2-uitstoot is de productie van
onze spullen. Als we minder aanschaffen en zuiniger zijn,
doen we veel meer voor het milieu. Met elke keer een
stukje hierover in ons kerkblad en tips op de website
hopen we de bewustwording te versterken.”
 
Bamboe bekers
Om die bewustwording te laten groeien, werden verschil
lende activiteiten georganiseerd, zoals lezingen over
groen geloven en de workshop ‘God in de supermarkt’,
over verantwoord boodschappen doen. Ook in de (dank)
diensten kreeg duurzaamheid een sterker accent. Maar er
is meer gebeurd. Er liggen zeventig zonnepanelen op het
dak. “Dat hebben we in de krant laten zetten”, vertelt
Roelof de Jong, kartrekker van de werkgroep Energie.
Rond de kerk zijn de buitenlampen vervangen door led
lampen, in het kerkgebouw gebeurt dat binnenkort. Er is
folie achter de radiatoren geplaatst. Er wordt eerlijke kof
fie geschonken, uit bamboe bekers, en er komt een ‘groe
ne’ koffiemachine. De Jong: “Je merkt dat inmiddels
wordt meegedacht door gemeenteleden: ‘Dit doen we
wel/niet meer, want we zijn nu GROENE KERK.’ Ook thuis
wordt erover gepraat.”
En dan is er natuurlijk de tuin, met insectenvriendelijke
en inheemse planten, verrijkt met biologische compost en
bevloeid door hemelwater van het kerkdak. GROENE
KERK: het lééft. Maar toen de andere twee wijkkerken
wilden starten, sloeg corona toe. Daar moeten de (be
wustwordings)activiteiten weer op gang komen.
 
Buurtkinderen
Er wandelen buurtkinderen voorbij, die kijken hoe het
egeltje in de tuin rondscharrelt. Daarover ontstaat een ge
sprek. De Jong: “Er komen vaker mensen uit de buurt
langs voor een praatje, en dat is precies de bedoeling:
verbinding, binnen de kerk maar ook daarbuiten. We krij
gen geregeld complimenten, en er helpen ook wijkbewo
ners met het tuinonderhoud. We vinden het contact met
de wijk belangrijk en laten graag zien aan wijk en stad
hoe we kerk willen zijn. Met bijvoorbeeld onze diaconale
projecten, de Voedselbank in ons kerkgebouw en schuld
hulp. Maar met de kerktuin hebben we nog meer uitstra
ling naar buiten.”
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Intussen is het egeltje de tuin uit gewandeld en loopt
midden op de weg. Dan komt er een auto in volle vaart
aanrijden. De leden van de tuingroep kijken ontzet toe hoe
… Gelukkig! De bestuurder stopt precies op tijd! Dat ging
maar net goed.
 
Ingezonden door Roelof de Jong

“Ik maak me zorgen over ons exploiteren van de
aarde. Kunnen we de ecologische en politieke chaos
die daardoor ontstaat nog tackelen? Mensen in an
dere werelddelen worden erdoor in hun bestaan
bedreigd. Laten we eerlijke producten kopen voor
een eerlijke prijs en zo anderen hun bestaan gun
nen.”
Frans Janssen, kartrekker werkgroep Groen &
Diversiteit

Heuvelrugtuin
Een Heuvelrugtuin bestaat voor minstens 60 pro
cent uit groen, biedt beschutting aan vogels en in
secten, er wordt gifvrij getuinierd, en je vindt er
planten die passen in de omgeving. Voorbeeldtui
nen zijn toegankelijk voor publiek en bedoeld ter
inspiratie.
nmu.nl/project/heuvelrugtuinen/

“We zoeken verbinding met onze gemeenteleden
door voorlichting te geven over wat mensen thuis
kunnen doen. Zo hebben we een avond over ver
antwoord eten georganiseerd, en een fietstocht
langs lokale biologische winkels. Komend jaar staat
een avond over kleding op het programma. Zelf heb
ik een filmpje vertoond over duurzame keuzes in
onze tuin. De aarde die we gekregen hebben is zo
mooi, die wil je beschermen.”
Dianneke van Wijk, kartrekker werkgroep Consumptie &
Eerlijke handel

“De schepping staat niet stil. In iedere tijd hebben
we als medescheppers van God weer een andere
opdracht om door te gaan. Juist nu er sprake is van
een ecologische crisis moeten we de goede dingen
doen en de juiste keuzes maken.”
Roelof de Jong, kartrekker werkgroep Energie

GroeneKerken.
GroeneKerken Nederland is een verband van kerken
die vanuit de overtuiging dat geloof, verduurza
ming en zorg voor de aarde alles met elkaar te
maken hebben. GroeneKerken stimuleren geloofs
gemeenschappen om concrete stappen te zetten in
verduurzaming. Kijk daarvoor maar eens op hun
website www.groenekerken.nl . Ze hebben een uitge
breide toolkit en op sommige terreinen een samen
werking met andere partijen. Voor groen en diver
siteit is dat bijvoorbeeld A ROCHA, die ons in Rhe
nen (zie art. hiernaast) ook hebben geadviseerd.
Met deze activiteiten wil GroeneKerken geloofsge
meenschappen in hun kracht zetten om recht te
doen aan en zorg te dragen voor Gods schepping.
In bijgaand artikel (met instemming overgenomen
uit het magazine Woord en Weg september 2021)
vind je een weergave van een deel van onze activi
teiten met de GroeneKerk in Rhenen. Sinds 2019
mag ik daar kartrekker van zijn en dat geeft veel
energie en inspiratie. We zijn een groep van onge
veer 24 mensen die heel open betrokken zijn, soms
als gewoon volger en thuis dingen meer bewust
doen, soms als lid van een werkgroep of deelnemer
van de Micha cursus. Naast de werkgroep groen en
diversiteit zijn nog actief de werkgroep energie en
consumptie en eerlijke handel. GroeneKerk zijn is
voor ons in de Ontmoetingskerk een kernwaarde. Je
vindt het dan ook terug in vieringen, jeugdwerk en
vorming en toerusting en in ons kerkblad. Kijk
maar eens op onze website voor het programma
2021 -2022 met o.a. interessante lezingen en work
shops. https://pknrhenen.nl/werkgroep-groene-kerk-
pgr/wie-zijn-wij/
Hieronder een lijst van voor zover bij mij bekend
GroeneKerken in de regio.
Wellicht zijn er kansen voor het IVN voor samen
werking.
 
Met een hartelijke groet, Roelof de Jong.
 
Deelnemende Groene Kerken in de regio
KERK VAN DE NAZARENER VEENENDAAL
DE PELGRIM EDE
NGK DE PROOSDIJ EDE
HERVORMDE GEMEENTE EDE (PKN)
ONTMOETINGSKERK EDE
BRINKSTRAATKERK BENNEKOM
PROTESTANTSE GEMEENTE WAGENINGEN
DE ARBORETUMKERK WAGENINGEN
PGR Cunerakerk RHENEN
PGR Ontmoetingskerk Rhenen

6 Herfst 2021



Kastanje 1
In het najaar ligt het bos - op plaatsen waar kastanjebo
men staan - vaak bezaaid met mooie, glimmende, bruine
kastanjes. Sommige van deze kastanjes zijn eetbar, ande
re niet.
 
