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Stippellijn 1 kolom

KOPIJ
Gelieve aan te leveren vóór 1 november 2016.
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.

Stippellijn 1 kolom

De voorplaat

Jonge vos aan het foerageren op een recent gemaaide akker
Her en der liggen de nodige maairesten van kevers, muizen
etc..
Ik kon deze plaat maken door uit de struiken op m’n buik
een stukje het weiland in te kruipen. Doordat ik achter mijn
fototoestel lig word ik niet zo snel als mens herkend. Het
vosje ging gewoon door. Het jonge dier moet nu geheel voor
zichzelf zorgen om straks de winter door te kunnen komen.
Kijk voor meer op mijn website www.kjsfoto.nl.
Kees Jan Schilstra

€ 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.
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Van het bestuur

Nieuwe leden

Het is hartje zomer als ik dit bericht schrijf. De bestuurlijke
activiteiten staan in de vakantietijd op een lager pitje. Dus
is er niet veel te melden ditmaal.

Een hartelijk welkom voor:

Locatie
Maar wat er te melden is, is wel goed nieuws. We kregen
een tip voor een nieuwe locatie van Alex Sytsma, een mooie
tip. Bij speeltuin De Zanderij aan de Nijverheidslaan is een
gebouw beschikbaar waar we in de toekomst gebruik van
kunnen gaan maken. Ook is er plaats voor de kasten. Een
hele opluchting dat we deze locatie hebben gevonden.
Naast IVN zijn er in de avonduren ook andere gebruikers,
dus we zullen qua planning nog wel even onze data moeten
afstemmen, maar daar komen we wel uit. De eerste con
tacten met de beheerder zijn positief: er zijn prima afspra
ken te maken.
Een extra punt is wel dat we voortaan voor de koffie/thee
moeten betalen. Daarvoor gaan we een bijdrage vragen,
maar voor een prijs van € 1,00 per kop zal dat hopelijk geen
groot bezwaar zijn.
Deze ontwikkeling vond vlak voor de zomer plaats. Dus na
de zomer gaan we verder spreken over planningen en
dergelijke. Het mooie bij deze locatie is dat we hier ook
overdag terecht kunnen. Al met al ziet het er allemaal po
sitief uit.
Natuurgidsenopleiding
Er wordt hard gewerkt aan de opzet van de nieuwe natuur
gidsenopleiding. Heel veel werk moet worden verzet, maar
het ziet ernaar uit dat hij op tijd kan starten. Als het goed
is, staat er in deze Groene Gids meer informatie.
Inspiratiedag
Deze vindt plaats op 15 oktober. Deze dag is bedoeld voor
ieder die met groepen de natuur in gaat. Het is de bedoeling
dat we elkaar inspireren aan de hand van goede voorbeel
den. Er is een gevarieerd programma. IVN-gidsen uit
Veenendaal-Rhenen, Zuidwest Veluwezoom en Ede kun
nen deelnemen. Geef je snel op, want er kan maar een
beperkt aantal plaatsen. Graag tot ziens bij bovenstaande
of andere activiteiten.

Marcel Heddema, Nieuwe Stationsstraat 11-18, Ede
Mw. J. Septer-Graat, Beatrixlaan 12, Ede
Anna Luijten, Droevendaalsesteeg 49, Wageningen
Lotte Wander, Nieuwe Stationsstraat 11-18, Ede

Stippellijn 1 groot
kolom
Slootjesdag
succes
“Hoe kan die spin hier zomaar rondlopen?” vraagt een
jongetje als hij op de zoekkaart waterdiertjes een spin ziet
en tegelijk ook eentje tussen het gras.
De excursie bij de poelen aan de Horalaan is net begonnen.
Alle kinderen krijgen een waterbestendig zoekkaartje. Even
tevoren ontvingen ze al een loeppotje. Rondom hen sprin
gen tientallen kleine kikkertjes. “Probeer er maar eentje te
vangen. Dan kun je hem nog beter bekijken”, moedig ik hen
aan.
Dan zien ze ook de kikkervisjes in het water en willen ze
toch echt gaan vissen. Daarvoor zijn ze gekomen. Er zijn
voldoende netjes en andere spullen voor alle ruim 30 kin
deren en (groot)ouders. Sommigen hadden van de excursie
gehoord via Facebook. Eén kind had vorig jaar bij Pure
Passie al enthousiast beestjes opgeschept.
De bakken worden gevuld met helder water. Snel komen
er de, op dit moment nog talrijke, kikkervisjes in. “Groene
kikker”, vertelt Wiebe. De springertjes zijn bruine kikker
tjes, alle met een donkere vlek achter het oog. Diverse
kinderen verzamelen kikkervisjes of kikkertjes.
De heel jonge kinderen worden geholpen. Zelfs een beest
je oppakken uit de bak is een hele toer voor een vijfjarige.
In de bakken ontdek ik diverse larven van libelles en juffers.
Beiden vliegen ook heel sierlijk boven het water. Aan de
waterplanten zitten nog de huidjes waaruit ze gekropen
zijn.

