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KOPIJ
Gelieve aan te leveren vóór 1 februari 2017.
Remieke Niermeyer, Grootveld 12, 6715 EW Ede, tel.
0318-630638, e-mail: redactie.gg@gmail.com
Teksten als word (.doc of .docx), afbeeldingen in jpeg.

De voorplaat
De Pruikzwam (Hericium erinaceus)
Ik kwam dit prachtige exemplaar tegen in de buurt van het
Informatiecentrum Renkums Beekdal. Deze groeit alleen in
stamwonden van dikke beuken (het is een “wond-para
siet”).
Deze zwam zit al meer dan tien jaar op dezelfde plek en
groeide dit jaar in snel tempo. Deze groeispurt is wellicht
het gevolg van de lange regenperiode tot half augustus. De
pruikzwam is paddenstoel van het jaar 2016.
Foto: Alex Sytsma

€ 20,00
€ 22,50
€ 12,50 (minimaal)

De Groene Gids Redactie:
Remieke Niermeyer, Frits Roest, Jeltje Zeelenberg, Leonie
van Beek
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen
al dan niet te plaatsen, in te korten of aan te passen.
De Groene Gids is het contactblad van IVN Ede en verschijnt vier
maal per jaar.
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Mededelingen van het bestuur
Aftreden voorzitter en penningmeester
We hebben er behoefte aan u een en ander uit te leggen over het aftreden van deze bestuursleden. We waren behoorlijk
uit het veld geslagen toen de voorzitter per direct opstapte en later ook de penningmeester aankondigde dat hij niet
meer aan het bestuur wilde deelnemen. Gelukkig wil de laatste nog wel het geld beheren tot een ander zijn werk over
neemt.
Het gaat te ver een volledig verslag te geven over de miscommunicatie die in de loop der tijd is ontstaan binnen de
vereniging. Als (nog volledig) bestuur hebben we een aantal zaken niet direct aangepakt, waardoor een paar mensen
zich behoorlijk gekwetst voelden.
Dit betekent dat wij nu nog met drie bestuursleden over zijn. Zo lang er geen mensen zich aanmelden, zetten we met
z’n drieën de schouders eronder. We hopen natuurlijk dat er snel mensen zullen zijn die zich beschikbaar stellen voor
een van de functies.
Als bestuur hebben wij na reflectie de volgende leerpunten genoteerd:
•
Beter communiceren
•
Lastige zaken direct aanpakken
•
Meer belangstelling laten blijken voor de werkgroepen.
We gaan, voor wat de toekomst betreft, uit van een prettige samenwerking om de vereniging in goede banen te leiden.
Corine Klapwijk, Albert Loef en Jeltje Zeelenberg