De Bomenbieb vermeldt op z’n website dat er vijf soorten
kastanjebomen zijn in Nederland. Twee tamme kastanjes,
met eetbare vruchten, en drie wilde, die meestal paarden
kastanjes worden genoemd. De tamme en de wilde kas
tanjes worden soms door elkaar gehaald. De soorten zijn
echter geen familie van elkaar. De tamme kastanje is fa
milie van de napjesdragers, zoals de beuk en de eik, de
wilde behoort tot de zeepboomfamilie, net als bv de es
doorn.
 
Paardenkastanje (Aesculus hippocastanum)
Aesculus hippocastanum betekent 'eten voor paarden'
(esca - eten, hippos - ros, paard, castanum - kastanje).
Bekend is dat in Turkije de vruchten aan merries te eten
werd gegeven, wanneer deze een veulen verwachtten.
Maar ook aan paarden om ze van de hoest, kortademig
heid en zweten te genezen.
Uit de periode van voor de ijstijden zijn van de paarden
kastanje in ons land wel sporen gevonden, maar tijdens
de ijstijden is deze boom teruggedrongen naar de Balkan.
Hij is daarna niet in staat gebleken om op eigen kracht
weer terug te komen. Midden 16e eeuw is de boom in
West-Europa ingevoerd vanuit Turkije. In 1593 is de
paardenkastanje door Clusius naar Nederland gebracht.
Hij heeft als "hoofd botanicus" in Leiden de botanische
tuin (Hortus Botanicus) aangelegd met als doel om ge
neeskrachtige planten te kunnen kweken en bestuderen.
Paardenkastanjes zijn nogal eens aangeplant op markante
plaatsen, bijvoorbeeld bij grote huizen of op het erf van
een boerderij.
 

wilde kastanje

wilde kastanje

Uiterlijk
Het blad van de paardenkastanje ziet er een beetje uit als
een hand met vingers. Het handvormig samengestelde
blad met vijf tot zeventallige kleinere bladeren is gemak

kelijk herkenbaar. De boom vertoont meestal een opval
lende draaiing in de stam.
In het voorjaar herken je paardenkastanjes aan de bloei
ende ‘kaarsen’. De rechtopstaande witte bloempluimen
kunnen wel 30 cm hoog worden. Vooral in de bloei is de
boom schitterend met de grote kaarsen roomwitte bloe
men met een klein beetje rood en geel. De licht-rode
bloemen zijn al bevrucht, de gelige (nog) niet.

 
Bolster
In de herfst is het met name de witte paardenkastanje die
zijn vruchten laat vallen. De dubbelbloemige variant is
steriel en brengt geen vruchten voort. De rode paarden
kastanje kan wel kastanjes produceren, maar dat gebeurt
niet vaak.
In een bolster zit maar één vrucht, die helemaal rond is.
Ze zijn bitter en niet eetbaar. Van de chemische stof aes
culine, die in bast, bloemen, vruchten en jonge bladeren
zit, kun je ziek worden. De bolster van een paardenkas
tanje heeft veel minder stekels dan die van de tamme
kastanje en bovendien zijn ze lang niet zo scherp.
 
Bladval
In de herfst is prachtig te zien hoe de boom het bladgroen
uit de bladeren terugtrekt. Het bladgroen wordt naar de
nerven toegetrokken, waarna het in de tak wordt opgesla
gen. De stoffen die de boom kan niet nodig heeft blijven
in het blad achter. Hierdoor kleuren de bladeren in de
herfst zo mooi. Er wordt een kurklaagje gevormd tussen
het blad en de tak en een zuchtje wind is voldoende om
het naar beneden te doen dwarrelen.
De bladeren laten hoefijzervormige littekens achter op
aanhechtingsplaatsen op de takken. Zelfs de spijkergaten
van een hoefijzer lijken erin te zitten. Dat zijn de littekens
van de nerven.
 
Tamme kastanje (Castenea sativa)
De tamme kastanje komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa.
De boom kan een ouderdom van wel 400 jaar bereiken. Je
vindt hem in loofbossen en vooral in de heuvelachtige ge
bieden, maar ze worden ook aangeplant in parken en tui
nen.
Vaak wordt gesteld dat de Romeinen de tamme kastanje
naar onze strekken hebben gebracht. Dat is echter niet
waarschijnlijk, want we weten dat al enkele eeuwen voor
onze jaartelling de tamme kastanje in onze streken voor
kwam.
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Zijn naam heeft de tamme kastanje te danken aan de
Griekse stad Kastanéia. De Romeinen veranderden zijn
naam in Castanea. Het woord ‘sativa’ wil zeggen ‘geculti
veerd’, maar betekent ook ‘nuttig’ of ‘verzadigend’. Vroe
ger werden de vruchten in het Middellands Zeegebied ge
bruikt als basisvoedsel.

wilde kastanje 
Uiterlijk
De schors van de gedraaide stam vertoont lengtegroeven
die op scheuren lijken. Bij de stam van een jonge boom
komt die draaiing van de stam nog niet voor.
De boom heeft langwerpig tot lancetvormig bladeren, 3
tot 6 cm breed en 10 tot 20 cm lang. Ze staan verspreid in
twee rijen in één vlak aan de takken.
De bloei is in juni-juli, als hij al volledig in blad staat. De
10 tot 20 cm lange katjes zijn witachtig-geel, rechtop
staand, in bundels bij elkaar en overwegend bezet met
witgele mannelijke bloemen. Onderaan bevinden zich 1 tot
3 groengele vrouwelijke, geurende bloemen. De boom
produceert in juni zeer veel pollen en nectar, waar veel
insecten op afkomen.
 
Vruchten
De bolster van de tamme kastanje heeft veel dunne,
scherpe stekels waarmee de boom de vruchten beschermt.
Ze zijn platter van vorm dan die van de wilde. In de bol
ster zitten twee à drie noten.
De leerachtige, glanzend bruine nootjes, worden zowel
door mens als dier gegeten. In vroegere tijden noemde
men de tamme kastanjes ‘aardappels van de armen’. De
vruchten kun je verwerken in allerlei gerechten.
 
Bronnen:
https://www.floravannederland.nl/
https://groen-natuurlijk.nl/
http://www.van-dingenen-over-planten.nl
https://bomenbieb.nl

deel is bovendien dan gepofte kastanjes veel makkelijker
te pellen zijn dan rauwe kastanjes. Maak met een mes een
kruis in de bovenkant van de kastanjes. Leg de kastanjes
in een voorverwarmde oven (200 graden). Na ongeveer
een kwartier zal de schil openbarsten. Pel de kastanjes als
ze nog warm zijn en klaar is kees. Je kunt kastanjes ook in
een koekenpan poffen. Leg de kastanjes (nadat je een
kruis in de bovenkant hebt gemaakt) in een koekenpan
met gesmolten boter. Laat ze op een niet te hoog vuur
poffen en schep de kastanjes af en toe om.   
 