Geurt van Steenbeek

Stippellijn 1 kolom

Verschillende soorten visjes worden gevangen. Soms lijkt
het net of ze pootjes hebben, maar dat zijn dan salaman
derlarven. Ze hebben uitwaaierende vinnen op hun kop die
net oortjes lijken. Er is een grote keverlarve en er zijn di
verse kevertjes en wantsen, zoals rugzwemmers en zelfs
een kleine staafwants. Alle kinderen stellen zelf een eigen
aquariumpje samen van hun vangsten.
Het is lekker warm en al dat zoeken maakt dorstig. Geluk
kig is er drinken mee.
Slakjes worden nog eens goed bekeken onder een micro
scoop. Dan wordt het tijd om weer eens naar huis te gaan.
Ieder kind krijgt een button “Waterexpert”, een zelf in te
kleuren diploma en een kikkersnoepje van Angelique. De
ouders krijgen het IVN-programma mee. Ze worden speci
aal gewezen op de kaboutertochten en de volgende water
excursie in september.
Zullen we dan dezelfde soorten dieren vangen?
Joke Veltkamp
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De spin van het jaar
(Oproep geplaatst door Peter van Helsdingen op NCB Naturalis dd. 6 juni 2016)
De spin van het jaar 2016 is de kegelspin, Cyclosa conica. In heel Europa wordt aan het onderzoek van deze spin aandacht
geschonken.
De kegelspin behoort tot de familie van de wielwebspinnen, waartoe ook de meest bekende spin van ons land, de
kruisspin, behoort. Een soortenrijke familie, vooral in de tropen en subtropen.
De kegelspin is gemakkelijk herkenbaar aan zijn lichaamsvorm en aan zijn web. Het achterlijf vertoont bij deze soort
een verlenging boven de spintepels, een knobbelvormige uitstulping, die leidde tot de Nederlandse naam Kegelspin.
Bovendien hangt de spin heel karakteristiek in zijn wielweb, kop omlaag zoals alle wielwebspinnen, met boven en onder
zich een smalle strook met wat stukjes blad of takjes en soms ook prooiresten. Dat maakt het web van de spin opvallend
en herkenbaar. Hij bouwt zijn verticale web meestal op ooghoogte tussen dicht opeenstaande stammen of in gevorkte
stammen, zowel in loof- als coniferenbos, soms ook op hagen en struiken. De soort is niet echt zeldzaam in dergelijke
situaties. Er komt nog een tweede – veel zeldzamere – soort in ons land voor, Cyclosa oculata, die zes knobbels op de rug
en het uiteinde van het achterlijf heeft en daardoor niet met deze soort is te verwarren.
Herkenning
De vorm van het dier en de extra “versiering” in het wielweb, maken de herkenning gemakkelijk. Het dier meet in vol
groeide toestand (poten meegerekend) een kleine centimeter, maar de mannetjes zijn iets kleiner. Als je in het web blaast
gaat de spin trillen. Het is een donkergekleurde soort zonder opvallende patronen, dus de vorm van het achterlijf is het
beste kenmerk. De dieren zijn van voorjaar tot herfst te vinden.
Oproep voor waarnemingen
De ‘Spin van het Jaar’ is een project van de Europese Arachnologische Vereniging en is bedoeld om ieder jaar aandacht
te vragen voor deze wat onbekende groep van dieren. Op deze manier worden er ook verspreidingsgegevens verzameld,
zodat aan het eind van het jaar de soort wat beter op de kaart kan worden gezet. Beschrijving van de omstandigheden
van de plaats waar een web werd gezien levert bovendien inzicht in de eisen die deze soort aan zijn omgeving stelt,
zoals type bos, hoogte en omvang van het web en de aard van de partikeltjes die in het web werden opgenomen.
Gevraagd wordt waarnemingen en bijzonderheden van deze soort, liefst met foto, door te geven aan Peter van Helsdin
gen, EIS-Nederland, Postbus 9517, 2300 RA Leiden (Peter.vanhelsdingen@naturalis.nl). In 2017 zullen de resultaten
worden gepubliceerd.
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versiering, herkenbaar als een wat rechte gang.
Het vrouwtje legt aan weerszijden van deze gang tientallen
eitjes. De larven die hieruit komen, eten zich vervolgens
stuk voor stuk door het hout. Deze vraatsporen staan
doorgaans dwars op de moedergang. Als de larven volgroeid
zijn, verpoppen ze zich. Na een aantal weken komen de
kevers uit de poppen, boren zich naar buiten en vliegen uit.

Fraaie vraatsporen
Op dood hout kun je de mooiste versieringen aantreffen
net onder de schors. Het lijkt net of iemand doelbewust het
hout heeft bewerkt. Maar het is allemaal het werk van
schorskevers, ook wel bastkevers genaamd, die deze mooie
vraatsporen achterlaten.
Moedergang en vraatsporen
Een mannelijke kever boort zich allereerst in een boom,
graaft vervolgens een paringskamer en lokt daar de
vrouwtjes naartoe door een chemische stof uit te scheiden.
Eenmaal bevrucht graaft het vrouwtje een gang net onder
de schors, de moedergang. Dit is het middelpunt van de