Overige mededelingen
Natuurgidsenopleiding
Het programma van de natuurgidsenopleiding, die samen met IVN Veenendaal-Rhenen, IVN Zuidwest Veluwezoom en
KNNV Wageningen e.o. wordt georganiseerd, is door de Commissie Meetlat van het IVN Cursushuis goedgekeurd. Op 10
januari 2017 gaat deze officiële IVN Natuurgidsenopleiding van start. Op dit moment hebben zich 21 cursisten aangemeld.
Werkgroep Natuurgidsen IVN Ede
Bij de voorbereiding van de nieuwe natuurgidsenopleiding kwam naar voren dat er behoefte is aan regulier contact
tussen de natuurgidsen. Daarom stelt het bestuur voor een Werkgroep Natuurgidsen op te richten. Deze bestaat uit (I
VN-gediplomeerde) natuurgidsen. De werkgroep gaat zelfstandig te werk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van
het bestuur van IVN Ede. De werkgroep vergadert viermaal per jaar en er zal minimaal eenmaal per jaar een gezamen
lijke ‘feestelijke’ wandeling worden georganiseerd. De taken van deze werkgroep zijn:
•
Het verzorgen van publiekswandelingen en fietstochten.
•
Het verzorgen van excursies op aanvraag.
•
Het jaarlijks maken van een programma met alle publieksactiviteiten.
•
Het verzorgen van lezingen en presentaties een of tweemaal per jaar voor de eigen leden en vrienden, maar ook
voor algemeen publiek.
•
Het publiceren in de Groene Gids van de opgedane ervaringen tijdens activiteiten.
Locatie
Inmiddels zijn er enkele bijeenkomsten geweest op onze nieuwe locatie bij speeltuin de Zanderij aan de Nijverheidslaan.
De kasten die in de Triangel stonden zijn verplaatst naar de Zanderij. Je kunt de ruimte reserveren voor IVN-bijeenkom
sten door een mail te sturen aan secretariaat@ivn-ede.nl. Op maandag- en woensdagavonden is er beperkt plaats, omdat
er dan meestal een andere huurder van gebruik maakt.
Website
4 juli 2016 is de nieuwe landelijke IVN-website www.ivn.nl live gegaan. Deze biedt een eigentijds visitekaartje van IVN,
ook voor de verschillende afdelingen. Er is veel ruimte voor beeld en een goede presentatie van IVN in de volle breedte:
de cursussen, activiteiten, projecten en programma’s. De website is tevens technisch up-to-date en toekomstbestendig.
Afdelingen hebben ruim de tijd om over te gaan naar de nieuwe omgeving. Sinds 1 september heeft IVN Ede een nieuwe
webmaster, Leonie van Beek. Zij is druk bezig de nieuwe website te vullen.
Enquête
Om een afdeling als IVN Ede draaiende te houden, moeten er, afgezien van bestuurswerk ook andere zaken gebeuren.
Het bestuur wil graag inventariseren over welke kennis en vaardigheden onze leden beschikken. Daartoe wordt met de
digitale nieuwsbrief van december 2016 een enquêteformulier meegestuurd. We vragen jullie dit in te vullen en op te
sturen! Als je de nieuwsbrief niet ontvangt dan is je mailadres niet bekend bij het secretariaat. Je wordt verzocht dit door
te geven aan secretariaat@ivn-ede.nl.
Jeltje Zeelenberg, secretaris IVN Ede
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In memoriam
Ap Hammink
27 juli 1949 - 8 augustus 2016
Onverwacht en ongedacht, de mail van Aps dochter
waarin ze meldde dat haar vader was overleden. De laatste
keer dat we elkaar spraken was na een bijeenkomst van de
faunawerkgroep Hoge Veluwe, op de weg terug naar huis.
Ap vertelde over zijn voorgenomen vakantieplannen voor
Canada. “Weet je, Gert,” zei hij. “In heel Canada was geen
camper meer te vinden om de rondreis te maken die we
wilden. Uiteindelijk gaan we nu maar met een luxeauto van
pleisterplaats naar pleisterplaats, het is goed geregeld en
ik heb er zin in.” We wensten elkaar een goede vakantie en
spraken af om half september het vogelen voort te zetten.
Het heeft niet zo mogen zijn.
Ik leerde Ap kennen tijdens IVN excursies waar hij als
deelnemer aanwezig was. Ap genoot in stilte. Gaandeweg
trokken we meer met elkaar op: bmp-en (broedvogelmoni
toring), vogeltrek tellen vanaf de Drieberg op de Edese Hei,
een fietstocht door de omgeving van Renswoude en gedu
rende het laatste atlasjaar veel wandelen en fietsen in het
blok rond Renswoude. Verrassend was het zomaar oplepe
len van Latijnse vogelnamen en omschrijvingen van gelui
den. “Ach, dat vind ik gewoon leuk om te weten” repliceer
de hij dan op mijn verbazing. Toen ik hem enthousiast
vertelde over de zingende roodmus van de Schotsman
(Veerse Meer) had hij direct een ezelsbrug bij de hand: “Ik
ben een roodmus, ik ben een roodmus”, geheel in stijl met
het ritme van diens zang. Ap las graag en veel, Vestdijk was
een van z’n favorieten, woordenboeken las hij voor z’n
genoegen en hij deelde zijn ontdekkingen tijdens onze
tochten. Samen met zijn vrouw Mieke bezocht hij, met
name in de weekends, musea en exposities. Blij was hij met
z’n NS-keuzedagen, zeker toen hij eerste klas ging reizen.
Hoewel, de eerste keer was geen onverdeeld genoegen want
door de enorme drukte in en om Utrecht stroomde die vol
met reizigers en was het “luxegevoel” minder.
Vorig jaar openbaarde zich een ernstige ziekte. Hij was vol
goede moed. De operatie was succesvol en we pakten in
het afgelopen voorjaar onze inventarisatiewandelingen
weer op. En we zouden….
Ap is niet meer. Een bescheiden, aimabel, betrokken en
sociaalvoelend mens is heengegaan. Wij herdenken hem
met eerbied en respect. Wij wensen Mieke en met haar de
kinderen en kleinkinderen sterkte in de tijd die komt en
waarin de lege plaats zo tastbaar zal zijn.
Gert Sleeuwenhoek
namens de Vogelwerkgroep

Volop bloeiende
kattenstaart
“Brr...”, roept Mark en zet geschrokken een stap achteruit.
Heel nieuwsgierig bekeek hij met mij de inhoud van een
schepnetje, voordat ik wat op zijn spontaan geopende hand
legde. Nadat ik zag wat het was, zei ik: “Bloedzuiger”. 's
Morgens had zijn moeder nog gezegd: “Misschien vangen
we wel een bloedzuiger”.
Het is een prachtige zonnige middag. Nog zes andere kin
deren zijn met hun (groot)ouder(s) naar de IVN-excursie
Waterbeestjes zoeken gekomen. Sommige belangstellen
den lazen een oproep in een kerkblad en zien dit als een
alternatief voor het werken in het nu tekenrijke bos. In
totaal zijn we met 18 personen. Een mooie opkomst.

Volwassenen en kinderen vangen waterbeestjes

Terwijl Wiebe vertelt over het ontstaan van de poelen,
neem ik de kinderen mee. Snel worden de bakken gevuld.
Meteen zitten er al visjes in. Ze worden in een potje gestopt.
“Ja, ik zie de stekeltjes!” Heel veel slakken worden opgevist.
“Oei, wat een grote”, een poelslak, maar ook heel veel
schijfslakjes en eipakketjes. In een geleiachtige massa
worden met het dekseltje van het loeppotje de slakjes
zichtbaar. Grote waterkevers schieten door het water. “Ze
gaan steeds met hun achterste naar boven!” Rugzwemmers
roeien met hun sterk behaarde poten door het water. Libel
lenlarven maken gebruik van raketaandrijving. Een sala
manderlarve loopt met als oortjes uitwaaierende kieuwen
over de bodem van het aquarium. De schilden van een
insect worden opgevist. Sander vertelt dat het van een
loopkever is. De vinder neemt ze graag mee. Sanne vangt
een klein kikkertje met een bruine vlek achter het oog. Op
de bladeren van de geelbloeiende watergentiaan zit een
groene kikker.
De poelen zien er prachtig uit. Veel kattenstaarten kleuren
de oevers paars. Diverse witjes dwarrelen rondom. Het
water staat hoog. De grootste poel is weer voor de helft
dichtgegroeid met riet. Bij de grote schoonmaakactie dit
voorjaar konden de wortels niet verwijderd worden.
In het najaar zal het waadpak aangaan. Behalve het riet zal
ook het braamstruweel onder handen genomen moeten
worden. Natuurwerk blijft nodig om het waterleven te
kunnen laten zien en daar is het ons als IVN-ers om te doen!
Joke Veltkamp
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Bodemdiertjes