Kastanjepuree
Kook de kastanjes (ongepeld, maar maak wel een kruis in
de bovenkant van de kastanje) in een pan met water. Giet
het kookvocht af en bewaar dit. Pel de kastanjes vervol
gens (dit gaat makkelijker als ze nog warm zijn) en maal
ze in de keukenmachine of met een stamper fijn tot een
puree. Doe vervolgens steeds iets van het kookvocht bij de
puree, net zo lang totdat deze een goede structuur heeft.
Roer een paar klontjes boter door de puree en breng het
op smaak met wat zout. Lekker bij groenten als spruitjes
of rode kool. Heb je te weinig kastanjes om er voldoende
puree van te maken, dan kun je ze ook verwerken in
aardappelpuree
 
Kastanjetaart
Kastanjes hebben een wat zoete smaak en zijn daarom
ook erg geschikt om te verwerken in gebak. Op internet
zijn diverse recepten voor kastanjetaart te vinden.
 
Kastanjesoep
Eigenlijk kun je van bijna ieder eetbaar product soep
maken, dus ook van kastanjes. Hier vind je verschillende
recepten voor kastanjesoep om na je herfstwandeling mee
op temperatuur te komen.
 
Wat kun je met wilde kastanjes?
Wilde kastanjes zijn niet eetbaar, maar je kunt ze wel ge
bruiken als decoratie of om mee te knutselen. Verwerk

tamme kastanje
bijvoorbeeld kastanjes in een mooi herfststuk, waarmee je
de herfst in je huis haalt.
Of leuk voor in de herfstvakantie: eerst een mooie bos
wandeling maken en daarna knutselen met kastanjes.
Op http://www.buitenlevengevoel.nl/knutselen-met-
kastanjes/ vind je allerlei creatieve ideeën.
 
Henk te Paske
 

Wat kun je doen met kastanjes?
De website wandel.nl geeft een paar tips ter inspiratie.
https://www.wandel.nl/wandelnieuws/kastanje-tips.htm
 
Koken met (tamme) kastanjes
Gepofte kastanjes
Het poffen van kastanjes is een fluitje van een cent. Voor

Kastanje 2
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Slimste mens?
Kijkt u ook wel eens  het televisieprogramma De Slimste
Mens?
 
Ik kijk er graag naar onder het mom van ‘goed voor mijn
hersenen’.
Hoe zit het eigenlijk met ons collectief geheugen?
Bij vragen over filmsterren, zangers en andere BN’ers
weet ik bij voorbaat al dat daarvan weinig in mijn geheu
gen is opgeslagen.
Bij vragen die betrekking hebben op de natuur denk ik al
snel, ‘makkelijke zeg, dat weet toch iedereen’. Maar tot
mijn grote verbazing wordt door de slimste mensen altijd
verbazingwekkend weinig een antwoord gegeven op dit
soort vragen.
Dat geeft toch te denken…
Steeds meer valt mij op hoe weinig mensen kennis heb
ben van de natuur om hen heen. Laat staan van de sa
menhang tussen natuur en hun eigen leefomgeving. Die
leefomgeving houdt niet op bij de eigen voordeur, maar
strekt zich uit tot onze hele wereldbol.
Zo’n groot thema, logisch dat die kennis niet bij ‘het
grote publiek’ voorhanden is, zult u denken.
Dus laten we het in eerste instantie dichter bij onszelf
houden.
In mijn middelbare schooltijd was ik een buitenbeentje
omdat ik als meisje met een kijker naar vogels keek. Te
genwoordig zie je gelukkig Jan en Alleman met een kijker
of camera lopen.
Mensen posten prachtige foto’s op Facebook etc. Meestal
geschoten in ‘onze’ natuurgebieden.
Maar kijk ik om mij heen, dicht bij huis, dan zie ik een
heel ander beeld. Overal werkauto’s van hoveniersbedrij
ven. Het lijkt wel of iedereen een nieuwe tuin wil. En wat
me nu opvalt dat al die nieuwe tuinen zo op elkaar lijken.
In die nieuwe tuinen is geen plaats meer voor vogels,
bijen en andere insecten. De voortuinen bestaan uit een
grote grindbak met in het midden een ‘grafzerk’ met
hooguit een klein bakje met een vooral niet-bloeiende
plant. Als er al een boompje in staat is het een olijf of
palm.
Of zouden die mensen al zoveel rekening houden met het
veranderende klimaat dat ze om die reden alvast sub-tro
pische planten poten in een pot?
In de achtertuin maakt het gazon plaats voor kunstgras,
of nog erger, tegels.
Als je er hoveniers op aanspreekt krijg je als antwoord “de
klant wil het”.
Maar wil ‘de klant’ werkelijk geen natuur in zijn tuin,
overlopende goten en terrassen bij hevige regenbuien,
airco’s in huis omdat het zomers met al die stenen veel te
heet wordt?
Ik denk het niet.
 
Ik denk dat bewustwording en kennis ontbreekt.
Er is dus  nog veel te doen voor ons IVN’ers.
Iedereen kan kennis in zijn eigen omgeving verspreiden:
door je eigen voorbeeldtuin, tijdens een wandelingetje in
het bos etc. Niet om te drammen maar om mensen met

andere ogen naar de wereld om ons heen te laten kijken.
En heb je voor je eigen gevoel te weinig kennis? Dan is
daar straks de Gidsencursus. Daar leer je ontzettend veel
over samenhang in de natuur. Niet de naam van de plant
of vogel is belangrijk, (wel leuk omdat je daardoor beter
leert kijken) maar wel waarom dat dier of die plant daar
wel of niet (meer) leeft.
Niet iedereen hoeft Gids te worden, door voor een groep te
staan, maar wel kan iedereen de kennis die hij/zij heeft
opgedaan in eigen omgeving verspreiden. Uit eigen erva
ring weet ik dat mensen daar zeker voor open staan. Al
leen dan kan er gedragsverandering tot stand komen.
Dan kunnen we met zijn allen de Slimste Mens zijn.
 
Lidia den Oudendammer
 
Lees- kijk en luistertips:
 
Radio: Vroege Vogels. Ned 1. Iedere zondagmorgen van 7-
10 uur. of als podcast.
 
Podcast: Vroege Vogels en andere dieren. Podcast: Vroege
Vogels in 30 minuten.
 
TV :  Vroege Vogels. NPO 2. Iedere vrijdag om 19.55
 
Boek: Hoe één gekke mier de wereld kan veranderen.
Arjan Postma.
 
Boek: Schemervluchten. Helen Macdonald.
 
Boek: Vos & ik. Catherine Raven
 

foto Tineke Wouda
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Na een redelijk normale zomer, met aangename tempera
turen, zit je ineens midden in de herfst. Dankzijde vele
regen is het grondwaterpeil weer een beetje op orde geko
men. De bossen hebben er veel van geleden, na die droge
hete zomers. Veel lariksbomen zijn gewoon dood gegaan,
de beuken en eiken hebben er flink van geleden. Boven in
oude beuken, zie je reuzenzwammen, de tonderzwammen
helpen ook mee in het proces. Verder is het gewoon ge
nieten, langzaamaan gaat het blad kleuren en voor je het
weet, is alles eraf. Door de coronawandelaars met loslo
pende honden, die niet luisteren, is er best veel roodwild
opgejaagd. En die wandelaars struinen dwars door alles
heen, het bordje blijf op de paden hebben ze gemist.
Doordat er nog late nachtvorst is geweest, is er aardig wat
bloesem bevroren, of er veel beukennootjes of eikels zijn
is, terwijl ik dit schrijf (dus het kan nog meevallen)  de
vraag. Dan komen de vinken ook weer dicht bij huis. Dus
zonnebloempitten halen, vinden ze heerlijk! Je ziet wel
veel slierten van de tamme kastanjes liggen, dus verwacht
ik hier veel van.