Unieke sporen
Er zijn verschillende schorskevers en aan de structuur van
de vraatsporen is te zien welke schorskeversoort het ge
maakt heeft. Zo maakt de grote berkenspintkever (Scolytus
ratzeburgi) een tot 15 cm lange moedergang van waaruit
de vraatgangen van de larven eerst onder een rechte hoek
aan beide zijden vertrekken en dan uitwaaieren. Bij de
essenbastkever (Leperisinus varius) gaan vanuit de pa
ringskamer twee, 6 tot 10 cm lange, horizontale moeder
gangen in tegengestelde richting uit. De vraatgangen van
de larven staan dwars op de moedergang, maar worden
maar 4 cm lang.
Mooi maar schadelijk
Schorskevers kunnen aan de bomen grote schade toebren
gen doordat de vochtvoorziening geblokkeerd wordt en de
boom doodgaat; ook verspreiden sommige soorten plan
tenziekten. De iepenspintkever en de dennenscheerder zijn
de schadelijkste schorskevers. De laatste jaren gaan veel
eiken dood door aantasting van de eikenprachtkever.
(Bron: Vroege Vogels Nieuwsbrief december 2016)

Stippellijn 2 kolommen
Zomerpicknick
van de scholenwerkgroep
Het plan was elkaar op 5 juli op de Ginkelse Heide te treffen,
maar de weersvooruitzichten waren niet zo goed. Dus werd
de zomerpicknick van de scholenwerkgroep verplaatst
naar bezoekerscentrum De Beken in Renkum. Een prachtig
locatie in de mooie natuur van het Renkums Beekdal. Onder
de kapschuur hadden Joke, Kike en Ineke voor ons een
lunch klaargezet. We werden verwend met allerlei brood
soorten, bolletjes, worst, kaas, vlierbessenjam en koffie,
thee, karnemelk en melk. De tafels waren al gedekt toen
we aankwamen en voor iedereen was er een plaatsje.

voor schoolgidsen wordt georganiseerd waarop de bodem
diertjes centraal staan. (Schrijf dit vast in je agenda!) Plaats
en tijd worden nog bekend gemaakt. Al met al was het een
genoeglijk samenzijn.
Na afloop werd iedereen een fijne zomer gewenst en kregen
(van Joke) allemaal een zonnebloemplantje mee naar huis.
Namens alle schoolgidsen,
Corine Klapwijk

Zo’n 20 schoolgidsen hadden zich opgegeven. Anderen
moesten helaas verstek laten gaan vanwege ziekte of werk.
Het was een geanimeerd gezelschap dat praatte over gid
sen, natuur en andere zaken die er mee te maken hebben.
Voordat we echt gingen eten had Ineke nog een verrassing
voor Jan Leppink. Hij stroomde vorig jaar later in bij de
cursus en deed dit voorjaar de stageopdrachten. Ineke
overhandigde hem een prachtig getuigschrift.
Halverwege de lunch nam Kike het woord en prees het niet
aflatende enthousiasme waarmee Joke de scholenwerk
groep aanstuurt. Ze maakt o.a. samen met Remieke en
Truus de roosters voor de wandelingen met de kinderen
van verschillende scholen. Verder organiseert ze de water
beestjesexcursies en de twee jeugdclubs in Bennekom. Ze
kreeg daarom ook een hartelijk applaus van alle aanwezi
gen.
Aansluitend bedankte Joke alle schoolgidsen voor al het
werk dat er gedaan werd. In overleg met Kike, Truus en
Remieke is er besloten dat er op 21 september a.s. een dag
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Zweven bij de
Alterratuin
“Alles wat zich niet zelf kan voortbewegen is plankton”,
doceert een jonge studente me. Zorgvuldig haar woorden
kiezend, probeert ze heel vriendelijk zo goed mogelijk Ne
derlands te spreken. Ik denk dat ze uit Oost-Europa komt.
Ze ziet er heel stoer uit in haar waadpak. Dat maakt me
nieuwsgierig. Wat doet ze daar bij de Alterra vijver?
Benieuwd naar de bloemenrijkdom ben ik het pad naar de
natuurtuin opgefietst. Bij de kleine vijver met loopbrug
vliegen prachtige juffers. Ik zie ranke blauwe lijfjes en rode
ogen. Roodoogjuffers! Ze vliegen in tandem. Zetten eieren
af. Een grote libel met blauw achterlijf scheert laag over het
water. Een gewone oeverlibel. Rondom is het geel door de
ratelaar. Een parasiet, groeiend op gras, evenals vele ande
re planten hierheen gebracht. Het doet het goed. Nog an
dere gele bloemen: Grote wederik, walstro, Jacobskruis
kruid, een leeuwenbek. Daartussen roodpaarse orchideeën.
Ze zijn alweer bijna uitgebloeid. Ook blauwe bloemen er
tussen: Duifkruid en opvallende roodgekleurde Steenan
jers.
Het gras is lang en droog. Erboven dwarrelen diverse bruin
zandoogjes. Op het gele St Janskruid zie ik roodzwart ge
kleurde “bloeddropjes” (St. Jansvlinder), een nachtvlinder.
Ze vliegen schijnbaar moeiteloos van bloem naar bloem.
Een jong wilgenboompje staat tussen het lange gras. De