Vacatures

Van schalebijter tot oprolmiljoenpoot,
van renspin tot slakkenei!!

binnen onze afdeling

Dat en nog veel meer was de oogst van een ochtendje
schudden, peuren en graven op zoek naar ‘bodem’diertjes
door de schoolgidsen Ede en Lunteren. Een ochtend oplei
den en opfrissen van de diertjeskennis met hulp van Ivo
Lustenhouwer van Natuurbeleving en Ecologisch Advies.
Met zijn twintigen struinden we rondom het scoutingge
bouw in het Bennekomse bos, in tweetallen op zoek naar
kleine beestjes in en op de bodem. Al was het bos droog, er
werd toch van alles gevonden en gedetermineerd. Wat de
een niet wist of herkende, wist de ander en zo ontstond er
een leuke uitwisseling van kennis. Daarnaast wist Ivo ons
met raad en daad bij te staan in het herkennen van de vele
diertjes. Zelfs als de zoekkaarten en/of de Thiemes insec
tengids of andere bronnen voldoende houvast gaven, wist
Ivo er vaak nog een extra weetje aan toe te voegen over de
bijzonderheid van de soort of iets karakteristieks van het
gedrag of de leefwijze.
Een opsomming van wat er zoal gevonden is, en weer
netjes vrijgelaten, in oplopend aantal pootjes: vlinderpop,
ritnaald, keverlarve, regenworm, naaktslak met eitjes, rode
wegslak, verschillende soorten loopkevers, steenloper,
glansloopkever, kortschildkever, mestkever, schalebijter,
renspin, kelderpissebed, oprolpissebed, bladkruiper, dui
zendpoot, oprolmiljoenpoot.
De arbeid werd onderbroken om een kopje koffie of thee
met appelgebak, ja zelfs met slagroom te nuttigen, …. én
om hulde te brengen – met een passend cadeautje – aan
Ineke Jansonius voor haar inzet van 15 jaar schoolgids, 10
jaar jeugdclub en 5 jaar kabouterwandelingen. Al met al
een leerzame en gezellige bijeenkomst ter voorbereiding
op het nieuwe schoolgidsenseizoen. Dank aan Joke en Ineke
voor de geweldige voorbereiding.
Ad Meijs
schoolgids IVN Ede

Voorzitter (m/v)
•
•

•
•
•

behartigt de algemene gang van zaken in de afdeling;
geeft leiding aan de bijeenkomsten van het dagelijks
bestuur (6-8 maal per jaar) en aan de bijeenkomsten
van het dagelijks bestuur met de coördinatoren van
de werkgroepen (tweemaal per jaar);
zit de ALV van de afdeling voor (eenmaal per jaar);
onderhoudt de interne en externe contacten;
bemiddelt bij interne geschillen.

Penningmeester (m/v)
•
•
•
•

•

•

draagt zorg voor de financiële gang van zaken in de
afdeling;
beheert de bank- en/of girorekening(en) van de
afdeling;
houdt de financiële administratie bij van de afdeling;
stelt een financieel jaarverslag op t.b.v. de ALV, met
daarin opgenomen een staat van baten en lasten en
een balans;
maakt op basis van werkplannen van de
werkgroepen, in overleg met het dagelijks
bestuur, een begrotingvan inkomsten en uitgaven
voor het volgend jaar. Deze begroting wordt aan de
ALV ter goedkeuring voorgelegd;
draagt zorg voor de inning van contributies en
donaties.

Ledenadministrateur (m/v)
•
•

houdt de ledenadministratie bij;
helpt met klaarmaken van de Groene Gids viermaal
per jaar.

De laatste twee functies kunnen eventueel worden gecombineerd. Nadere informatie over de bestuursfuncties
worden verstrekt door de secretaris, secretariaat@ivnede.nl.

Workshop bodemdiertjes in het bos (foto Joke Veldkamp)
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Publieksexcursie Waterbeestjes
Broer en zus bekijken aquariumpje

Jeugd in beeld
Een beeldverslag van enkele activiteiten van de werkgroep
Scholen.
De publieksexcursie Waterbeestjes vond plaats op 3 septem
ber. De schoolgidsen zijn weer up-to-date na een workshop
Bodemdiertjes in het bos eind september, en hebben dit tij
dens de herfstlessen in het bos toegepast. De Jeugdclubs
hebben in september bodemdiertjes onderzocht en maak
ten een wormenhotel.
(foto's Joke Veldkamp)

Jeugdclubs onderzoeken bodemdiertjes
Drie wormenhotels
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Publieksexcursie Waterbeestjes
Jongen met aquariumbakje voor informatiebord

Jeugdclubs onderzoeken bodemdiertjes
Scilla legt uit hoe een Wormenhotel te maken

