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Van Binnen uit
Bijna vakantie! Even de druk van de ketel halen, even geen huiselijke
beslommeringen, en voor mij, even geen IVN. In plaats daarvan
genieten van de zon in zuidelijke oorden, van het water, lekker eten,
fietsen en de rust in de natuur. Bijtanken om er daarna weer vol tegen
aan te kunnen gaan want er is veel te doen dit najaar.
Nieuwe samenstelling van het bestuur
Wij gaan het uitvoeren met een bestuur in nieuwe samenstelling. Esther
Dijkers heeft haar functie als penningmeester namelijk na meer dan
zeven jaar verruild voor een gewone bestuurszetel. Jan van ’t Veer
schuift op van secretaris naar penningmeester en na de jaarvergadering
mochten wij een nieuwe man als secretaris verwelkomen, Huub de
Kock. En zo is het bestuur na het wegvallen van Maja Stavleu weer
terug bij zes personen. Ik denk dat wij met het toetreden van Huub en
het blijven van Esther, samen met de andere algemene bestuursleden
Bert Berg en Ida Marsman, weer een zeer krachtig bestuur hebben
gekregen.
Een mijlpaal
Dat hebben wij ook nodig met onze ambitie om te blijven groeien. En
groeien doen wij! Wist u namelijk dat wij in 2011 een mijlpaal hebben
bereikt. In 2011 hebben er maar liefst 100 IVN vrijwilligers meegeholpen
bij al onze activiteiten! Geweldig toch.
Groei in het scholenwerk
Maar ook bij ons speerpunt, het scholenwerk, is er een grote groei te
zien in het aantal leerlingen dat zowel in Rhenen als Veenendaal bereikt
wordt. Voor het eerst hebben beide scholenwerkgroepen samen ruim
2000 kinderen de natuur in gebracht en hen daarin hopelijk
onvergetelijke ervaringen op laten doen. En natuurlijk veel vitamine G,
zo noodzakelijk voor hun gezondheid en ontwikkeling.
Kortom, onze afdeling bloeit als nooit te voren .
Een welverdiende vakantie is dan ook voor iedereen meer dan gegund.
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.
Martin Kievit
Jeltje NeijenhuisSijtsma