Natuurgidsen
Inspiratiedag
15 OKTOBER a.s.
In de vorige Groene Gids kondigden wij de Natuurgidsen
Inspiratiedag aan. Heb jij je nog niet opgegeven voor deze
bijzondere dag? Om je over de drempel te helpen, hieronder
het programma. Het wordt een afwisselende dag (binnen
en buiten), waarbij veel gelegenheid is over het gidsen te
spreken.
Verloop van de dag:
9.15
ontvangst met koffie en thee
9.30
kort welkom
9.40
inspirerend verhaal van Yvonne Zwikker en Hans
Hogenbirk
(natuurgidsen in Apeldoorn)
11.15
in groepjes met elkaar van gedachte wisselen aan
de hand van stellingen.
12.00
terugkoppeling van wat in de groepjes is bespro
ken.
12.15
lunch
13.15
postentocht in het Edese bos.
15.15
terug op locatie (koffie/thee)
15.30
bespreken postentocht
16.00
relatie natuurgidsen en natuurgidsenopleiding
16.30
afsluiting (met sapje en hapje)

bladeren hebben ronde uitgegeten gaten langs de rand.
Op het blad zit een prachtige bruinrode kever. Het Brons
kleurig wilgenhaantje, lees ik later thuis in de Oecologische
flora. (Wat een prachtig naslagwerk!) Als ik heel dichtbij
kom, worden de vleugeltjes uitgeklapt en weg is hij. Zwe
vend? Hoog boven me hoor ik gekrijs. Gierzwaluwen.
Schijnbaar moeiteloos zweven ze hun rondjes in de lucht.
Net als de verschillende insecten hier.
Bij de grote vijver is de studente in waadpak aan het han
nesen met drie stokken. Het moet een driepoot worden. Als
ik haar de tape aanreik, blijft het staan. Ze hangt er een
lange trechter van stof aan en giet het vol met water uit de
vijver. Wat onderin de slurf achterblijft gaat in plastic
buisjes. “Ik verzamel plankton voor een <artificial stom
ach>. De soorten erin zijn niet belangrijk.”

Plaats: basisschool De Triangel, Tollenburg 19, Ede
Geef je snel op bij Albert Loef; albertloef@hotmail.com
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“Ook die kleine beestjes, die ik zo kan zien?” “Ja, de maat
doet er niet toe. Alles wat niet zelf kan – ze zwaait met haar
armen om een beweging te suggereren – is plankton. Er zijn
zelfs onderzoekers die menen dat een beest van twee ton
erbij hoort. Het heet Mola mola. Zoek het maar op op inter
net. Komt hier niet voor hoor!”
Joke Veltkamp

Gehoord...
Bij het ruiken van 'look zonder look' zeiden een paar kin
deren van de islamitische school :"dat ruikt naar shoarma!"
Mijn grootste plezier was dat een van de kinderen, die
ontzettend bang was voor alle beestjes, aan het einde van
de les een mestkever op zijn hand durfde te zetten en daar
super trots op was.
Bij de les Zintuigen is een kimspel opgenomen. De juf had
dat aan de leerlingen verteld.
Als aan het eind van deze voorjaarsles geëvalueerd wordt,
zegt een leerling:
“Het was best leuk maar wanneer gaan we nu dat klimspel
doen...?”

Natuurgidsenopleiding
De Werkgroep Natuurgidsenopleiding 2017/2018 is op dit
ogenblik een half jaar bezig met de organisatie. De modu
leteams zijn gevormd en de meeste docenten en mentoren
gevraagd, de activiteiten doorgesproken, kortom de orga
nisatie draait op volle toeren.
Al 18 deelnemers hebben zich voorlopig aangemeld. Er is
plaats voor 30, dus er is nog ruimte. Op dinsdagavond 11
oktober a.s. is er een informatieavond in De Groenhof in
Veenendaal, Karel Fabritiusstraat 3, aanvang 19.30 uur. Je
kunt tijdens deze avond meer te weten komen over de
cursus, kennismaken met de werkgroep en de mentoren
en als je wilt deelnemen kun je je meteen inschrijven.
De cursus wordt georganiseerd op dinsdagavond, soms op
zaterdag en gehouden in Ede, Veenendaal en Wageningen.
Wij hebben zin te starten op 9 januari 2017.
Tot ziens op 11 oktober!
De Werkgroep Natuurgidsenopleiding