IVN EDE

Jeugdclubs onderzoeken bodemdiertjes
Onderzoekende jongens

Jeugdclubs onderzoeken bodemdiertjes
Wormen in de pot doen

Ad met zijn groepje tijdens excursie paddenstoelen en kriebelbeestjes

2016 - nummer 4

Workshop Bodemdiertjes
Schalebijter (foto Ad Meijs)
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Voer de vogels maar wees voorzichtig
Nu het seizoen nadert waarin we de vogels voeren, is het
van belang kennis te nemen van enkele haken en ogen
hierbij. In de afgelopen winter zijn er verscheidene dode
groenlingen gevonden waarbij de ziekte ’t geel is vastge
steld. In de wijk Veldhuizen vond Remieke Niermeijer een
dood exemplaar in haar tuin waarbij na onderzoek de be
wuste ziekte werd vastgesteld.
De hiernavolgende informatie en de oproep om dode groenlingen
te melden ontlenen we aan de website van SOVON Nederland
(www.sovon.nl).
Dode groenling? Help mee met het onderzoek
De groenling staat extra in de belangstelling bij het Dutch
Wildlife Health Centre (DWHC), het centrum dat ziekten
onder in het wild levende dieren in Nederland signaleert
en onderzoekt. Het DWHC roept samen met SOVON, het
Vogeltrekstation en de Universiteit Utrecht op om dood
gevonden groenlingen te melden.
Het geel
De groenling is gevoelig voor het geel (trichomonose), een
ziekte veroorzaakt door de protozoaire parasiet, Trichomo
nas gallinae. Deze ziekte is algemeen bekend als één van
de doodsoorzaken bij duiven. Sinds enkele jaren is het in
Nederland ook als doodsoorzaak aangetoond bij groenlin
gen. Vogels die het geel hebben, zijn suf, zitten met bolle
veren en vliegen niet graag. Het innemen van voedsel en
water is vaak moeizaam en voedsel kan weer opgerispt
worden en uit de bek vallen. Door het slecht kunnen eten,
vermageren de vogels. Het verloop van de ziekte kan snel
gaan. In meeste gevallen wordt het gekarakteriseerd door
een witgele, kaasachtige ophoping in de mondholte, keel,
krop en slokdarm. Dit beeld past ook bij andere ziekten,
zoals vogelpokken, vandaar dat niet gesteld kan worden
dat vogels met een gelige, kaasachtige substantie het ook
daadwerkelijk hebben. Alleen nader onderzoek kan dit
uitwijzen.

Besmetting voorkomen
Om te voorkomen dat vogels doodgaan door ziekten die via
de voerplaats worden overgedragen Is het aan te bevelen
de volgende maatregelen te nemen:
- Maak voedertafels dagelijks schoon en ontsmet ze regelmatig. Een geschikt ontsmettingsmiddel is bijvoorbeeld
een verdunde huishoudbleekwater oplossing (5%
natriumhypochloride) of een andere commercieel
desinfectiemiddel;
- Spoel de voedertafels altijd grondig en laat ze drogen
alvorens ze opnieuw te gebruiken;
- Verplaats de voedertafels regelmatig om te voorkomen
dat ziekteverwekkers zich eronder kunnen ophopen;
- Reinig een vogelbad iedere dag en laat het eerst opdrogen
alvorens weer met water te vullen;
- Bij sterfte van tuinvogels is het raadzaam om minder te
voeren; nog beter is het om het voeren gedurende
2-4 weken te stoppen;
- Werk met rubberhandschoenen bij het schoonmaken en
was je handen grondig na afloop, met name voordat je
gaat eten of drinken. Gebruik wegwerphandschoenen
bij het verwijderen van dode vogels.
Het onderzoek
DWHC wil, samen met SOVON, het Vogeltrekstation en de
Universiteit Utrecht, beter zicht krijgen op de aanwezigheid
en de verspreiding van het geel onder groenlingen en an
dere vinkachtingen in Nederland. Uit andere landen is
bekend dat ook andere vinkachtigen gevoelig kunnen zijn
voor het geel. In het Verenigd Koninkrijk wordt deze ziekte
in verband gebracht met een sterke daling van de popula
tiegrootte van de groenling aldaar. In Nederland lijkt de
ziekte (nog) geen effect te hebben op de populatie. Maar dit
is een punt dat ook onderzocht zal worden door de betrok
ken instanties.
Inzenden
Voor het onderzoek zijn vers gevonden dode groenlingen
nodig. Vers betekent dat ze maximaal één dag dood zijn en
niet zijn ingevroren. Meld daarom zo snel mogelijk dode
groenlingen en andere vinkachtingen via de website van
DWHC of via sovon.nl/dodevogels. Vink daarbij aan dat je
het dier wilt laten insturen voor onderzoek. Na het melden
van het dier, wordt er contact met je opgenomen en over
legd of het dier wordt opgehaald. Je krijgt dan een instruc
tie over hoe het dier te verpakken. DWHC heeft geen op
haaldienst die het kadaver uit het veld ophaalt, maar wel
een koerier die het in plastic zakken verpakte kadaver bij
de melder (of een ander adres) kan ophalen. Het is belang
rijk dat het kadaver zo koel mogelijk wordt bewaard (maar
niet ingevroren), tot het wordt opgehaald.
Dus heb je een verse dode groenling gevonden? Laat het
weten!
Gert Sleeuwenhoek