Rembrandtlaan, 9-2

Veenendaal

Debussystraat 22

Veenendaal

mevr. Verbeek

De Kweek 1

Renswoude

Jasper de Ruiter

Oleander 35

Veenendaal

Marjolein Nijbroek

De Deel 10

Veenendaal

Dick Hosman

De Deel 11

Veenendaal

Gerrit van Dorland

Groeneweg 17

Rhenen

dhr. de Koning

Fokkeschoot 7

Veenendaal

Judith Hillaert

Achterkerkstraat 17

Veenendaal

Karel Haag

Kruiser 30

Veenendaal

Bas van Kooten

De Savornin Lohmanstraat 25

Veenendaal

Michelle Foppen

Dr. de Visserstraat 2

Veenendaal

Ineke Rijnsaardt

Dijkstraat 159 A

Veenendaal

Zomernummer
Voor u ligt het zomernummer van onze afdeling. Er zijn dit keer
interessante artikelen aangeleverd over o.a. het Binnenveld en over de
activiteiten in de natuurtuin Diddersgoed. Het complete jaarverslag van
de werkgroep weidevogelbescherming zal later ongetwijfeld op de
website geplaatst worden.
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 januari.
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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Ontdek de planten rond Veenendaal en
Rhenen
Ik wil iedereen uitnodigen om bijvoorbeeld op maandag 9 juli eens mee
te wandelen met de plantenwerkgroep. We verzamelen ’s avonds om
19.30 uur in Rhenen onderaan de Rijnbrug bij het voormalige terrein
Vogelenzang (hoek Zwarteweg – Cuneralaan).
Al dan niet gewapend met een plantenboek starten we de wandeling,
maar we breken geen snelheidsrecord. Onderweg blijven we stilstaan
bij de bloemen en planten die we zien. Samen kunnen we de meeste
planten wel benoemen, maar het kan ook voorkomen dat we de boeken
erbij halen om het precies uit te zoeken.
Programma
Ondertussen genieten we van het uitzicht over de rivier of we luisteren
naar een vink die ons met zijn gezang begeleid. Want hoewel we het
leuk vinden om onze plantenkennis op peil te houden, het gaat toch in
hoofdzaak om het samen genieten in de natuur. Ieder lid of donateur
van het IVN kan met ons meelopen. Wil je het eens op een andere
maandag proberen, dan kun je op de website het programma van de
plantenwerkgroep opzoeken.
Neem bij voorkeur ook even contact met mij op, want soms wijzigt er
iets in het programma.
Wat kan je op 9 juli verwachten
We lopen over een fietspad tussen de Grebbeberg en de Rijn. De steile
helling van de Grebbeberg is nog een overblijfsel uit de ijstijd. Er heeft
zich hier een stuwwal gevormd, die door de rivier tot een steile helling is
afgesleten. Aan de ene kant van het pad daalt het terrein af naar de
rivier, hier groeien allerlei planten die van het water houden. We
bekijken dit meestal vanaf het pad, want het terrein is moeilijk
toegankelijk. Aan de andere kant is een klein stukje berm, waar we de
besanjelier kunnen aantreffen.
Na ongeveer een uur lopen we dezelfde weg weer terug. Een mooie
gelegenheid om alle namen van de planten die we hebben gezien nog
even te herhalen, maar je ziet altijd ook wel weer iets nieuws.
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Zwarte toorts
Een van de planten die
we ongetwijfeld zullen
zien is de zwarte toorts.
Drie keer raden welke
kleur de bloemen
hebben: GEEL. Het zijn
flinke planten die wel
150 cm hoog kunnen
worden. Je ziet ze
bloeien van juni tot eind
september. De gele
bloemen bloeien over de
gehele lengte van de
bloemstengel. En niet
van onder naar boven of
omgekeerd. De zwarte
toorts komt voor in
zandige bermen, langs
spoorbanen, op dijken
en in ruigtes.
Gebruik van de zwarte
toorts
Vroeger werd de toorts
daadwerkelijk als fakkel
gebruikt. Gedoopt in een
harsachtige stof,
brandde en smeulde hij uren achtereen.
In Duitsland werd een tak boven de bedden van jonge meisjes
gehangen. Wanneer de tak van een toorts wordt afgesneden, bloeien
de bloemen nog even door. Het meisje dat als eerste een verwelkte
toorts had, kon erop rekenen dat de dood haar als eerste zou
bezoeken.
Contact
Voor meer informatie over de plantenwerkgroep kun je contact
opnemen met Ina Kok, coördinator plantenwerkgroep
(inakokklosse@hotmail.com, tel.: 0318 620845)
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Diddersgoed actueel
De natuurtuin Diddersgoed bestaat twintig jaar en in verband hiermee is
er een fotowedstrijd uitgeschreven, waarover in het lentenummer al
informatie heeft gestaan.
Werkzaamheden in de natuurtuin
Daarnaast heeft een klein
groepje mensen de handen
uit de mouwen gestoken en
is er gewerkt aan de
rotsmuur om die weer mooi
in het zonnetje te zetten. Er
zijn veel houtige struiken uit
de rand verwijderd door
snoeien en soms door ze
met wortel en al weg te
halen. Diverse organismen
die op de rotsmuur een
zonnig leefgebied zoeken kunnen er nu weer terecht. Komt u het
resultaat bekijken?
Ruimte maken
Wij gaan van de zomer door om de plekken met groot hoefblad wat in te
perken. Regelmatig maaien en afvoeren van de bladeren zal ruimte
geven aan andere planten. Ook de brandnetels pakken we een beetje
aan, want daar zitten natuurlijk wel de atalantavlinders op om eieren te
leggen en ervan te eten.
Grote klussen in de herfst
Voor de herfst hebben we enkele grote klussen. De poel in het rietland
is in de afgelopen 20 jaar helemaal dichtgegroeid en die moet weer
open gemaakt worden. De wortelmassa van de planten moet eruit
gehaald worden zodat er weer een plas van ca. 1 meter diep ontstaat.
De verlanding (dichtgroeien door waterplanten die naar de bodem
zakken) kan zich dan weer herhalen. We halen dan ook nog een aantal
knotwilgen weg die nu bij de ingang langs het pad staan. Daarmee
maken we een wat meer open ruimte en doorzicht.
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Openingstijden
Diddersgoed is open op de laatste zondagmiddag van de maand, van 3
-4.00 uur. En natuurlijk is er dan gelegenheid om een goede foto te
maken. Kijk voor de openingstijden en verdere voorwaarden van de
fotowedstrijd op onze website www.ivnveenendaal-rhenen.nl
Hulp gezocht
En tenslotte, hulp is altijd welkom, Meld je aan bij
leeuwen115@zonnet.nl voor meer informatie. Op de site van het IVN
zullen we ook acties aankondigen, zodat je incidenteel hulp kunt bieden.
Om het snoeihout en maaisel af te voeren naar de gemeentewerf zijn
we op zoek naar iemand met auto en aanhanger die na het werk een
keer een uurtje beschikbaar is. Meld u s.v.p. aan.
Werkgroep Diddersgoed

