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Lid of donateur worden?
Op pagina 4 leest u er meer over
In het Groene Blad worden artikelen van leden en werkgroepen van de
afdeling Veenendaal – Rhenen geplaatst. Vanwege plaatsgebrek kan
het voorkomen, dat (lange) artikelen worden aangepast of ingekort.
Wanneer een artikel helaas zelfs geheel niet geplaatst kan worden zal
het of in een volgend nummer worden opgenomen of op de website
worden geplaatst.
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Van Binnen uit
Voor u ligt het laatste Groene blad van 2012. Een jaar met veel
activiteiten ligt alweer achter ons, een heel nieuw jaar met opnieuw veel
plannen, voor ons.
Nieuwjaarsbruch
Traditie getrouw is onze eerste activiteit in 2013 het organiseren van
een heerlijke Nieuwjaarsbrunch voor al onze leden en donateurs op
zaterdag 19 januari. Onder het genot van een broodje en een drankje
kunnen wij elkaar in een gezellige sfeer ontmoeten om bij te praten en
van gedachten te wisselen over het nieuwe jaar. De uitnodiging hiervoor
heeft u gelijk met dit blad op de deurmat gevonden.
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. Ook zal tijdens deze bijeenkomst de prijsuitreiking
plaats vinden van de Diddersgoed foto wedstrijd.
Nieuwjaarswandeling
Na de brunch die start omstreeks 11.30 uur kunt u deelnemen aan de
even traditionele Nieuwjaarwandeling met opdrachten. 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.
Ik zie u dus op 19 januari 2013.
Maar eerst wil ik u namens het bestuur, fijne feestdagen toewensen en
een prettige jaarwisseling.
Bert de Ruiter
voorzitter
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Welkom nieuwe leden en donateurs
Hier onder zijn de nieuwe leden en donateurs van de afgelopen
maanden vermeld. Hartelijk welkom bij de vereniging! Tot ziens bij één
van de activiteiten.
Jeltje Zaal

Hoogstraat 22-1

3901 CG

Veenendaal

Winternummer
Voor u ligt het winternummer van onze afdeling. Dit keer met artikelen
over een activiteit van de Zwammen en informatie uit de mediatheek.
Verder vindt u de tweede “Slenterpaadjes” van Aly van Eijk, een recept
en tips van Cockie Gadella.
Peter Beaart
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Lid of donateur worden?
U kunt het werk van de IVN-afdeling Veenendaal - Rhenen en
omstreken steunen door lid of donateur te worden. Als lid of donateur
bent u van harte welkom bij onze activiteiten.
Als lid ontvangt u naast het Groene Blad, dat minimaal 4 keer per jaar
verschijnt, ook het kwartaalblad “Mens en Natuur” van de landelijke IVN
vereniging. Donateurs ontvangen alleen het Groene Blad.
Leden betalen € 20,- per jaar
Donateurs minimaal € 15,- per jaar
Aanmelding:
met volledige adresgegevens, telefoonnummer en uw e-mail adres.
Opzegging: vóór 1 december.
Adreswijziging: zo spoedig mogelijk
Aanmelding, opzegging en adreswijziging via de website
www.ivnveenendaal-rhenen.nl, klik op “lid of donateur worden” , het
betreffende formulier invullen en opsturen per e-mail
(ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl) of per post naar:
De Groenhof, Karel Fabritiusstraat 3, 3904 TG Veenendaal
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Slenterpaadjes
Gewoon een doordeweekse morgen, slenterend door Prattenburg.
Geen mensen, alleen de geluiden van het bos. De laatste bladeren zijn
gevallen, het ruisen is tijdelijk verstomd, de nieuwe knoppen al paraat
voor het komende voorjaar. De wind die is opgestoken laat sommige
half omgevallen bomen tegen elkaar schuren. Het is wat mistig, alles is
nu gehuld in een diffuus licht dat alle scherpe contouren weg heeft
gehaald.
Vogels
Een stel zwartkopmezen zoeken tussen de takken of er nog wat
eetbaars is. Iets verderop hoor je het scherpe geluid van het
winterkoninkje wat bezig is om het hele landgoed tot zijn territorium te
maken. Een troepje vinken zoekt vergeefs naar beukennootjes. Die
waren dit jaar bijna niet aanwezig door de late vorst van 2011. Omdat ik
tegenwoordig nogal langzaam loop, dit in verband met een
hoogbejaarde hond die haar eigen tempo bepaalt, ontdek ik een wereld
van verschil. Je ziet nu veel meer dan wanneer je de sokken er stevig in
zet! Camera in je zak en de mooiste momenten blijven nu bewaard.
Paddenstoelen
De paddenstoelen zijn zo goed als verdwenen, fluweelpootjes op
boomstronken pronken met hun geel met oranje hoed. Die komen vaak
na de vorst en kunnen aardig wat hebben. Een dennenhoedzwam wordt
ieder seizoen zwarter. Van het warme bruin met een okeren rand blijft
niet zoveel meer van over. We hebben wel een uniek
paddenstoelenseizoen gehad, overvloedig en veel zeldzame zwammen.
Zo veel had ik er nog nooit gezien, dus het was dubbel genieten!
Raven
Het echtpaar raaf komt al roepend overvliegen, ze zitten al heel wat
jaartje in onze omgeving. Hij is de grootste van de kraaiachtigen en ze
hebben een volledig glimmend zwart verenkleed. In zijn vlucht is de
wigvormige staart goed herkenbaar en hebben een zware massieve
snavel. In vroeger eeuwen was het een aaseter van de galgenvelden en
slagvelden. Hier eet hij kleine zoogdieren en een vogel weet hij ook wel
raad mee. Maar hij lust ook granen en fruit en mals groen. Van februari
tot eind maart is hun broedtijd met meestal 4-6 eieren. Ze maken een
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nest van takken, stukken stof, plastic en wat meer voorhanden is. Het
nest is vaak hoog in een grote boom, die wat solitair staat. Zo kunnen
ze alles goed overzien. Het zijn indrukwekkende vogels die ik meestal
op de zelfde tijd zie overvliegen. Ik denk vogels met een zeer vaste
gewoonte!