Bron: Thermos, https://commons.wikimedia.org
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Back to Nature
Het IVN en Festival Pure Passie 2016 met het thema ‘Back to
Nature”
Om maar direct met de deur in huis te vallen, wat biedt
Festival Pure Passie het IVN mooie kansen om met mensen
in contact te komen en hun belangstelling op te wekken
voor de IVN-activiteiten. Alles stond in het thema: ‘Back to
Nature’. De volwassenen werd voorgehouden de kinderen
de natuur terug te geven.
Bij de IVN-Kraam was heel veel te doen waaronder:
- uilenballenpluizen, waarbij je bij de kraam naast die van
het IVN uilen in levenden lijve kon zien
- waterbeestjes, meest muggenlarven, vangen
- een kompas maken met naald en magneet
- informatie krijgen over de ‘goa-stok’ uit Twente, die af
komstig is uit de natuur en ontstond doordat de kamper
foelie zich om een boomtak wond
- genieten van een kunstwerk waarin op symbolische wijze
gewezen wordt op recycling
- deelnemen aan de kabouterwandeling, waarbij tegen de
kinderen werd gezegd dat er kabouters waren geland in de
kruidentuin met behulp van de vallende lindezaden en bij
de ‘heksenbol’ een van de ouderen begon te zingen “ ’k Zal
je pakken, ‘k zal je pakken zei de toverheks”, waarop ieder
een luidkeels meezong.
16 IVN-ers, goed herkenbaar door het fleurige groene T-
shirt of de polo, hebben zich op deze zonovergoten dag
enthousiast ingezet voor aan alle activiteiten. Geweldig!
Voortdurend werd er met mensen in een goede en ontspan
nen sfeer gepraat over de natuur. We herkennen dit in de
uitdrukking ‘waar het hart vol van is loopt de mond van
over’!
Ook was er ruime aandacht van de Heidehoogheden Erica
en Calluna voor het IVN. Het “bloemenmeisje” van de
Theatergroep kwam met een klein gietertje een chrysant
water geven en in het voorbijgaan ook een van de IVNmedewerkers!
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Er was waardering van de bezoekers voor het benadrukken
van natuurbeleving naast de theorie in de vorm van posters,
folders en boekjes. En er waren reacties als: “ fijn dat jullie
er zijn, ik heb met aandacht naar jullie inzet gekeken. Ga
zo door!”
Albert Loef
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Herfst, wat ben je toch rijk!
De bomen zijn in herfsttooi gestoken
en voorzichtig in nevelen gehuld.
Ja het moest er eens van komen;
het is echt herfst!
‘s Ochtends bij het ontwaken nog donker
ook de nacht komt snel.
Het zonlicht lijkt in de bladeren gesloten.
Toont zich nu in geel, oranje en diep rood.
In het lariksbos is de grond goud getooid.
Door het herfstige lover priemen heldere banen
van in nevel gevangen zonnestralen.
Het ruikt naar de voorbije zomer.
De vogels twieten zachtjes naar elkaar.
Eindelijk is er als een toversluier regen gevallen.
Op de grond wemelt het nu van de paddenstoelen:
roestvlekzwam, russula’s in vele kleuren, aardsterren,
op het dode hout zwavelkop, mycena’s, reuzenzwam
spekzwoerd en nog zoveel meer.
Dan die massa’s beukennootjes, eikels, tamme kastanjes,
esdoornneusjes, walnoten teveel om op te noemen.
Wat is die herfst toch rijk:
vruchten, zaden, kleuren en geuren.
Daar dan nog bij de in geel, oranje en
diep rood gevangen zonnestralen.
Remieke Niermeyer

Werkgroep Flora bij de larix

Foto collage van De Eben-Haëzerschool uit Bennekom
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Van de redactie
Met het einde van het jaar in aantocht kijken we als redactie alvast vooruit naar het nieuwe jaar. Een jaar waarin
we met veel enthousiasme en plezier willen werken aan
de Groene Gids. Deze verschijnt ook volgend jaar weer
vier maal.
Komend jaar willen we in de Groene Gids meer aandacht
voor de verschillende werkgroepen. In elk nummer is
voldoende ruimte (een artikel, een foto(collage), een gedichtje, etc) voor alle werkgroepen. Hierdoor blijven de
leden van IVN-Ede goed op de hoogte van de activiteiten
van de (andere) werkgroepen.
In en rondom de gemeente Ede zijn allerlei (natuur)
werkgroepen actief. In een nieuwe rubriek willen we deze
activiteiten onder de aandacht brengen.
Tot slot willen we aandacht besteden aan ‘het jaar van …’.
Om zodoende de bijzondere flora en fauna van Nederland
een plek te geven in ons IVN.
Indien er ideeën zijn als aanvulling op de Groene Gids
vernemen we dat graag: redactie.gg@gmail.com

Herfstlessen
Paddenstoelen en Kriebelbeestjes
Een zwartlepelzwam, zo heet die paddenstoel, was de re
actie van Hagan toen we deze bij Hoekelum zagen tijdens
een van de herfstlessen. Even tevoren hadden hij en een
van zijn klasgenootjes de volle laag aan sporen van de
aardappelbovist in hun gezicht gekregen, toen ik uitlegde
‘wat er in het bolletje zit’. Tja dat moest natuurlijk gepro
beerd worden met een ferme trap!
En voorafgaand aan een andere les zag ik vlakbij het
startpunt aan de Singel twee vliegenzwammen in de
wegberm. ‘Mijn’ groepje had ik een exclusief toetje beloofd
op het eind van de les, maar… niets zeggen tegen de ande
ren. Nou, dat werkt!
Paddenstoelen, een mooi onderdeel van de herfstlessen,
die we aan zo’n 300 kinderen uit groep 5 en/of 6 uit onze
gemeente hebben gegeven, maar niet alleen paddenstoe
len, ook bladeren, zaden en vruchten vanaf de bodem
verzamelen en bekijken. Wat gebeurt daarmee in de herfst?
Waar blijven al die bladeren en hoe komen er straks
nieuwe? Gevarieerde antwoorden: “Gewoon, dan wordt het
warm en komen ze weer uit de boom” tot “Daar zorgt God
voor”.