Slenterpaadjes

Fluweelpootjes

Aly van Eijk

Het buitengebied aan de kant van het Binnenveld wordt
steeds kleiner. Veenendaal Oost slokt alles op. De reeën
zoeken het nu verder het Binnenveld in. De vossen doen
het goed, er zijn bij “De Hellen” ook dit jaar weer klein
tjes geboren. Schattig om te zien, maar minder als de
moeder komt winkelen in je kippenhok. De ooievaars
hebben het nog redelijk gedaan, ondanks het koude voor
jaar. Langs de Oostelijke Rondweg zitten ze regelmatig op
de lantaarnpalen, dan zie je ineens automobilisten slinge
ren om dat ze ooievaars aan het spotten zijn.
De uitgebloeide berenklauwen, inheems- en de reuzenbe
renklauw, geven in de winter mooie silhouetten, samen
met de rietpluimen zorgen ze voor een wisselend beeld
van wat er in de zomer allemaal te zien was. Er was hier
en daar nog bloeiend fluitenkruid, een verlate boterbloem,
die samen met een paardenbloem het voorjaar al in hun

knoppen hadden. Onder een groepje knotwilgen, de groe
ne knolamaniet, parasolzwammen in veel maten, sommi
gen met scheefgezakte hoeden. Een veel voorkomende
paddenstoel zijn de zwavelkoppen. Kleine gele padden
stoeltjes die vaak in bundels op de stronken en stobben
staan, ook op de grond. De gewone zwavelkop, dennen
zwavelkop, rode zwavelkop, de zilversteel- en de stink
zwavelkop, er is een modder- en een blekemoeras zwa
velkop. Sommigen zijn giftig of oneetbaar. Er is er een die
erop lijkt, het fluweelpootje, een van de weinigen bundel
zwammen die tegen vorst kunnen. Op Remmerstein zijn
veel aardappelbovisten, zo af en toe zie je dan dat er bole
ten bij staan: de kostganger boleet. Hij parasiteert op de
gele aardappelbovist. Ze zijn vrij zeldzaam en staan op de
rode lijst. Door drooglegging van moerassen komen er
meer. Ze staan in loof en naaldbossen, voedselarme zand
gronden, bij voorkeur onder berken en tussen de bosbes
sen.
Van de sparren en dennen zijn er genoeg vruchten afge
vallen; de zeeden met zijn hele grote dennenappels, die je
voor een paar euro per stuk bij het tuincentrum kan
kopen. De kleine sparappel van de sitkaspar en de lange
sparappel van de diversen sparrensoorten. De indrukwek
kende douglasspar, die als enige de gastheer is van de
grote sponszwam. En er wordt behoorlijk overal gekapt,
men zegt we planten weer nieuwe, maar alles bestaat uit
een netwerk van schimmels, ook ondergronds. Ze wisse
len voedingsstoffen uit en hebben elkaar nodig. Voordat
dit weer is hersteld zijn we honderd jaar verder.
Kijk en geniet.
 
Aly van Eijk.
alyvaneijk@gmail.com.

Berenklauw

Aly van Eijk
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Veenendaal Oost ongerept

Aly van Eijk

De Groenhof (+ tuin) gaat verhuizen.
In december hopen we de sleutel te krijgen van De nieuwe
Groenhof (P.W.A. park 317).
In ons huidige onderkomen is het inpakwerk opgestart.
Spullen verhuizen is niet héél ingewikkeld. Een kwestie
van inpakken en verhuizen en uitpakken.
 
Een ander verhaal is de prachtige Groenhoftuin. In de
loop van ruim twintig jaar is deze uitgegroeid tot een
groene oase in de wijk. We weten dat er door de geplande
nieuwbouw op onze huidige stek geen ruimte meer is voor
deze aanwezige beplanting. Onze huidige tuinlieden (Arie
Rijneveld en Jacque Buysse) die De Groenhoftuin al die
jaren zo keurig bijhielden, hebben aangegegeven dat de
verzhuizing voor hen een logisch moment is om deze taak
over te dragen. We zijn hen dankbaar voor hun inzet en
vele werk en de mooie resultaten daarvan.

Daarom:

Tuinlieden verhuizing gezocht
We gaan dus de planten zoveel mogelijk verhuizen. Bij dit
levende goed is het géén kwestie van simpel inpakken en
wegwezen. Voor deze verhuisklus zoeken we vrijwilligers
die in het plantseizoen lente 2022 een aantal dagdelen ac
tief zijn met het oppotten van de planten en het uitpoten
op de nieuwe plek. Misschien is het verstandig om de ko
mende herfst al het nodige op te potten en te labelen.
Ben (of ken) jij iemand (m/v) met een groen hart voor
tuinieren, die zich gedurende een aantal dagdelen in wil
zetten voor deze bijzondere verhuisklus?
Meld dit dan aan via secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl.

Vaste tuinlieden gezocht
Na de verhuizing gaan we ons best doen om de nieuwe

Groenhof
tuin weer net zo mooi te laten worden als de oude. Daar
voor hebben we een ploegje (tenminste twee) tuinvrijwil
ligers (m/v) nodig.  Zij verzorgen het regelmatige onder
houd onder leiding van coördinator Hanneke Baretta.
Deze vrijwilligers zijn bij voorkeur lid van IVN Veenen
daal-Rhenen, maar dat is niet noodzakelijk. Wijkbewo
ners of andere inwoners kunnen zich ook aanmelden. Er
vindt na aanmelding een selectie plaats op basis van ken
nis, ervaring en teamopbouw.
Ben (of ken) jij iemand die houdt van tuinieren en een die
deze mooie klus aan wil pakken?
Meld je dan aan via secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl.

Namens het bestuur, Hans Hardeman
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De Duiventoren in Rhenen
De duiventoren in Rhenen op het landgoed Remmerstein
is een opmerkelijk gebouw aan  de Oude Veensegrindweg. 
De duiventoren met een gracht eromheen is opgebouwd
van de restanten van een daargelegen huis uit 1725 en
heeft  de status als  rijksmonument .
In de jaren tachtig is de toren gerenoveerd en sinds 2019
gebruikt de IVN afdeling Veenendaal-Rhenen deze als op
slagruimte voor de  ecologische tuin “De Duiventoren”
die daaraan grenst.
 
Op de website is te lezen :
“ De moestuin is in ontwikkeling naar een levendige,
educatieve en bloemrijke plek. Vrijwilligers zijn er weke
lijks op dinsdagochtend,  en afwisselend - op vrijdagmid
dag of  zaterdag te vinden om te zaaien, wieden en plan
ten. En niet te vergeten om te oogsten.
Het samen buiten bezig zijn op deze prachtige plek is een
plezier om te doen, waarbij de aankoop van verse, biolo
gisch geteelde groenten en fruit een bonus is.”
 