Stippellijn
kolommen
Hoe
herken2 en
meld je wildlife crime?
De Gelderse Natuur en Milieu Federatie organiseert op 15 oktober 2016 een cursus Wildlife Crime.
Dit verschijnsel, het illegaal doden of vangen van wilde dieren en/of het opzettelijk verstoren of vernielen van hun
leefgebied, komt ook in ons land voor. Het Meldpunt Wildlife Crime probeert een goed beeld te krijgen van de omvang
en aard van het probleem. Duidelijke meldingen zijn daarbij van belang. Maar hoe herken je een wildlife crime? Veel
mensen willen wel meewerken, maar het is niet eenvoudig om problemen te herkennen en te omschrijven.
Daarom organiseert de GNMF samen met de Academie Politie, Dier en Milieu de eendaagse cursus Wildlife crime. Doel
van de cursus is dat deelnemers aanwijzingen voor een wildlife crime leren herkennen zodat ze, als ze dat willen, een
juiste melding kunnen doen. Ze leren ondertussen veel over een aantal dieren en over landschapsecologie. Kennis die
ze weer kunnen gebruiken bij hun excursies en andere natuuractiviteiten. De cursus is inclusief een digitaal te ontvan
gen cursusboek.
Handvatten
Om zaken in het veld ook te kunnen vinden en te herkennen biedt deze cursus de nodige handvatten. De eerste helft
van de cursusdag staat in het teken van het herkennen van enkele roofvogelsoorten en dieren als de vos, de das, de
boom- en steenmarter, reeën en damherten en hun ecologie (biotoop, levenswijze, jachttechnieken). Ook het wegvangen
van 'wildzangvogels' voor volières en handel wordt besproken.
In de tweede helft van de cursusdag gaan we ook het veld in om een aantal uitgezette delicten te onderzoeken. We
ronden de bijeenkomst af met een toelichting over de omvang en aanpak van de problematiek en over het landelijk
meldpunt Wildlife Crime.
Meldpunt
Het Meldpunt Wildlife crime is enkele jaren geleden opgezet door de Natuur- en Milieufederaties, terreinbeheerders en
de Stichting Natuurnetwerk. Het is bedoeld om een beter beeld te krijgen van de werkelijke omvang en de aard van
vervolging van dieren in het wild. Cruciaal daarbij zijn meldingen van mensen die veel in het veld zijn en aanwijzingen
van vervolging weten te interpreteren, zoals medewerkers van terreinbeheerders, natuurgidsen en excursieleiders, in
ventariseerders en de gewone wandelaar, natuurgenieter. De meldingen worden doorgesluisd naar handhavers, die de
mogelijkheid hebben om op te treden (BOA’s).
Cursusinformatie
Wanneer? 15 oktober 2016, 9.30–17.00 uur
Waar? Bezoekerscentrum Natuurmonumenten Veluwezoom, Heuvenseweg 5a, Rheden
Deelname: Leden van GNMF of van een aangesloten organisatie: € 10,-. Overigen: € 25,-. Word je nu lid, dan krijg je deze
cursus van ons cadeau!
Aanmelden: http://www.gnmf.nl/site/Projecten/Cursus%20Wildlifecrime/
Informatie: GNMF, Bernhard Oosting, 026-3523740
(Bron: GNMF nieuwsbrief 21 juli 2016)
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Jeugdclubs in beeld
In mei gingen zowel de Bosvriendjes als de Woudlopers waterbeestjes vangen bij de paddenpoelen. Daarna werden ze
goed bestudeerd in een potje.

Bosvriendjes, het uitdelen kan beginnen

Woudlopers, Ronald hangt de soepketel op

In juni was het onderwerp klei, modder en vuur. De Bosvriendjes boetseerden mooie dierfiguren of een tegeltje dat af
gebakken werd. De Woudlopers mochten ook boetseren, maar vonden het veel leuker om een echt blotevoeten pad te
maken. Heel handig was het dat het die morgen net flink geregend had. Daarna was er voor beide groepen een kampvuur
waarop stokbrood gebakken werd en soep opgewarmd.
Meer foto's en verslagen op http://bosvriendjesivn-ede.blogspot.nl/
Joke Veltkamp

8

De Groene Gids

IVN EDE

Wie eten er van
mijn judaspenning?
Er staat een judaspenning naast mijn voordeur. Eerst vol in
bloei met paarse bloemenpracht. Het is nogal warm, dus
met die pracht is het snel gedaan. Dan zie ik op de bladeren
en vruchten een gewriemel van zwart-geel gestipte rupsjes.
Zouden die van een vlinder zijn en welke dan?
Dus begin juni een aantal rupsen met judaspenning en al
‘geïnterneerd’ in een bak. Ben vol verwachting naar wat er
uit die rupsen zal komen.
Na enkele “voerbeurten” met judaspenning en koolblade
ren, stopt plots al dat rupsengeloop, het vervellen en de
vraat. Ze zoeken stille plekken. Gaan als bij toverslag ver
stard aan de wanden hangen, hun kopje naar beneden en
echt doodstil.
Terwijl ik toekijk, verandert zo'n rups in een groengekleur
de pop. De rupsenhuid splijt bij de kop in tweeën en
schrompelt vervolgens in de richting van de staart. Uitein
delijk wordt die rupsenhuid tot een vlies met puntige uit
steeksels. Het valt me op dat er duidelijk grotere en kleine
re poppen zijn.
Nu, 5 juni, hangen ze groengekleurd met kleine uitsteeksels
getooid in de bak. Die poppenhuid blijkt heel doorschij
nend. Dus is hun ontwikkeling bijna volledig te volgen.
Na een tijdje bekijk ik de poppen weer. Je ziet nu bij hun
“schouderstukjes” de gespikkelde wittige waas van vleu
gels doorschemeren. Bij de poppen aan de doorzichtige
wand kun je aan de buikzijde de pootjes ook al zien zitten.
Het wordt steeds spannender! Wanneer sluipen ze uit?
Nu wordt het toch echt afwachten en opletten. Als er straks
uit elke pop een vlinder sluipt, moet die wel ruimte hebben,
zodat de vleugels zich goed kunnen ontplooien.