Ook bij het onderdeel diersporen waren er soms verrassin
gen. De kinderen in de Sijsselt konden zich vergapen aan
de zwijnenpoel en gingen daarna op zoek naar de veegbo
men. Die waren snel gevonden. Dat was gaaf. Een muizen
hol werd voor een mierenhol aangezien, een konijnenhol
voor een muizenhol. Dat ontlokte bij mij de vraag “als jij
voor je zelf een gat graaft om je in te verstoppen, hoe groot
maak je het dan? Ook tien keer breder of nog meer dan je
zelf bent?” “Nee, dat niet,” was de stellige reactie, “niet
groter dan dat ik er zelf in pas”.
Kortom vele mooie lessen, waarin we veel kinderen de
mooie dingen van de herfst hebben kunnen laten beleven.
Al moet je als gids soms erg alert reageren, zoals bij de
jongen, die na tien meter gelopen te hebben, naar mij
toekomt en mij toevertrouwt dat zijn opa die nacht is
overleden. Even aandacht en medeleven geven is dan wel
nodig, maar daarna zijn aandacht op het bos proberen te
richten. En dat lukte.
Ad Meijs, schoolgids IVN Ede

Kriebelbeestjes verzamelen, dat is toch wel het mooiste
onderdeel voor velen, vooral als je een duizendpoot uit een
half vermolmde boom weet te peuren. Al was het bos vrij
droog, toch werd er nog heel wat gevonden. Michaël (met
puntjes op de ‘e’, dat zei hij erbij) verzamelde met zijn
groepje mooie blauwzwarte kevers, al waren de meeste
dood. Tja, jongen, dat zijn mestkevers. Na mijn uitleg hoe
ze leven en wat ze eten, moest die paardendrol op het pad
worden opgelicht en, ja hoor, twee gangen erin en een
mestkever. De verzamelde kevers werden na afloop uitge
zet bij een hondendrol. Ons werk beklijft dus, al blijft bij
iedereen weer wat anders hangen. Bij een van de groepjes
van Christa was dat beukennootjes eten!
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Foto Henk Schuijt