Een aantal  vlieggaten van de toren zijn  open, maar de
meesten zijn met gaas afgesloten.
In de toren  is een paar keer een paartje holenduif gezien,
zonder dat het tot een nest is gekomen en een wilde-eend
heeft al in twee opvolgende jaren een nest grootgebracht.
De keutels gezien in de toren zijn waarschijnlijk van een
rat.
De vraag is naar voren gekomen of de toren door vleer
muizen wordt gebruikt. Hiervoor zijn vleermuis detectors
gebruikt. De detectors één- binnen en één buiten zijn drie
nachten opnames gemaakt in de week van 7 juni en in de
week van 5 juli. Er zijn geen vleermuizen – of sporen  in
de toren gezien.
 
Resultaat:
In de toren is geen enkele opname van vleermuizen, bui
ten wel. De conclusie is dat er meerdere soorten jagen
rond de gracht  maar geen gebruik maken van de toren 
als rustplaats.
 
  In Nederland komen zeventien soorten vleermuizen
voor  waarvan deze zes de meest waargenomen zijn.

 
Ida Marsman, IVN, ,KNNV
Dorthy Reijn, IVN
Gert-Jan Speckmann, KNNV

Duiventoren
Geveltuinen in Veenendaal
 
In Veenendaal juichen we het aanleggen van geveltuintjes
in de openbare ruimte toe. Zo’n tuintje past goed binnen
de ambities om Veenendaal te ontstenen en te vergroe
nen. Door bij je gevel een rij tegels weg te halen en een
tuintje aan te leggen, kan regenwater in de grond zakken
en ook zorgen geveltuinen voor een groener straatbeeld.
Het is een makkelijke manier om met weinig ruimte toch
te vergroenen.
 
Het aanleggen van een geveltuin bij je huis heeft verschil
lende voordelen. Planten die in de volle grond staan, hoef
je minder vaak water te geven dan planten in een pot.
Bloeiende planten in de geveltuin zorgen voor voedsel
voor bijen en vlinders. Plant je klimplanten in je gevel
tuin, dan blijft het begroeide deel van de gevel in de
zomer lekker koel. Ook krijgen vogels een plek om eten te
zoeken en nestjes te bouwen.
 
Een geveltuin aanleggen
Gemeente Veenendaal moedigt het aanleggen van een ge
veltuin aan. Er zitten natuurlijk wel wat spelregels aan.
De openbare ruimte is namelijk van ons allemaal én je
hebt toestemming nodig van de huiseigenaar of woning
stichting. Via www.duurzaamveenendaal.nl/groen kun je
laten weten dat je van plan bent een geveltuin aan te gaan
leggen.

Geveltuinen

 
Wat zijn de spelregels
Een geveltuin mag maximaal 1 stoeptegel diep zijn en 3
stoeptegels breed.
De doorgang op de stoep moet breed genoeg blijven, mi
nimaal 1.20 meter vanaf je geveltuin tot aan de straat/
lantaarnpaal of prullenbak. Denk hierbij aan mede-inwo
ners met rolstoel, rollator of kinderwagen.
Er mogen geen kabels of leidingen onder je geveltuin lig
gen. Via 0800-00800 kun je opvragen waar ze liggen.
Ben voorzichtig, je bent zelf verantwoordelijk voor even
tuele schade die je (onbedoeld) veroorzaakt.
Plant geen grote en wilde planten, struiken of bomen. Ge
bruik ook geen planten/struiken met doornen en stekels
en onderhoud je geveltuin goed.
Mocht jouw geveltuin overlast geven, dan moet je ‘m van
de gemeente weer opruimen. Maar daar gaan we natuur
lijk niet vanuit!
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Stappenplan
Schep drie stoeptegels van 30x30 cm voor je gevel weg
(liggen er klinkers, dan mag je 30 cm vanaf de gevel weg
halen en je tuintje 90 cm breed maken).
Schep 20 centimeter zand uit het tuintje.
Van de tegels of klinkers die je hebt weggehaald kun je
een opstaande rand maken.
Vul het tuintje met tuingrond of potgrond, druk het goed
aan bij de rand.
Zet je planten in de grond en geef water.
Snoei de planten regelmatig, zodat ze geen overlast
geven.
Als je klim- of slingerplanten gebruikt, dan kun je een
draadrekje aan de muur vastmaken. Hiervoor heb je dan
wel goedkeuring nodig van de huiseigenaar of woning
stichting.
Eventueel kun je je regenpijp afkoppelen en het regenwa
ter laten afstromen in je geveltuin.
 
Bruikleen
Voor een geveltuin krijg je een klein stukje grond in
bruikleen van de gemeente. De openbare ruimte blijft al
tijd eigendom van gemeente Veenendaal. Het is soms
nodig om boven of onder de grond onderhoud uit te voe
ren, aan kabels of leidingen, vervangen van verhardingen
of het vergroenen van de straat. We proberen schade te
voorkomen aan jouw geveltuin, maar dit lukt niet altijd.
En als de gemeente jouw stukje tuin weer nodig heeft, dan
laten we dat op tijd weten. Er zijn voor jou geen rechten
verbonden aan een geveltuin, dus je kunt er nooit aan
spraak op maken.
 
Foto maken
We zien natuurlijk graag het resultaat van je geveltuin
terug. Maak een mooie foto en stuur die naar duurzaam
veenendaal@veenendaal.nl Misschien zie je je geveltuin dan
later wel terug op onze website.
 
Gemeente Veenendaal

Wieltje

foto Tineke Wouda

Mediatheek
 
Dit keer wil ik de aandacht vestigen op een leuke website
over stadsplanten.
Je kunt je registreren op de website: stadsplanten.nl om
elke zondag een leuk bericht over een stadsplant te ont
vangen in je mailbox.
 
Onlangs stond er in de mail het volgende interessant
stukje over eikenmos en de aanpassing van dit korstmos
aan de stedelijke omgeving.
 
Waarom Eikenmos grijzer is in de stad
Geplaatst op 5 september 2021 door Barbara Gravendeel.
Woon je in een stad op of rond de Veluwezoom, kijk dan
eens goed naar de korstmossen op de eikenbomen. Grote
kans dat je Eikenmos (Evernia prunastri) vindt. Een
struikvormige soort met afgeplatte takjes met stompe
uiteinden. De kleur van Eikenmos varieert van grijs tot
groen. Samen met Laurens Sparrius van Floron en stu
denten zoeken we uit waarom dat zo is.
 
Rianne van Deelen, voormalig student aan Radboud Uni
versiteit, vergeleek de kleur van Eikenmos in natuurlijk
en stedelijk gebied. Eikenmos bleek grijzer in de stad en
groener in de natuur. Anne Selten, studente bij Hoge
school Arnhem Nijmegen, voerde chemische analyses uit.
Hoe grijzer de kleur, hoe minder usninezuur ze in het Ei
kenmos aantrof.
 