zover ik het nu kan bekijken zijn het exemplaren van het
groot koolwitje. Morgen hoop ik te zien welke vrouwtjes en
welke mannetjes zijn.
Als vandaag de 18e de zon even achter de wolken uit komt
is er plots leven in de brouwerij. In de bak zijn nu bijna alle
poppen leeg en hangen er zo'n 10 vlinders te wachten om
de vrijheid te kiezen. Ze zijn zo snel op de vleugels dat je
alleen in het langs fladderen de duidelijke tekening kan
zien, maar het op foto vastleggen lukt maar moeilijk. Toch
is het een enkele keer gelukt. Enkele dagen later fladdert er
aan de binnenkant van het kamerraam een vrouwtje
koolwitje. Er is blijkbaar toch een rups uit de bak ontsnapt.
Even later kan ook zij de grote wereld in. Zo weet ik na zo’n
drie weken dan toch wie er van mijn judaspenning heeft
gegeten.
Remieke Niermeyer

Verrassende
waarnemingen
Sinds mei 1991 woon ik alweer op of in de wijk “Rietkam
pen”. Eerst in het Vondelingpark, langs de oude Maander
buurtweg (dat nu een fietspad is geworden) en later in het
Oudpark.
In het begin dat we er woonden zaten er steenuiltjes in de
bomen, van de tegenoverliggende houtwal en ook aan de
zijkant in de bomen. We werden er op geattendeerd door
zangvogels, die ze luid scheldend probeerden weg te jagen.
Met het vorderen van de wijk schoven de steenuiltjes op
naar achteren richting Veenendaal. Wel broedde er nog
verschillende jaren een paartje onder de overkapping van
een schuur van de “Heestereng”, een oude boerderij die net
voor de afsluiting Maanderweg richting Veenendaal kwam
te liggen.
Maar er kwamen andere natuuruitingen voor terug.
In de houtwal is door de gemeente klimop aangeplant om
de erosie tegen te gaan. Het was natuurlijk een fantastische
plek voor spelende kinderen.
Sinds een paar jaar staan er orchideeën en deze breiden
zich (tot onze vreugde) uit.
Het is de Brede wespenorchis of wel “De Epipactis Hellebo
rius”, een wonderschone bloem met een hoogte van 60 tot
80 cm. Bloeitijd juni – augustus; nu dus. De kleur varieert

Het is zover!
De eerste vlinder is rond het middaguur uit de pop geslopen.
Na een uurtje zijn het er al vier. Tot nu toe hebben ze alleen
de vleugels ontplooid, maar geen van hen heeft ze nog
opengevouwen. De onderkant is bleekgeel van kleur. Het
zwart van de vleugelpunten en bij enkele ook de zwarte
stippen schemeren erdoorheen.
Het is vandaag (17 juni) geen vlinderweer. Daarom blijven
ze rustig met gesloten vleugels aan de plant hangen. Voor
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van licht groengeel tot rood tot roodpaars.
Een soort die vaak onder populieren en tussen klimop
verschijnt. Verder is het bekend dat de bloem houdt van
omgewoelde grond, wat in de Rietkampen ook is gebeurd.
De orchidee wordt door wespen bestoven, van daar de
naam, dat zijn plooivleugelwespen, zoals onze gewone li
monadewesp. De komvormige onderlip van de bloem bevat
veel nectar. Zo vindt de bestuiving plaats. De soortnaam
“Helleborus” betekent gekmakend.
Een buurman (ook natuurliefhebber) heeft er, op een
stokje, een geplastificeerd blaadje bij gezet met een foto en
een tekst. De orchideeën familie is een groep zeldzame
planten, ze staan allemaal op de rode lijst. Afblijven dus!
Zodat we er allemaal geweldig van kunnen genieten.

– Wiebe Verbaan 5 groepen brugklassers van Het Streek in
mei rondleidde langs de paddenpoelen?
– 2 groepen brugklassers van het Pallas Athene College hier
wateronderzoek deden met ondersteuning van 5 IVN-
schoolgidsen per keer?
– 8 groepen basisschoolleerlingen hier een excursie Water
diertjes kregen? en dat alle groepjes een eigen aquariumpje
maakten dat ze aan het eind op tafel aan anderen lieten
zien?
– 2 groepen basisschoolleerlingen in Renswoude en 2 in
Harskamp een excursie Waterdiertjes kregen? en dat hier
26 schoolgidsen hun bijdrage aan leverden?
– 5 schoolgidsen op verzoek een bos-ontdekkingstocht met
leerlingen van groep 3 begeleidden?

Marga van Wessel

Wist u dat...

– 5 groepen basisschoolleerlingen bosonderzoek deden met
de leskist Het Beste Bos?
– en dat hier 11 schoolgidsen bij hielpen? en dat hier een
konijnenspel bij hoort met zachte oren? en dat dit het
leukste spel is?

– de leskisten voor de scholen weer uitgeleend worden
vanuit het vroegere Milec, nu onderdeel van de Proosdijkinderboerderij?
– Milka Sytsma en Jan Leppink elke week de gebruikte
leskisten controleren?