Sporen in de sneeuw
Wanneer de sneeuw vers is gevallen ontdek je alle sporen van vogels
en zoogdieren. De prenten van de reeën, de vos die met de punt van
zijn staart over de grond sleept. Bij de weilanden ontdek je sporen van
een haas en konijn. Je kunt ook goed zien of het konijnenhol is
bewoond. De afdrukken van de kleine konijnenpootjes laten zien dat hij
erin en eruit gaat. De sneeuw dempt al het geluid, ook het verkeer in de
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verte, maar accentueert wel de silhouetten van de bomen. De wind
heeft een laagje sneeuw tegen één kant van de bomen gewaaid.
Wanneer je achterom kijkt, zijn alleen jouw voetstappen te zien. Een
witte wereld helemaal van jou alleen!
Honderden tinten wit
De knotwilgen op het Ketelwegje hebben een witte muts, hun takken
elegant met een laagje wit vormen een kantwerkje. De stokoude vlier
met zijn gele en grijsgroene korstmossen, heeft zijn judasoren ook
toegedekt. Het riet, nu zilvergrijs verkleurd, kraakt, de pluimen zakken
door het gewicht van de sneeuw diep naar beneden. En als de zon
ineens doorbreekt, zie je honderden tinten wit, van goud, blauw, paars,
grijs in veel gradaties. Een stelletje sijsjes zoekt in de zwarte elzen of ze
zaadjes uit de proppen kunnen peuteren. De elzenkatjes hangen stijf
bevroren klaar, om te gaan stuiven in februari. Het eikenboompje dat er
staat heeft alle kleuren van blad al gehad. Nu is het blad vaalbruin
geworden. Hij houdt het blad het langste, maar krijgt als laatste weer
zijn nieuwe blad.
Kijk en geniet!
Aly van Eijk
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Romige velouté
van linzen
Ingrediënten voor 4 personen:
75 gram bruine linzen
2 sjalotten 1 teentje knoflook
150 gram bloemige aardappelen
a 2 eetlepels olie
50 a 60 cc groentebouillon
150 cc slagroom
Een snufje nootmuskaat
4 eetlepels opgeklopte slagroom
4 theelepeltjes zwarte viseitjes