Foto Henk Schuijt

Werkgroep Natuurfotografie

Foto Alex Sytsma

12

De Groene Gids

IVN EDE

Naar de Biesbosch - Afdelingsuitje

17 september 2016
Met z’n 21-en starten we deze dag bij station Ede-Wagenin
gen en rijden richting de Biesbosch. Boven Ede hangt lage
bewolking. Zou de luchtlanding wel door kunnen gaan? Hoe
dichter we bij de Biesbosch komen, hoe meer blauwe lucht
we zien. Dat belooft dus een prachtige dag te worden.
Tegen elven stappen we, vlak bij het dorpje Hank, uit op de
parkeerplaats van Vissershang. We genieten eerst van een
kop koffie of thee op een terras met uitzicht op het lager
gelegen haventje. We worden om half twaalf in de (fluis
ter)boot genomen. Gedurende zo’n anderhalf uur varen we
over vele kreken en waterwegen. Een zeer enthousiaste gids
vertelt de ontstaansgeschiedenis van dit gebied: over het
leefgebied van de Batavieren tot de huidige status: een
natuurreservaat waarin de natuur eindelijk z’n gang mag
gaan. Daarna volgt een, met talloze tastbare voorwerpen
zoals huiden, poten, schedels, staarten, uitwerpselen, on
dersteunde uitleg over bever en beverrat. De gids leeft,
wonend op een eilandje, al jaren in en van het gebied.
Op veel plekken zie ik de sporen van menselijk ingrijpen
en gebruik, van de voorbije oorlog en van het verzet. Toch
overheerst de natuur. Ik ontdek bomen met aangeknaagde
bast, bevers? Prachtige wilgenstruwelen vinden hun plek
langs de oever. Omgekiepte bomen, met hun wortelkluit
loodrecht op de waterspiegel, vormen een aantrekkelijke
plek voor de ijsvogel om z’n nest in uit te graven. Hier en
daar horen en zien we, soms pontificaal zittend op een kale
tak, de ‘blauwe schicht’. De boot helt dan bijna over, want
iedereen wil die ijsvogel toch wel spotten.
Behalve deze uitdagende waarneming zien we een veel
voud van allerlei eenden, meerkoeten, futen soms een
dodaars, enzovoort, maar de visarend vertoont zich niet.
Daarnaast hebben we ook zicht op een van de energiepro
ductiereuzen, de Amercentrale. Wat is dat een mammoet
in dit gebied, maar ach die hoort er ook bij.
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Eenmaal weer op de wal is de keus aan de deelnemers: of
terrasje pikken, of een korte/langere wandeling door het
gebied, of naar het natuurcentrum, of naar het noordelijker
deel met grote plas-drasgebieden. De meesten kiezen voor
de korte wandeling. Deze gaat eerst over een pad voor het
aangespannen paard. Dus is het tamelijk breed, het loopt
over een van de vele dijken met, als de begroeiing het
toelaat, zicht op het water en aan de andere kant op het
binnendijkse land met schapen. Met een grote boog komen
we terug bij de parkeerplaats van Vissershang. Hier haken
een aantal wandelaars af, deels om op tijd terug te zijn in
Ede, anderen om nog even rustig na te genieten op het
terras.
Zo’n 15-tal gaat verder onder langs de dijk en na verloop
van tijd boven op die dijk. De begroeiing van de taluds is
een tijdje geleden gemaaid. We zien nu veel weer opgroei
ende planten zoals: cichorei, berenklauw, wilde peen, maar
ook de prachtig gele bloemen van het heelblaadje en de
paarsen van smeerwortel, zwarte knoop, duifkruid en
scabiosa. De hommels doen zich evenals blauwtjes en zelfs
een argusvlinder te goed aan de nectar. Er vliegen verschil
lende grote en kleine libellen, soms zitten ze even stil en
kunnen we ze van dichtbij bewonderen.
Ach je komt, ondanks de vele aanwezige oplettende
ogenparen, toch steeds ogen te kort om alles waar te
nemen. We lopen het laatste stuk over een toegangsweg
naar de vruchtbare akkers en een camping. Het graan is al
geoogst, op enkele percelen liggen uien te drogen en op
andere staan de rode en groene kool te wachten op het
oogstmes. Op een kruispunt wordt onze aandacht getrok
ken door een monument ter nagedachtenis aan de beman
ning van een tijdens de oorlog neergestort vliegtuig. We
vervolgen onze weg richting parkeerplaats. Vier van ons
gaan toch nog even in het noordelijke deel kijken en de rest
maakt zich klaar om terug naar Ede te gaan. Het loopt
tenslotte al tegen vieren.
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Met z’n vieren gaan we via Werkendam naar het vogelrijke
noordelijke gebied. We rijden over een tamelijk smalle weg,
met aan weerszijden uitgestrekte watervlaktes en drassige
gebieden, maar met weinig ruimte om de auto veilig te
parkeren. Toch lukt het hier en daar. Nu kunnen we rustig
genieten van de gevederde vrienden. Grote groepen eenden
en meerkoeten dobberen op het water. Daartussendoor
zwemmen futen, knobbelzwanen en een keer een koppel
tje zwarte zwanen. Op veel plekken zijn de grote zilverrei
gers aanwezig. Verschillende keren vliegen grote vluchten
ganzen, waaronder ook Canadese, gemengd met kieviten
en spreeuwen op. Waarschijnlijk is er een ‘roofpiet’ in de
lucht en gaan ze daarom op de wieken. Na wat speurwerk
ontdekken we een slechtvalk, een bruine kiek en op een
paaltje ook nog een smelleken.

We zijn nauwelijks uitgestapt of er komt een grote ‘roofpiet’
aangevlogen. Het is een visarend die recht over ons heen
komt vliegen, wat een mazzel. Met deze prachtige waarne
mingen besluit ik mijn ‘IVN dagje uit’. Het was van begin
tot eind genieten!
Remieke Niermeyer

Weer verder rijdend zien we een cluster van auto’s op een
doodlopende weg. Dat is voer voor vogelaars. Er is vast wat
te zien. Ja hoor bij een batterij telescopen horen we van de
aanwezigen dat er een Bairds steltloper is gespot. Dat is een
kers op de taart, want dit is pas de 12e waarneming voor
Nederland ooit! Wat zijn wij bofferds!
We gaan weer door, nu naar de uitkijktoren over de Petrus
plaat, een zoetwaterspaarbekken. Hier ontvouwt zich een
uitzicht over een watervlakte omzoomd met opgaande
struiken en daarboven een blauwe lucht, waarin grijze en
witte wolkenpartijen statig voorbijzeilen. Hier en daar
dobbert op het bijna rimpelloze wateroppervlak het zwart
silhouet van een vogel. Het is hier vrijwel muisstil. Tot een
groene specht z’n aanwezigheid kenbaar maakt.
Toch moeten we weer verder. Op weg terug naar Ede maken
we nog een stop. Het is weer bij een prachtig nat gebied.
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IJsvogel (foto Milka Sytsma)
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Lange afstandswandeling
Zaterdag 8 oktober om 10:00 uur start vanaf de slagboom op de
Hullenberglaan in Bennekom een lange afstandswandeling van
ca. 5 uur. Deze cultuurhistorische wandeling wordt begeleid door
gidsen van de IVN afdeling Ede en voert u onder andere langs
grafheuvels, oude graanakkers, door het Renkums Beekdal en
over de Wageningse Eng.

pauzeerden op het terras met koffie en gebak. De wandeling
werd vervolgd langs het kabouterpad en over de vlonder
staken we het Beekdal over naar de oude zwemvijver, waar
koning Willem III nog heeft gezwommen. Door het bos van
Oranje Nassau Oord bereikten we de wijngaard op de
Wageningse Berg en liepen daarna over de Wageningse Eng.
De grote bank konden we natuurlijk niet voorbijgaan zon
der er eerst even te rusten en een hapje te eten. De laatste
etappe voerde door het bos achter Wageningen-Hoog en
door Oostereng, waarna we rond half vier weer ons start
punt bereikten. Het was een heerlijke wandeling langs
onbekende paadjes, ook voor degenen die vaak in dit gebied
wandelen!
Jeltje Zeelenberg