Stippellijn
2 kolommen
Weer
met de
floragroep op Oud-Reemst
Weer met de floragroep op Oud-Reemst. Dit keer is alles hier doornat als gevolg van de vele en vaak zware regenbuien.
Ook het graan staat nog oogstrijp op de akker.
We starten op de ons bekende plek en lopen de oude route. Nu geen biddend torenvalkje en ook geen dode muisjes met
doodgravers op een hekpaal of graafsporen van de vos. (zie Groene Gids 2015-4).
Het is groen en nat. Door het heidelandschap verspreid zien we behalve groen en bruin ook het helder geel van bijvoor
beeld een aarzelende stekelbrembloem. Hier en daar piept het lila van de dopheide en ook het krachtiger paars van de
struikheide is al te ontdekken. Het is genieten van het glooiende weidse landschap doorsneden met sterke lijnen van
bomenrijen. Een als paraplu uitgegroeide vrijstaande beuk en daarboven dan de langszeilende wolken. Ja ze beloven nog
wel een enkele lading regendruppels, maar we hebben plu’s, goed schoeisel en zijn bovendien niet van suiker.
Als je wat lager in het terrein komt, worden de paden wel wat meer met water gevuld. Ook dat is beleven en tussendoor
genieten van kleuren, vergezichten en plotselinge ontmoetingen. In het open veld zien we zowel een kudde paarden,
als een kudde zwartgekleurde runderen met kalveren rustig grazen. Wat een rijkdom om ze zo vredig naast elkaar te
zien lopen. Als de zon iets meer tussen de wolken piept, dwarrelen er plots vlinders zoals bruin zandoogje rondom ons
heen.
Dan zomaar langs het pad een spinsel in het riet. Toen ik dat zag, kwam er een liedje opborrelen dat mijn Oma meer
dan 60 jaar geleden voor mij zong. De tekst was:

Er schommelt een wiegje in ‘t bloeiende hout;
een wiegje met bloemen gordijntjes.
Dat hebben twee vogeltjes saâm daar gebouwd
en zie eens hoe keurig een fij-ijn-tjes ….......en verder en verder …
Omgezet (of is het getranscribeerd?) naar dit moment:
Er schommelt een wiegje in ‘t rietstengelwoud;
een wiegje met spinrag gordijntjes.
Dat heeft een nijver spinnetje liefdevol gebouwd
en zie eens hoe keurig en fij-ijn-tjes ….......en verder en verder …

Nu kijk zelf maar naar de foto. Verder gaat het weer. Hier en daar ‘pol hoppen’ omdat het pad wat te vol met water staat,
maar ach dan zie je ook dit mooie poeltje. De stronk staat fier in het water en wordt versierd door de stengels van wa
terpostelein. Wat een mooi kleurenspel. Zo krijgen we weer een heel ander beeld van dit prachtige gebied.
Remieke Niermeyer
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Reuze balsemien
Je wieg stond in de Himalaya.
In Edinburgh zag ik je voor het eerst,
maar nu sta je ook in mijn tuin.
Je groeit overal, op dijken langs de Rijn,
zelfs in Finland heb ik je gespot.
Met vlezige rode wortels sta je verankerd
en doorsta je de windvlagen keer op keer.
Je witte, roze en donkerrode bloemen wiegend in de wind.
Het zoemt van bezoekende hommels,
die brommend diep in je kelken kruipen.
Wat me wel verbaast is dat je door velen
als ongewenst kruid wordt gezien.
Terwijl je iets kleinere soortgenoot met de oranje bloemen
is uitverkoren tot een zeer gewenste plant.
In mijn tuin zal ik steeds een plekje voor die reuzenplant
hebben
en blijf ik genieten van je ‘brommende’ bloemen.

Agenda
IVN-EDE
(www.ivn.nl/afdeling/ede)
september
za. 3: Waterbeestjes vangen voor jong en oud
14:00 parkeerplaats Horalaan, 1e rechts 800m. vanaf
Edeseweg
N 52 1 44.8, E 5 47 31
gidsen: Wiebe Verbaan (0318-611947), Joke Veltkamp
(0317-420702), A. Hazeleger
za. 10: De seizoenen van het Bennekomse Bos
14:00 slagboom aan het eind van de Hullenberglaan
N 51 59 29, E 5 41 12
gids: Arjen Barten (0318-430659)
za. 24: Speuren naar sporen op het Wekeromse Zand
10:00 parkeerplaats aan de Hoeverweg. Honden niet toege
staan.
N 52 5.951 E 5 41.774
gids: Michiel Sytsma (0318-623133)