1

Bereiding:
1. Zet de linzen een dag van te
voren in water en laat ze de
hele nacht weken.
2. Pel de dag zelf de sjalotten en de knoflook en hak beide fijn. Schil de
aardappelen en snij ze in kleine stukjes. Laat de sjalotten, de
knoflook en de aardappelen fruiten in de hete olie. Voeg de linzen en
de groentebouillon toe. Breng aan de kook. Laat ze 40 minuten gaar
koken. Pureer de aardappelen en de linzen.
3. Zeef de velouté en voeg de slagroom toe. Kruid naar smaak met
witte peper en nootmuskaat.
4. Giet de velouté in warme borden en versier met de opgeklopte
slagroom en een lepeltje viseitjes.
Cokkie Gadella
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Nieuws uit de Mediatheek,
De winter is een goede tijd om naar mossen te kijken. Een goede hulp
hierbij is de Fotogids Mossen van Klaas van Dort en Chris Buter. Uit
ervaring weten de auteurs dat de meeste mossoorten goed zijn te
herkennen met behulp van foto's. Hierin voorziet de Fotogids Mossen
dan ook ruimschoots. Met prachtige full colour foto's zijn maar liefst 600
soorten en variëteiten te onderscheiden. In totaal worden 721 soorten
behandeld.
Een fijn boek om zelf te hebben. U kunt het boek eerst in de mediatheek
inzien en het eventueel daarna bij ons bestellen. U betaalt dan de
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ledenprijs en geen verzendkosten. Dit geldt voor alle uitgaven van het
KNNV, waarvan er een flink aantal bij onze nieuwe aanwinsten ligt.
Een ander heel interessant nieuw boek is: De verborgen boom van
Gerrit Jan Keizer, uitgever A3 boeken
Paddenstoelen en zwammen spelen een sleutelrol in het ontstaan en
voortbestaan van al het leven op aarde. In het bos leiden ze veelal een
verborgen leven, terwijl zonder hen het bos in zijn eigen afval zou
omkomen. In het boek vertelt Gerrit Jan Keizer hierover aan de hand
van vele foto’s van paddenstoelen en zwammen die deel uitmaken van
het boomsoorteigen ecosysteem van zomer- en wintereik, beuk, berken,
wilgen, elzen en populieren, en onze enige oorspronkelijk inheemse
naaldboom, de grove den. Hij gaat in op de relaties die deze bomen
onderling en met andere organismen aangaan en op hun talrijke unieke
relaties met paddenstoelen en zwammen.
Suze Hörchner
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Zwammen als hardwerkende groene
monsters
Op de vroege zaterdagmorgen van 10 november gingen de Zwammen
weer op pad. Dit keer was het plan om naar natuurtuin Diddersgoed in
Veenendaal te gaan. De weersvoorspelling was niet super, maar dat
kon het enthousiasme niet temperen. Gezellig stapten we op de fiets en
na een kort ritje kwamen we aan.
Diddersgoed
Een prachtig informatiebord van IVN met daarnaast een berg takken
verwelkomde ons. Het werd langzaamaan al duidelijk wat ons te
wachten stond: wilgen knotten. Het was de bedoeling dat je een bankje
pakte om zo bij de wilg te kunnen. Dat vonden we wel prima en zo
begon het werk. Al die kleine takjes waren niet erg om te doen, maar
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die dikke, brede takken… Om niet opgepakt te worden voor poging tot
moord, kon je beter keihard ‘Van ondereeeen!’ schreeuwen. Tjonge,
daar krijg je het wel warm van.
Zagen
Dat was maar goed ook, want het begon al te regenen. Daar trokken we
ons echter niks van
aan. We deden een
muts op en deden
alsof het miezer was.
Het was niet altijd
gemakkelijk om een
dikke tak naar
beneden te halen,
want de zaag blijft
gemakkelijk klem
zitten. De één
bungelde dan
gevaarlijk aan de tak,
terwijl de ander een
hardhandige poging
deed om de zaag eruit te trekken.
Creatief met water
Even ter informatie: de wilgen stonden vlak naast een sloot. Dat soort
sloten maakt de leden heel creatief, want wist je dat het erg leuk is om
anderen nat te spetteren door een grote tak erop laten vallen? Hier
waren wel wat meningsverschillen over, want waren wij nog niet nat
genoeg van de regen?
Evolutie?
Ik liep namelijk als een soort groen monster rond: lange, natte haren en
een broek vol met groene vegen. Geen enkel probleem, hoor, want ik
doe het met alle liefde voor de natuur. Alleen hoef ik dan niet te
evolueren tot een riviermonster.
Tijd voor extra energie
Toen een aantal wilgen er al behoorlijk kaal uitzag, namen we een
kleine pauze. Er was warme chocolademelk en voor iedereen was er
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een wafel. Dit was een goede energie-boost en we gingen weer aan de