De functie van usninezuur onderzocht Anne ook. Ze stop
te daarvoor versgeplukt Eikenmos van verschillende kleu
ren in borrelglaasjes. Vervolgens deed ze er een korst
mosbegrazend slakje bij. De slakjes had ze eerst laten
vasten. De uitgehongerde slakjes aten wel van grijs Ei
kenmos maar lieten het groene links liggen. Met een hoge
concentratie usninezuur houdt groen Eikenmos slakken
op afstand. Maar grijs Eikenmos, dat minder van deze af
weerstof bevat, lukt dat niet.
 
Blijft de vraag waarom Eikenmos in de stad minder usni
nezuur produceert dan in de natuur. Aedan Lamers, stu
dent aan Universiteit Leiden vond het antwoord door de
snelheid van reproductie te meten. Het lijkt erop dat grijs
Eikenmos sneller groeit en meer nakomelingen produ
ceert dan groen Eikenmos.
 
In een stad worden eikenbomen zelden oud. En veel
korstmosetende slakjes vind je er ook niet. Wellicht dat
Eikenmos daar op anticipeert. Door minder in de produc
tie van afwerend usninezuur te investeren, houdt grijs Ei
kenmos meer energie over voor voortplanting. Waar dat
goed voor is kun je mogelijk zien op locaties waar veel Ei
kenbomen sneuvelen door stadsvernieuwing. Grijs Eiken
mos overleeft daar tijdelijk op verweerde hardhouten
paaltjes in afwachting van nieuwe aanplant. De Leidse
student Levi Duijst en Hidde Hereijgers van Hogeschool
InHolland gaan dit het komende jaar verder onderzoeken.
 
Suze Hörchner
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IJsbergen bij Groenland.

In 2021 dreigt in Groenland meer ijs te smelten dan ooit, wat
leidt tot stijging van het zeewater. Opwarming van de aarde
leidt zo tot verstoring van hele ecosystemen, en dat bedreigt de
gezondheid.  Beeld Getty Images
 
Meer dan alleen extreem weer
In Nederland doet het Nederlands Tijdschrift van Genees
kunde (NTvG) mee aan de wereldwijde oproep. Het tijd
schrift wijst erop dat klimaatverandering de gezondheid
niet alleen direct bedreigt in de vorm van hittegolven en
extreem weer, zoals de ongekende hoeveelheid neerslag
die deze zomer leidde tot overstromingen in Duitsland,
België en Nederland. Er zijn ook indirecte gevolgen: ‘Flo
rerende ecosystemen zijn essentieel voor de water- en
voedselvoorziening van mens en dier. Het extreme weer
in combinatie met de wijdverbreide natuurvernietiging en
bodemuitputting ondergraven die systemen, met misoog
sten en pandemieën als gevolg.’
Geen land zal aan de gevolgen van klimaatopwarming en
instortende biodiversiteit ontsnappen, aldus het com
mentaar in het NtvG. ‘Het kwetsbaarst zijn echter de
arme landen, die het minst hebben bijgedragen aan de
problematiek en de minste middelen hebben om zichtzelf
te beschermen. Wanneer we het laten gebeuren dat de ge
volgen inderdaad vooral bij hen terechtkomen, zal dit
groeiende voedseltekorten en vluchtelingenstromen ople
veren, met in hun kielzorg nieuwe zoönosen (ziektes die
van dier op mens kunnen overspringen).’
 

Klimaat

Tonie Mudde6 september 2021, 03:00
[Extreme droogte leidt tot enorme natuurbranden, zoals hier in
Grizzly Flats, Californië. Beeld AP]
 
De grootste bedreiging voor de gezondheid is volgens de
tijdschriften het falen van wereldleiders om de natuur te
herstellen en om de opwarming van het klimaat onder de
1,5 graad te houden. Rijke landen moeten hun eigen con
sumptie verminderen en armere landen veel meer ‘kli
maatfinanciering’ bieden, in de vorm van subsidies en het
kwijtschelden van schulden.
Onder de meer dan 220 medische tijdschriften die de op
roep publiceerden zijn The Lancet, The East African Me
dical Journal en The Chinese Science Bulletin. Het is uniek
dat zoveel medische tijdschriften een gezamenlijke op
roep publiceren. De komende maanden zijn er belangrijke
toppen waar regeringsleiders de aanpak van klimaatver
andering en biodiversiteit bespreken, zoals de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties 21 september en de
Klimaatconferentie van Glasgow in november.
 
‘De risico's van klimaatverandering zijn groter dan die
van één ziekte’, aldus WHO-baas Tedros Ghebreyesus. ‘De
covid-19 pandemie zal eindigen, maar er is geen vaccin
voor de klimaatcrisis. Het rapport van de IPCC ( de kli
maatgroep van de VN) laat zien dat elke fractie van een
graad temperatuurstijging onze gezondheid en toekomst
bedreigt. Tegelijkertijd brengt elke actie die emissies en
opwarming beperkt ons dichterbij een gezondere en veili
gere toekomst.’
 
 
 

UIT VOLKSKRANT 6 SEPTEMBER 2021

Medische tijdschriften van over de hele wereld roepen
wereldleiders op klimaatverandering serieuzer te nemen
 
Meer dan 220 vooraanstaande medische tijdschriften roe
pen maandag in hun hoofdredactioneel commentaar we
reldleiders op meer werk te maken van het herstel van de
natuur en van tegengaan van de opwarming van het kli
maat. Dat is belangrijker dan de bestrijding van één ziek
te.

Zwavelkop

foto Tineke Wouda
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Alweer een afscheid
 
Met Gerrit van Leeuwen vertrekt een IVN-er van het eer
ste uur. Gerrit is jaren lang coördinator geweest van de
werkgroep Bomen & Openbaar groen. Samen met verte
genwoordigers van Groei & Bloei overlegde de werkgroep
met de gemeente Veenendaal over allerlei zaken betref
fende het openbaar groen in de Gemeente Veenendaal.
Aan de orde kwamen o.a.: waterbeheer, maaibeheer, be
houd van waardevolle bomen bijvoorbeeld in de Patrimo
niumlaan, storten van slib in de surfvijver. Voor dit over
leg is veel kennis van zaken en uithoudingsvermogen
nodig, terwijl je ook goed tegen teleurstellingen moet
kunnen, omdat lang niet altijd voor de door het IVN ge
wenste oplossing wordt gekozen. Dus was Gerrit daar
prima op zijn plaats
Verder was Gerrit gids in de natuurtuin Diddersgoed en
actief bij het onderhoud van de tuin. De laatste jaren ver
vulde hij de rol van vervangend coördinator van deze
werkgroep.
Op zoek naar een ander huis met een grote tuin bleek dit
ideaal niet in Veenendaal te realiseren. Het werd de IJssel
meerpolder, waar zoiets nog voor een redelijke prijs te
vinden is.
We zullen hem hier missen en moeten het nu op de
nieuwjaarsbijeenkomst waarschijnlijk zonder de heerlijke
oliebollen van Francien doen.
We wensen jullie een heel goede tijd toe in jullie nieuwe
huis en tuin!
 
Suze Hörchner

Afscheid

Redacteur Groene Blad gezocht!
 