Vegetarisch gerecht.
Gateau di patate (aardappeltaart)
Ingrediënten:
3 grote aardappels
40 gram boter en extra boter voor op de taartjes
2 eieren licht geklopt
2 eetlepels extra virge olijfolie
2 eetlepels geraspte Parmezaanse kaas
1 eetlepel geraspte pecorino romano (een brokkelige zoute
schapenkaas
Zout, versgemalen witte en zwarte peper naar smaak
broodkruim
Olijfolie om in te vetten
30 gram gerookte provolone in kleine stukjes (populairste kaas van
zuid-Italië
Bereidingswijze:
Schil en kook de aardappels. Stamp ze fijn in een kom met de boter en
laat ze afkoelen. Meng de gestampte aardappels, zodra ze op
kamertemperatuur zijn met de overige ingrediënten, behalve de olie, de
gerookte kaas en het broodkruim. Leg stukjes bakpapier op de bodem
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van 6 vuurvaste schaaltjes van 5 cm. doorsnee, vet ze in met de olie en
bestrooi ze met de broodkruim.
Verdeel de helft van het mengsel
over de schaaltjes , leg de blokjes
gerookte kaas erop en dek af met
de rest van het mengsel. Leg er
een klontje boter op en bak de
taartjes in 30 minuten in een
voorverwarmde oven op 180 °C
Gasoven stand vier.
Heet serveren.
Cokkie Gadella

Op zoek naar nieuwe IVN leden.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft Bert de Ruiter een IVN-brede
ledenwerfactie aangekondigd voor dit jaar. Dit is hard nodig omdat, na
een paar jaar van groei, het ledental weer aan het dalen is. En zonder –
actieve- leden kunnen wij onze o zo nodige activiteiten niet meer of
slechts ten dele uitvoeren. Het kan toch beslist niet zo zijn, dat de tot
voor kort best groeiende en dus meest succesvolle afdeling straks
wegkwijnt door een gebrek aan leden?
Actief werven
We moeten dus nu met z’n allen hiervoor actief aan de gang. We
dachten als PR-groep natuurlijk al in de richting van het organiseren van
spannende excursies. Daarnaast ook bijvoorbeeld aan presentaties
tijdens ouderavonden op scholen, waarin wordt aangegeven dat in
principe ieder kind recht heeft op natuur om zich heen en dat het IVN
daarin het nodige kan bijdragen.
Werven in de eigen omgeving
Of: wat zou het mooi zijn indien ieder IVN-lid tenminste een nieuw lid
zou kunnen werven uit zijn/haar omgeving. Daarmee komen we al een
heel eind. En laten we de ouders van onze jeugdige IVN-ers ook niet
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vergeten, evenals de ouders van schoolkinderen, die meedoen en mee
hebben gedaan aan natuurprojecten.
Er zijn vast nog wel meer mogelijkheden. Wij staan open voor uw
ideeën. Heeft u er één, laat het ons weten. U kunt het kwijt aan: Peter
van Krugten, e-mail: pjvankrugten@hetnet.nl, tel: 06-26346439 of Bert
Berg, email: bberg@hetnet.nl, tel: 06-14048655.
En… weet u iemand die eventueel lid zou kunnen of willen worden?
Maak hem/haar enthousiast en meld het ons. Succes.
Namens de PR werkgroep
René Haverdings
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ANV het Binnenveld
Agrarisch gebied
Tussen Wageningen, Bennenkom, Ede, Veenendaal en Rhenen ligt een
mooi agrarisch gebied: het Binnenveld. Weilanden en maïsakkers
worden afgewisseld met rijen knotbomen, elzensingels en
hakhoutbosjes. Dwars door het Binnenveld loopt de Grift (of het
Valleikanaal) de grens tussen het Utrechtse en Gelderse deel van het
Binnenveld.
Afwisselend landschap
Het gebied is al eeuwen het
werkterrein van de boeren. En nog
steeds bewerken zij hun grond,
melken er de koeien en houden er
vleesvee om een boterham te
verdienen. Hierdoor is een
afwisselend landschap ontstaan dat
aantrekkelijk is voor bijvoorbeeld
weidevogels en steenuilen, maar ook om er te wonen en te recreëren.
Multifunctioneel
Het Binnenveld wordt multifunctioneler. Burgers en overheden vragen
de boeren om invulling te geven aan een aantal van die functies, zoals
het bieden van recreatieve mogelijkheden en het leveren van
streekproducten, of beheer van natuur- en landschapselementen. Aan
de andere kant zoeken boeren contact met burgers en wordt ingestoken
op nevenactiviteiten op het agrarische bedrijf. Ook boeren willen hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door zich in te zetten
voor natuur en landschap, recreatie en educatie.
Beheer
De Agrarische natuurvereniging Het Binnenveld wil zich sterk maken
voor een goed beheer van natuur en landschap. De vereniging wil de
contacten tussen boeren en burgers aanhalen door boerderij-educatie
en recreatie en toerisme te stimuleren. Ook wil de vereniging productie
en vermarkting van streekproducten versterken. Uitgangspunt is dat de
bewoners en gebruikers zelf het initiatief nemen.
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Open dag
Op 16 juni vindt in het Binnenveld een open dag plaats. Een vijftal
boerderijen en bedrijven doen hier aan mee, waaronder een
melkveehouder, kippenhouder en bijenhouder. Ook de weidevogel
werkgroepen zijn aanwezig. Op onze website is tegen die tijd een
kaartje te vinden met daarop de locaties van de verschillende bedrijven.
Op die manier kunt u uw eigen fietsroute samenstellen! Van harte
welkom!
www.anvhetbinnenveld.nl
Lodewijk Pool
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Nieuw in de mediatheek
Nieuwe boeken
“Steenuilen”, een boekje met veel info over waarde en leefwijze van
deze kleine uilensoort. Verder praktische tips en adviezen over hoe u
zelf kunt bijdragen aan een mooie toekomst van de steenuil.
Uit de serie “natuurdetective” van de ANWB: Vogelkijker en
insectenjager met spannende natuurprojecten en onderzoekjes voor de
jeugd.