slag. De één klom in de wilg om te zagen en de ander begon alvast met
takken verslepen. Degene die in de wilg zat, vond het leuk om anderen
met takken te belagen. Zo ontstond er een heus ‘zaagtakkengevecht’,
waardoor we misschien ietsjepietsje werden afgeleid van het werk.
Takken slepen
Gelukkig zijn we de Zwammen en realiseren we maar al te goed dat we
voor de gezelligheid én het werk kwamen. Ondertussen regende het
alweer een stuk harder en versleepten we alleen nog maar takken. De
een liep rond met een hele grote op de schouder en de ander trok een
heel spoor achter zich door vele takjes te slepen. De berg takken werd
steeds groter en de plassen met modder ook. Op een gegeven moment
moesten we wel stoppen. Eén misstap en je lag in de sloot. Toch wel
jammer voor je kleding en je eigen gezondheid. Het slechte weer was
misschien jammer, maar we gaven niet op. Misschien worden we hier
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gewoon wel sterker van, waardoor we een volgende keer in een heuse
sneeuwstorm ons leuke werk kunnen doen!
Karlijn

Soepen / potages
We maken soepen van een basisbouillon en daar kunnen we drie
hoofdgroepen soepen van maken:
1 heldere soepen
2 gebonden soepen
3 speciale soepen.
Het Franse ‘potage’ is een verzamelnaam voor soep. We gebruiken de
naam consommé voor een heldere soep. De namen crème, velouté,
puree en coulisse of bisque gebruiken we voor gebonden soepen.
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Omdat deze gebonden soepen verschillende bereidingswijzen hebben
geven we ze ook verschillende namen
Cokkie Gadella

Bezoek aan de Blauwe Kamer met BSO,
Picobello dd. 18-10-2012.
Afgelopen donderdag heeft een groep natuurgidsen van IVN
Rhenen/Veenendaal, een rondleiding in de Blauwe Kamer mogen
verzorgen voor kinderen van de buitenschoolse opvang.
Het weer zat mee. Op de buienradar was te zien, dat er rond de klok
van elf uur nog wel een spat water uit de hemel zou kunnen vallen.
Gelukkig bereikten de kinderen zo goed als droog hun bestemming voor
deze dag.
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Kinderen konden kiezen met welke gids ze mee wilden gaan, om te
struinen in het gebied, of richting vogelhut, of de waterkwaliteit testen bij
de waterplas. Na verloop van tijd konden ze wisselen.
De begeleiders van Picobello hebben de moed gehad om, hoewel het
de nodige voorbereidingen vergt om met een groep van twintig kinderen
vanuit Rhenen naar de Blauwe Kamer te fietsen, die uitdaging aan te
gaan.
Ondanks het feit dat het herfst is, genoten de kinderen van de kikkers,
libellen, vlinders en witte reigers. Zelfs van de watermunt kon nog
geproefd worden. Ook de rode klaver was nog te bewonderen. Helaas
ontbrak hier het vierde blaadje. Toch hadden ze geluk, want het was
een prachtige dag. Niet alleen de kinderen genoten van deze dag.

De catering was prima verzorgd door Picobello. De plaats waar eerst
het treintje van de fabriek stond en waar nu de verrekijker een plaatsje
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gekregen heeft, om van het uitzicht te genieten, daar hebben de
kinderen gepicknickt.