Beste lezer,
Ik zal met het winternummer van dit jaar, welke in de
cember verschijnt, mijn laatste Groen Blad hebben opge
maakt.
Ik heb al, het is u wellicht ontgaan, in enkele eerdere
nummers al vermeld dat dit mijn laatste jaar is. En het
Groene Blad mag niet zomaar verdwijnen. Dus kom op!
Als er iemand is die redactionele ervaring en kennis bezit,
of het aandurft zich enige vaardigheden op dat gebied
eigen te maken, dan is dit een mooie gelegenheid om de
redactie van het Groene blad op te pakken.
 
Ik ben altijd bereid om je wegwijs te maken in de werk
zaamheden die het Groene Blad met zich meebrengt.
 
Graag zie ik enthousiaste aanmeldingen tegemoet, dan
wel via de secretaris (secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.
nl) of via de redactie (redactie@ivnveenendaal-rhenen.nl)
 
Nico Bosman

Groene Blad

Duurzaamheidscafé gaat weer open
 
Op 13 oktober, in de Duurzaamheidsweken Veenendaal,
opent het Duurzaamheidscafé na lange tijd weer haar
deuren. De zaal opent om 19.30 uur en om 20.00 uur gaat
het programma van start, als vanouds in de centrale hal
van de Cultuurfabriek. Het wordt een gevarieerd pro
gramma.
 
Na de opening, door wethouder Engbert Strobosscher,
houden we een pubquiz. Niemand staat er alleen voor, er
wordt gespeeld in groepjes van twee. We zijn benieuwd
wat iedereen na de lange coronaperiode weet te antwoor
den. Alles met een luchtige toets uiteraard. Na de pauze
presenteren we, met het IVN, een nieuwe fietsroute: het
Duurzame Ommetje Veenendaal. Deze route voert u langs
lokale bedrijven en organisaties, waar u tevens de nodige
boodschappen kunt doen. Om een beeld te krijgen van wat
u onderweg zoal tegenkomt, presenteren een aantal van
die bedrijven zich ook tijdens deze avond.
 
Rond 22.00uur sluiten we af met nog wat informatie: in
samenwerking met het FabLab van de bibliotheek komen
er in november workshops en bijeenkomsten waarin deel
nemers fijnstofmeters kunnen maken en we begin 2022
de resultaten van de metingen gaan delen.
 
Ook informatie over de afsluiting van de Veenendaalse
Duurzaamheidsweken op 16 oktober waarbij het Filmhuis
in samenwerking met Samen Duurzaam Veenendaal een
film vertoont over het Geheime Leven van Bomen.
 
Alles uiteraard met voldoende ruimte voor uitwisseling en
ontmoeting.
 
Het duurzaamheidscafé is een initiatief van Samen Duur
zaam Veenendaal, een groep mensen van diverse pluima
ge die willen laten zien welke mogelijkheden er zijn om
duurzamer te leven..

Duurzaamheid
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Vrijwillgers uitje 
 
WANDELING AMERONGSE BOS 11 SEPTEMBER 2021
 
Op zaterdag 11 september vond in de Bergschuur bij het
Berghuis in Amerongen de jaarlijkse bijeenkomst voor de
actieve vrijwilligers plaats. Na een lange periode, waarin
door corona veel activiteiten van de werkgroepen noodge
dwongen stillagen of op aangepaste wijze werden voort
gezet, was iedereen blij om elkaar weer te ontmoeten. Het
initiatief voor deze middag kwam van de werkgroep na
tuurpaden, hetgeen door het bestuur van harte werd on
dersteund. De wandeling was uitgezet door René Haver
dings en Hermannus Harkema. Ida Marsman en Henk te
Paske zorgden dat de middag goed verliep.

foto Marja Sterkenborg

Helaas werkte het weer niet helemaal mee. Om half 4 in
de stromende regen vertrokken de groepjes, gewapend
met een routebeschrijving en een vragenlijst en elk onder
aanvoering van een bestuurslid. Dat dit nog niet altijd zo
gemakkelijk is, bleek al snel, doordat enkele groepjes
enigszins ‘van het pad af’ raakten. Maar gelukkig kwa
men alle groepjes uiteindelijk weer terug bij het Berghuis.

Nadat iedereen was bijgekomen met een kop koffie of een
lekker vers getapt biertje, werd het tijd voor de antwoor
den. Onder het genot van een kop bospaddenstoelensoep,
werden de antwoorden, onder veel discussie van de groep,
doorgenomen door Ida. Iedereen was er natuurlijk van
overtuigd het enige echte goede antwoord te hebben ge
geven. Maar Ida liet zich niet van de wijs brengen en ging
onverstoorbaar verder.

Omdat op de achtergrond de pannenkoeken al stonden te
dampen, werd er toch tot enige spoed gemaand. Uiteinde
lijk waren de winnaars bekend: Henriëtte Prins, Heiny
Achterberg, Peter van Krugten en Jan van ’t Veer wisten
de meeste punten te verzamelen. Zij kregen uit handen
van onze voorzitter Leo Pruis, een oorkonde uitgereikt en
een echte zwerfkei van de Amerongse Berg.

Nadat de trotse winnaars waren vereeuwigd, kon iedereen
aansluiten bij het buffet om zelf een pannenkoek samen
te stellen met een hartige of zoete vulling. Iedereen had
trek gekregen en in een geanimeerde sfeer werden de

Onze Keien

foto Tineke Wouda

pannenkoeken in hoog tempo verorberd.
Na het toetje was het al schemerig toen de eerste IVN-ers
door het bos richting Veenendaal reden.

Het was een geslaagde bijeenkomst, die naar ik hoop weer
het begin mag vormen van een actief seizoen 21/22.
 
Marja Sterenborg

KLOMPENPADEN, KEN JE ZE AL?
 
Mijn man en ik zijn grote liefhebbers van te voet onder
weg zijn in de natuur. Er is niets zo onthaastend als sim
pel de ene voet voor de andere te zetten en alle dagelijkse
hectiek van je af te laten stromen. We hebben in de loop
der jaren dan ook een flinke collectie boeken met wandel
routes opgebouwd van diverse natuurgebieden: Utrechtse
Heuvelrug, Veluwe, Achterhoek, Brabant, Limburg en over
de grens in Sauerland en de Eifel. En toch zijn we steeds
weer op zoek naar nieuwe wandelmogelijkheden.

Klompenpad

Een paar jaar geleden waren we op de Ginkelse heide bij
het schapenscheerdersfeest. Daar wordt altijd een hele
happening van gemaakt, met muziek, een boerenmarkt en
natuurlijk honderden schapen die door ervaren schapen
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scheerders uit hun warme vacht worden geholpen.
Op een van de kramen van de boerenmarkt werd onze
aandacht getrokken door schitterende natuurfoto’s. Al
snel raakten we aan de praat met de dame achter de
kraam. “Houdt u van wandelen? Jazeker! Kent u de klom
penpaden? Klompenpaden………? Wat is dat dan?” En
thousiast begon de dame te vertellen over wandelroutes
over boerenland in de provincies Utrecht en Gelderland.
Wandelingen waar de rust van het boerenland en klein
schaligheid worden gecombineerd met cultuur en natuur.
Er zijn inmiddels al meer dan 100 klompenpaden. Je be
grijpt dat onze interesse gelijk was gewekt. Thuis geko
men hebben we ons gelijk verdiept in de wereld van de
klompenpaden. Er is een site op internet https://klom
penpaden.nl Daarop staat een overzichtskaart van alle
klompenpaden met naam en lengte. Ieder Klompenpad
heeft een eigen pagina met een fotoreeks die een indruk
geeft van het landschap waar je doorheen wandelt. Daar
naast staat er een kaartje met de route die je eenvoudig
kunt uitprinten.

