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Hoe gaat het met de gehakkelde aurelia? 
 
 

De gehakkelde aurelia is een zeer algemene dagvlinder die tegenwoordig in het hele land voorkomt. 
Ook in tuinen is het een veel geziene gast. Op dit moment zitten de vlinders weggekropen in struiken 
en tussen boomwortels en takkenbossen om zo de winter door te brengen. Hoe gaat het met deze 
soort? 
 
De gehakkelde aurelia is niet moeilijk te herkennen. De 
bovenkant van de vleugels heeft een oranje grondkleur met 
zwartbruine vlekken. De donkerbruine rand van zowel de 
voor- als de achtervleugel is sterk gekarteld, en daaraan 
heeft hij zijn naam te danken. De onderkant, dus de kant 
die te zien is als hij met de vleugels dicht zit, Is heel anders 
van kleur. Oppervlakkig gezien lijkt deze gewoon bruin, 
maar als je hem van dichtbij bekijkt en met goede belichting 
blijken er allerlei tinten in te zitten. Opvallend aan die 
onderzijde is de witte C, waar de wetenschappelijke naam 
Polygonia c-album naar verwijst. De bruine kleur is 
uitstekende camouflage als de vlinder, zoals nu, 
weggekropen is tussen takken en dorre bladeren. Het is 
een vlinder van bosranden, open plekken in het bos, 
parken en tuinen. De rupsen leven vooral grote brandnetel, 
maar ook wel op hop, iep, ribes en wilg. 
 
 
 
 

 

 
Een voorspoedig en duurzaam 

2017 toegewenst. 
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Nationale tuinvogeltelling 2017. 
Op 28 en 29 januari 2017 wordt weer de nationale tuinvogeltelling gehouden. Doe ook eens een jaar mee. 

Hoe werkt het: Iedereen kan meedoen in 3 gemakkelijke stappen: 

 Tel op 28 of 29 januari 2017 een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon (hieronder vindt u meer 
informatie over een 'balkontelling'). Vliegen de vogels alleen maar over uw tuin? Die tellen niet 
mee. Scholen, kinderboerderijen en andere groepen kunnen van tevoren tellen en hun telling insturen 
vanaf vrijdag 27 januari 2017. Kijk op www.tuinvogeltelling.nl voor nadere informatie.  

 

 
 

 
Nieuwjaarsbijeenkomst en Nieuwjaarswandeling 2017. 
Op 14 januari 2017 wordt de Nieuwjaarsbijeenkomst met Nieuwjaarswandeling 2017 gehouden.  Zoals elk 
jaar staat deze bijeenkomst in het kader van uitwisseling van gedachten en plannen en het uitbrengen van 
een toast op het nieuwe jaar.  Het bestuur nodigt u van harte uit daarbij aanwezig te zijn. U bent  welkom 
vanaf 11.00 uur in De Groenhof aan de Karel Fabritiusstraat 3 te Veenendaal.  In de Groenhof zullen enige 
werkgroepen zich presenteren en kan er een kijkje worden genomen in de Mediatheek. 

 
Na de brunch die start omstreeks 11.30 uur kunt u deelnemen aan de Nieuwjaarwandeling. Deze wandeling is 
ook geschikt voor kinderen, dus neemt u die zeker mee. Na afloop van de wandeling bestaat er de 
gelegenheid na te praten en een toast uit te brengen op het nieuwe jaar. 

  

Maandag 23 januari 2017 Bosuilen excursie.. 
Op deze maandagavond hebben we weer onze bosuilen-avond.
 Vanaf 16.30 uur bent u welkom bij Residence Rhenen, 
Veenendaalsestraatweg 50, Elst/Rhenen waar u kunt  genieten 
van een uitgebreide en lekker winterse complete 
stamppotmaaltijd.  Er wordt een bosuilen en roofvogelpresentatie 
gehouden gevolgd door een avondwandeling.  
Spreker en begeleider is Bert de Ruiter. Kosten voor dit 
avondvullende programma €  20,00. 
Opgeven bij Jannie van der Linden (318-522583) Bij verhindering 
afmelden. 

  
 
 Lezing. 

Op vrijdagavond 20 januari om 19.30 uur geeft Harald 
Arissen uit Rhenen in De Groenhof een boeiende 
lezing/presentatie over in onze omgeving voorkomende 
dieren. 
Harald is een jonge IVN-er en een zeer gewaardeerd lid 
van de Scholenwerkgroep Rhenen.  
Schoolkinderen, maar ook ouderen, hangen aan zijn 
lippen als hij als gids met veel enthousiasme over de 
natuur vertelt. 
Zelf zegt hij over zijn presentatie het volgende: 
'Mijn lezing gaat over dieren, schedels, tanden en 
kiezen. Het betreft dieren die wij allemaal kennen uit 
onze omgeving, zoals zwijn, das, vos, bever, eekhoorn, 
egel. Van deze dieren heb ik ook zelfgemaakte beelden 
die ik wil laten zien. Voorts heb ik ook beelden van 
walvissen, die ikzelf gemaakt heb in Noorwegen en ook 
van deze zoogdieren heb ik materiaal bij me. Wat de wegwerpcultuur zoal met onze “wildlife” doet, komt ook 
ter sprake'. 
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Activiteiten. 
Op zaterdag 11 februari Bomen herkennen in de winter. 
duur:  van 14:00 uur tot 16:00 uur vertrekpunt:  Rhenen (bij Veenendaal)    parkeerplaats “Groene Entree    
Prattenburg”, Cuneraweg,  gidsen:  Gerrit van Leeuwen, Carlo van de Weerd. 
 
 
 
 
Prijswinnende foto Utrechts Landschap. 
 

 
 

 
 

Dick Jeukens heeft de winnende plaat gemaakt voor de 
fotowedstrijd 'Mijn Mooiste Plek' van het Utrechts Landschap. Hij 
fotografeerde landgoed Heidestein in Zeist. De fotowedstrijd leverde 
ruim honderd foto's op. Het was volgens Utrechts Landschap niet 
makkelijk een winnaar te kiezen. Uiteindelijk kwam Jeukens als 
winnaar uit de bus met zijn mysterieuze foto van landgoed 
Heidestein in de ochtend. 
 
Utrechts Landschap is de beschermer van natuur en cultuur in provincie Utrecht.  

 
 

Meer foto’s vindt u op; www.jeukensweb.nl  
 
 

http://www.jeukensweb.nl/