Kinderen moesten zich inleven, hoe de natuur zich klaar maakt voor de
winter. Stel je voor dat je een hert, konijn, bloem of vlinder bent: waar
moet je op letten om te kunnen overleven!
Gidsen van het IVN verwachtten geen antwoord op deze vraag.
Belangrijk is dat de kinderen genoten hebben van de natuur en
misschien het zaadje gelegd is voor de liefde voor de natuur. Zij zullen
in de toekomst dan vanzelf met respect hiermee omgaan.
Misschien zijn vandaag wel nieuwe gidsjes geboren.
Gerda Broere Mientjes.
Natuurgids IVN Rhenen/Veenendaal
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Tip voor een zuiniger gebruik van de
vaatwasser
Veel mensen hebben tegenwoordig een vaatwasser. Ze zijn gelukkig
veel milieuvriendelijker dan vroeger wat betreft water enelektriciteitsgebruik,. maar toch…. Mijn vaatwasser draaide bijna twee
uur terwijl hij toch op de ecostand stond. Ik vond dat raar, want zo eco is
dat helemaal niet. Wat ik na veel experimenteren op andere standen
heb ontdekt is dat, als ik de vaat vooraf even goed voorspoel ik mijn
vaat in twintig minuten schoon heb, en wel op de stand voor het
glaswerk! En dat gebeurt ook nog met slechts een halve vaatwastablet
van ecovert. Deze tabletten zijn redelijk wat duurder dan de niet
biologische, maar op deze manier ben ik toch goedkoper en veel
milieuvriendelijker uit.
Cokkie Gadella
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Activiteitenkalender IVN Veenendaal –
Rhenen e.o., mei 2012 – aug. 2012
De activiteitenkalender voor deze periode wordt verzorgd door de
werkgroepen Excursies, Lange Wandelingen, de Groenlingen, de
Zwammen en Vogels. Alleen de activiteiten van de werkgroep
Excursies en de “Lange wandelingen” zijn publieksactiviteiten,
tenzij anders aangegeven. Overigens is alle informatie te vinden op
onze website: www.ivnveenendaal-rhenen.nl.
Informatie per werkgroep:
Excursies:
Jannie van der Linden,  0318 – 522583,
jannie.vanderlinden@ziggo.nl.
Bent u na aanmelding voor een tocht verhinderd om te
komen, geef dit even door. Iemand anders kan dan in
uw plaats meedoen.
Groenlingen: John Ikkink,  0318 – 506521.
Activiteiten altijd op zaterdag
van 10:00 – 12:00 uur in de Groenhof.
Zwammen:
Martijn Stip,  0317 – 619935,
stip.reijnierse-t@telfort.nl,
vertrek vanaf “De Groenhof”.
Vogels:
Lidia den Oudendammer,  0318 – 515542,
lidia.den.oudendammer@gmail.com.
Leden en donateurs zijn welkom, je mag introducés
meenemen. Voor de donderdag-avonden hoef je je niet
aan te melden.
Datum

Activiteit

za 19 jan - 13:30 uur
vr 01 feb - 19:30 uur
za 02 feb - 09:30 uur
wo 20 feb - 14:00 uur
za 23 feb - 14:00 uur
vr 22 mrt - 19:00 uur
za 23 mrt - 09:00 uur
zo 24 mrt - 15:00 uur
vr 29 mrt - 19:00 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst/-wandeling
Uilenexcursie
Klompenpad Amerongen
Oma-Opa en kleinkinderentocht - Lente
Kwintelooyen - bomen
Kwintelooyen (paddentrek)
Klompenpad Ederveen
Diddersgoed
Kwintelooyen (paddentrek)
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Contactpersonen werkgroepen
excursies
Jannie v.d. Linden
Kerkewijk 254, 3904 JL Veenendaal
0318 - 522583
jannie.vanderlinden@ziggo.nl

"de Groenlingen"
John Ikkink
Beatrixstraat 40, 3901 DE Veenendaal
0318 - 506521
john.ikkink@ivnveenendaal-rhenen.nl

weidevogelbescherming
Willem Kroodsma
Nieuwe Veenendaalseweg 188, 3911 MP Rhenen
0317 - 612259
w.kroodsma@casema.nl

"de Zwammen"
Martijn Stip
Roghairweg 20, 3911 CG Rhenen
0317 - 619935
stip.reijnierse-t@telfort.nl

vogelwerkgroep
Lidia den Oudendammer
Sterremos 26, 3904 JW Veenendaal
0318 - 515542
lidia.den.oudendammer@gmail.com

bomen en openbaar groen
Gerrit van Leeuwen
Zandstraat 58, 3905 ED Veenendaal
0318 - 524917
leeuwen115@zonnet.nl

natuurpaden
vacant

tuin "Groenhof"
vacant

werkgroep planten
Ina Kok
Groen van Prinstererstraat 7, 3904BA V’daal
0318-620845
inakokklosse@hotmail.com

groene blad & internet site
Peter van Krugten
W. Barentszstraat 17, 3902 DE V’daal
0318 - 510041
PjvanKrugten@hetnet.nl

Natuurtuin Diddersgoed
vacant

themamiddagen
Nanda Hendriksen
Fregat 30, 3904 SC Veenendaal
0318 - 514759
nandahendriksen@hotmail.com

mediatheek
Suze Hörchner
Kerkewijk 183, 3904 JD Veenendaal
0318 - 513613
ghorchner@planet.nl

werkgroep PR
Peter van Krugten
W. Barentszstraat 17, 3902 DE V’daal
0318 - 510041
PjvanKrugten@hetnet.nl

werkgroep scholen Veenendaal
Jannie v.d. Linden
Kerkewijk 254, 3904 JL Veenendaal
0318 - 522583
jannie.vanderlinden@ziggo.nl

werkgroep scholen Rhenen
Bert Berg
Houweg 6, 3921 DB Elst
0318 - 472145 of 06 - 14048655
bberg@hetnet.nl
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