Tevens kun je een handige gratis app downloaden. Je hebt
dan het routekaartje op je telefoon of tablet, terwijl je ge
lijk kunt zien waar je bent op de route. Handig voor men
sen die weleens verdwalen. De app geeft onderweg ook
achtergrondinformatie over landschapselementen of his
torische gebouwen op de route. De route is duidelijk ge
markeerd met een klompenpadsticker die je vaak vindt op
lantarenpalen.

Het leuke van klompenpaden vinden wij dat ze je brengen
op plekken waar je normaal gesproken niet zou komen.

Vaak gaan de routes over particulier terrein, soms over
een boerenerf, een landgoed of door een weiland. Vaak
onverharde paden, soms klauteren over een overstapje om
over het prikkeldraad te komen of een smal plankje over
een slootje. Kortom altijd verrassend.
De lengte van de routes varieert van 4 km tot een pittige
25 km. Soms kan de route onderweg worden verkort; dat
wordt dan in de routebeschrijving en ter plekke aangege
ven. Soms kunnen 2 klompenpaden ook worden gecombi
neerd tot een lange (meerdaagse) route. Bij het startpunt
is altijd parkeergelegenheid en aangegeven wordt ook of
de route met OV bereikbaar is. Ook de mogelijkheid van
een horecastop onderweg wordt aangegeven. Bij het
startpunt staat een bord waarop de route duidelijk wordt
aangegeven met eventuele variatiemogelijkheden en de
kleur van de route is terug te vinden in de sticker onder
weg.

Rondom Veenendaal liggen diverse klompenpaden: o.a. in
Renswoude, Scherpenzeel, Ederveen, Lunteren, Ede, Wa
geningen, Amerongen en Leersum vind je startpunten.
Maar ook tijdens een uitstapje naar de Achterhoek of de
Veluwe, kun je gemakkelijk een klompenpad in de buurt
vinden op de website of in de app. Er zijn inmiddels al
meer dan 135 klompenpaden en er komen er elk jaar wel
een paar bij. Voorlopig zijn wij dus nog niet uitgewandeld.
Ga dus ook eens op klompenpad en misschien komen we
elkaar weleens ergens tegen.
 
Marja Sterenborg
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Natuurgids
Informatieavond Natuurgidsenopleiding, dinsdagavond
26 oktober
 
De IVN-afdelingen Ede, Zuidwest-Veluwezoom en Veen
endaal-Rhenen en de KNNV afdeling Wageningen organi
seren op dinsdagavond 26 oktober in Veenendaal een in
formatieavond over de nieuwe Natuurgidsenopleiding. De
opleiding, die ongeveer anderhalf jaar duurt, start begin
2022 en is bedoeld voor iedereen die zich actief in wil zet
ten voor de natuur: als gids of als organisator van educa
tieve activiteiten.

Dit kan je ook ontdekken: zwavelzwam

foto Tineke Wouda
 
De cursus is een kaderopleiding van het IVN. Als cursist
doe je in ongeveer vijftig lessen kennis en vaardigheden
op om groene activiteiten te organiseren en begeleiden.
De aandacht gaat uit naar hart, hoofd en handen: genie
ten van de natuur, meer te weten komen over planten en
dieren en praktisch bezig zijn. Tijdens cursusavonden en
excursies krijgen cursisten een brede basiskennis van na
tuur en milieu de regio Arnhem-Ede-Veenendaal-Rhenen
(ten Noorden van de Nederrijn). De cursisten leren hoe ze
zelf informatie kunnen verzamelen en kennis kunnen
overbrengen. Ze verdiepen zich in het werk van de orga
niserende natuurverenigingen.
 
Het is voor de tweede maal dat de vier natuurverenigin
gen samen deze opleiding organiseren. De locaties waar
de theorieavonden van de opleiding plaatsvinden, bevin
den zich waarschijnlijk in Ede, Veenendaal en Wagenin
gen. Naast de theorieavonden, die steeds op dinsdag wor
den gehouden, maken ook praktijkochtenden en excursies
op zaterdagochtenden deel uit van de cursus.
 
Na afronding van de cursus, medio 2023, ontvangen deel
nemers het erkende diploma IVN-natuurgids.
 
De cursus staat open voor alle belangstellenden. Wie nog
geen lid is van een van de organiserende verenigingen,
kan dit alsnog worden. Deelnamekosten zijn 350 euro (in
clusief lesmateriaal).
Vooropleiding is niet vereist, wel hart voor de natuur en

Een cursusavond

foto Corine Klapwijk

zin om met mensen van allerlei kunne en kinderen om te
gaan.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor wie meer
wil weten: op dinsdagavond 26 oktober is er een informa
tieavond in de Groenhof (Karel Fabritiusstraat 3, 3904 TG
Veenendaal) met aanvangstijd 19.30 uur. Aanmelden
vooraf is noodzakelijk.
 
Voor meer informatie en aanmelden is het contactadres:
mstavleu@gmail.com
 
Lia Hemerik, Wim Chardon en Maja Stavleu

Mooi in de herfst, op beukenblad: bladgal

foto Tineke Wouda

Activiteiten
Activiteiten uit de omliggende afdelingen kunt u vinden
op:
 
https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/excursies
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-ede/activiteitenprogramma
https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/
https://wageningen.knnv.nl/activiteiten/
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Lid Worden van IVN 
 
U kunt het werk van de IVN-afdeling Veenendaal-
Rhenen steunen door IVN-lid te worden. Als lid
bent U van harte welkom bij onze activiteiten.
 
Als lid, ontvangt U, naast ons Groene Blad dat mi
nimaal 4 keer per jaar verschijnt, ook het kwartaal
blad “Mens en Natuur” van de landelijke IVN vere
niging.
 
Aanmelding:
https://www.ivn.nl/word-lid
 
Opzegging en/of verhuizingen:  z.s.m. opgeven via:
 
ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl
 
 
Bijdrage GB 
 
Hebt u iets moois of unieks beleefd in de natuur,
vertel datdoor een stukje te schrijven voor het
Groene Blad. Iedere bijdrage is welkom. Deel deze
ervaring met de lezersvan dit blad. Net zoals die
prachtige foto die u hebt gemaakt. Laat iedereen
meegnieten van al het mooie van de natuur. Hebt u
weet van activiteiten die voor de lezers van het
Groene Blad interessant of zinvol zijn, maak het
(liefst ruim van tevoren) kenbaar bij de redactie.
 
Belangstellenden om mee te helpen met het maken
van het Groene Blad en die het redacteurschap
eventueel op zich willen nemen zijn van harte
welkem!
Ik stop eind van dit jaar (2021) met het (op)maken
van het Groene Blad.
 
Nico Bosman
 
GROENE BLAD 
 
De vorige nummers van het Groene Boald kunt u
vinden op:
https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/
archief-van-hetgroene-blad

Voelpad Groenhof

foto Tineke Wouda
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