Tijd voor pauze
(foto Sander Belgraver)

Deze aankondiging trok 10 wandelaars naar de Hullen
berglaan in Bennekom. Onder begeleiding van de gidsen
Sander Belgraver en Sanne Boschinga werd op deze eerst
bewolkte, maar later zonnige herfstdag gestart met de
wandeling. Het doel was ‘lekker’ door te lopen en niet bij
elke boom of paddenstoel stil te staan. Er werd lekker ge
lopen, eerst door het Bennekomse Bos, over de akker en het
heitje, vervolgens over een smal bospaadje naar het Ren
kums Beekdal. Op landgoed Quadenoord werd wel stilge
staan bij de ruïne van de watermolen, het enige dat nog
herinnert aan de acht watermolens, die ooit langs de
Renkumse Beek stonden. Daarna door naar het Natuurcen
trum de Beken.

Stippellijn
1 kolom
Nieuwe
leden
Een hartelijk welkom voor:
Sem van Harselaar, Boedelhof 24, Ede
Lisette Willemse, Spinnerij 47, Ede
Henk van der Mheen, Korenlaan 54, Bennekom
Jennie van der Mheen, Korenlaan 54, Bennekom
Yvonne Sloof, Petteweg 51A, Ede

Onderweg passeerden we een fraaie pruikzwam, waar we
natuurlijk ook even bij stil stonden. Door de warmte van
de zon, die door de bomen scheen, verdampte het aanhan
gende vocht en leek het alsof de zwam ademde.
Bij het Natuurcentrum bleek het oogstfeest net gestart. We

Renkums Beekdal
(foto Sander Belgraver)
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Agenda
IVN-EDE
(www.ivn.nl/afdeling/ede)
december
za. 10: Excursie Doesburger Eng/Kernhem Ede
13:30 parkeerplaats Doesburgermolen, Doesburgermolen
weg, Ede
N 52 22.361, E 4 53.579
gids: Kees-Jan Schilstra (06-57334488)
januari 2017
zo. 1: Natuurwandeling Bennekomse Bos en Heitje
14:00 slagboom Hullenberglaan (nabij het koepeltje),
Bennekom
N 51 59 48.3, E 5 41 20.0
gidsen: Hans Westendorp (0318-418465), Jeltje Zeelenberg
(0318-413486)
za. 21: Wintervogels op het Wekeromse Zand
09:00-11:00, vanaf hoofdingang aan de Lichtenvoordseweg
(achter voormalige vuilstort)
N 52 5.951, E 5 41.774
gids: Dick van Houwelingen (0318-591531) en Wiebe Ver
baan (0318-611947)
za. 21: Lange afstandwandeling
10:00 vanaf noordzijde Station Ede-Wageningen, duur ca.
4 uur exclusief pauzes
N 52 01 41.3, E 5 40 20.3
gidsen: Sander Belgraver (0318-619779) en Sanne van
Boschinga (0318-576154)
maart
za. 4: Met IVN naar de knoppen
14:00 parkeerplaats N304, Koeweg
N 52 3 18, E 5 40 50.5
gids: Dick Klein Geltink (0318-632673)
za. 18: Vogelzang excursie Bennekomse Bos en Heitje
07:00 slagboom Hullenberglaan (nabij het koepeltje),
Bennekom
N 51 59 48.3, E 5 41 20.0
gids: Hans Westendorp (0318-418465)
zo. 19: Voorjaarswandeling omgeving Bosbeek
14:00 NIVON-huis, Bosbeekweg 19-21, Bennekom
N 52 0 36.6, E 5 43 58.1
gidsen: Jeltje Zeelenberg (0318-413486) en Hans Gonggrijp
(0318-840409)
za. 25: De seizoenen van het Bennekomse Bos
14:00 slagboom aan het eind van de Hullenberglaan
N 51 59 48.3, E 5 41 20.0
gids: Arjen Barten (0318-430659)

IVN-ARNHEM
(www.ivn.nl/afdeling/arnhem)
december
za. 03: Aan de slag in Meinerswijk
09:30-12:30 vanaf Hannesstraatje 2, 6843 NV Arnhem
Raadpleeg de website voor de aard van de werkzaamheden.
Voor gereedschap, koffie, thee, frisdrank wordt gezorgd.

di. 27: Waterberg, verborgen natuur naast de snelweg
14:00-16:00 vanaf kleine zij ingang begraafplaats Moscowa,
Waterbergseweg 20, 6815AP Arnhem
Deelname gratis. Tip: stevig schoeisel
Programma 2017 nog niet bekend

IVN-ZUIDWESTVELUWEZOOM
(www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom)
december
za. 03: Werkochtend Werkgroep Beken en Sprengen
09:30-12:30 vanaf Vrijwilligersgebouw Mussennest achter
NatuurinfoCentrum Renkums Beekdal, Nieuwe Keijen
bergseweg 170, 6871 VZ Renkum
Contactpersonen: Ruud Schaafsma (0317-315117) en Gerrit
Brouwer (0317-351545)
za. 17: Werkochtend Werkgroep Beken en Sprengen
09:30-12:30 vanaf Vrijwilligersgebouw Mussennest achter
NatuurinfoCentrum Renkums Beekdal, Nieuwe Keijen
bergseweg 170, 6871 VZ Renkum
Contactpersonen: Ruud Schaafsma (0317-315117) en Gerrit
Brouwer (0317-351545)

IVN-VEENENDAAL/RHENEN
(www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen)
raadpleeg de website