Remieke Niermeyer
za. 24: Kabouterwandeling voor kleuters en (groot)ouders
14:00 oprit Born, Bornweg 12, Bennekom
N 51 59 58.3, E 5 41 19.9
€ 1,- per kind, max. 20, opgave uiterlijk 23/9
gidsen: Ineke Jansonius en Imme Storm (0317-425802),
kabouterwandeling@ivn-ede.nl
oktober
za. 1: Najaarsworkshop Natuurfotografie
14:00 parkeerplaats kasteel Hoekelum, duur 2-2 ½ uur.
Gratis, zonder aanmelden.
N 52 1.007, E 5 40.561
gidsen: Dick Klein Geltink (’s avonds 0318-632673) en Fred
van Wijk (0318-651436)
za. 8: Paddenstoelenwandeling in het Edese Bos
14:00 parkeerplaats N304, Koeweg
N 52 318, E 5 40 50.5
gidsen: Dick Klein Geltink (’s avonds 0318-632673), Piet en
Tiny Griffioen (0318-610376)
za. 8: Langeafstandswandeling. Plaats: zie www.ivn-ede.nl
10:00, duur 5 uur exclusief pauzes
gidsen: S. Belgraver (0318-619779) en S. van Boschinga
(0318-576154)
za. 22: Kabouterwandeling voor kleuters en (groot)ouders
14:00 parkeerplaats N304, Koeweg
N 52 318, E 5 40 50.5
€ 1,- per kind, max. 20, opgave uiterlijk 21/10
gidsen: Ineke Jansonius en Imme Storm (0317-425802),
kabouterwandeling@ivn-ede.nl
zo. 23: Najaarswandeling omgeving Bosbeek
14:00 NIVON-huis, Bosbeekweg 19-21, Bennekom
N 52 0 36.6, E 5 43 58
gidsen: Jeltje Zeelenberg (0318-413486) en Hans Gonggrijp
(0318-840409)
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november
za. 26: 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)
september
za. 3: Aan de slag in een Arnhems stadspark
09:30-12:30, zie de website één week tevoren voor wat en
waar
Voor koffie, thee, frisdrank en gereedschap wordt gezorgd.
zo. 11: Eetbare heemtuin
14:00-15:30, Heemtuin, Ruitenberglaan 4, 6826 CC Arnhem
Kijken naar, proeven van en ruiken aan eetbare planten
oktober
za. 9: Paddenstoelen
14:00-15:30, Heemtuin, Ruitenberglaan 4, 6826 CC Arnhem
Aandacht voor de kringloop in de natuur
za. 23: Paddenstoelenrondleiding voor kinderen tot 12 jaar
14:00-15:30, Heemtuin, Ruitenberglaan 4, 6826 CC Arnhem
Speuren naar paddenstoelen en andere ‘herfstspullen’
november
do. 3 tot za. 19: Groencursus Najaar
lezingen op 3, 10 en 17 november, 20:00-22:00
excursies op 5, 12 en 19 november, 10:00-11:30
Stadsboerderij Presikhaaf, Ruitenberglaan 4, 6826 CC
Arnhem
Kosten: € 15,- Aanmelden via website http://nivon-arnhem.
nl/groencursussen

IVN-ZUIDWESTVELUWEZOOM
(www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom)
Zie de website

IVN-VEENENDAAL/RHENEN
(www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen)
september
za. 10: IVN Wandeling natuurpad ‘De Holle Boom’ (7 km)
09:30 parkeerplaats Brasserie De Holle Boom, Dwarsweg 63,
Overberg
gidsen: Maja Stavleu en Dorthy Reijn. Opgeven 06-11168431
of d.reijn@xs4all.nl
vr. 16 en do. 22: Burlen van edelherten, video en
avondwandeling
19:00-23:00 De Groenhof, Karel Fabritiusstraat 3,
Veenendaal
gidsen: Ejo Smit en Jan-Willem Bergman, autoexcursie
max. 16 personen, opgeven bij Jannie van der Linden
(0318-522583), bij verhindering afmelden!
za. 24: Paddenstoelenexcursie Landgoed Prattenburg
14:00-16:00 parkeerplaats Groene Entree Prattenburg, Cu
neraweg, Rhenen
gidsen: Aly van Eijk en Jannie van der Linden Spiegeltje
meenemen!

zo. 25: Natuurtuin Diddersgoed open
15:00-16:00 hoek Ruisseveen/Goudvink
boerderij)
gids: Gerrit van Leeuwen

(achter

de

oktober
za. 1: Paddenstoelenexcursie Grebbeberg en Laarsenberg
14:00-16:00 parkeerplaats Grebbeberg (monument)
gidsen: Aly van Eijk en Jannie van der Linden Spiegeltje
meenemen!
za. 15: Paddenstoelenexcursie Elsterbos
14:00-16:00 parkeerplaats einde Cuneraweg, Rhenen (bij
Veenendaal)
Van Staatsbosbeheer mogen wij dan op de Cuneraweg langs
Prattenburg rijden
gidsen: Aly van Eijk en Jannie van der Linden Spiegeltje
meenemen!
wo. 19: Oma-Opa en kleinkinderen – ‘Herfst’
14:00-15:30 hoek Slaperdijk/Dijkstraat-West, Veenendaal
gidsen: Ingrid Belser en Jannie van der Linden (opgeven:
0318-522583)
zo. 30: Natuurtuin Diddersgoed open
15:00-16:00 hoek Ruisseveen/Goudvink
boerderij)
gids: Gerrit van Leeuwen

(achter

de

november
zo. 27: Natuurtuin Diddersgoed open
15:00-16:00 hoek Ruisseveen/Goudvink (achter de boerde
rij) gids: Gerrit van Leeuwen