Van de vlinderstichting is “Vlinders in de tuin”, gekocht voor een zacht
prijsje bij de boeiende lezing over vlinders in de tuin van Groei en Bloei.
Hierin veel tips om van elke tuin, terras en balkon een aantrekkelijke
plek te maken, niet alleen voor vlinders en libellen, maar ook voor
andere insecten, zoals metselbijen, zweefvliegen en lieveheersbeestjes.
Met uitgebreide plantenlijst.
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Lespakket
Van de gemeente gekregen het lespakket “Mijn droomboom” als dank
voor de medewerking van de scholenwerkgroep aan de boomfeestdag.
Hierin 4 lessen over de waarde van bomen voor groep 6 en 7. Kunnen
bomen in een speelbosje van kinderen zomaar gekapt worden? En
hebben de bomen daarover ook nog iets te zeggen? Zijn bomen van
waarde voor kinderen? Dat zijn de vragen waarover het verhaal ‘Post
van de bomen’ gaat. Dit spannende maar ook grappige verhaal wordt in
de eerste les voorgelezen. Daarna praten de leerlingen samen over het
verhaal. De volgende lessen sluiten hierop aan.
Vraag:
Wie heeft er postbode-elastieken? Wij gebruiken ze regelmatig, maar
onze voorraad is op. U kunt ze in de brievenbus van de Groenhof doen.
Suze Hörchner
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Cadeaulidmaatschappen ook in de
zomervakantie verkrijgbaar
De cadeaulidmaatschappen zijn ook in de zomervakantie te verkrijgen
bij Bert Berg, tel. 0318-472145, of bij Cokkie Gadella tel: 0315-550806.
Een van beiden is altijd wel thuis.

Weidevogelbescherming
In het Binnenveld, het gebied tussen Ede, Wageningen, Rhenen en
Veenendaal zijn sinds de jaren negentig vrijwilligers actief om in
samenwerking met boeren weidevogelnesten te beschermen. Het
gebied is door het riviertje De Grift verdeeld in Binnenveld-Oost (het
Gelderse deel) en Binnenveld-West (het Utrechtse deel). De meest
bekende weidevogels zijn de kievit, grutto, tureluur, scholekster,
leeuwerik en wulp. In ons gebied komen met name kieviten voor, de
andere weidevogels zijn nog (sporadisch) aanwezig, meestal op
percelen van Staatsbosbeheer.

Bij de grondbewerking is hulp van boer en vrijwilliger vereist om de nesten van
weidevogels te sparen
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Vrijwilligers markeren nesten
Door de grote machines en de hoge rijsnelheid heeft de boer of
loonwerker minder zicht waar de vogels hun nest hebben. Daarom
zoekt de vrijwilliger de nesten op en markeert die door aan weerszijden
van het nest 1 meter lange bamboestokken in de grond te plaatsen. In
de meeste gevallen worden de boeren gewaarschuwd dat op hun
perceel een nest met eieren ligt. Wanneer de boer of het loonbedrijf het
land bewerkt kan hij het nest sparen door er om
heen te werken of door het nest even te
verplaatsen en weer terug te leggen. Ook de
vrijwilligers kunnen op dat moment een handje
helpen. Door de jaren heen hebben de boeren en
vrijwilligers elkaar beter leren kennen waardoor
de verliezen door bewerking van het land
minimaal zijn.
Nest van de wulp
Vergoeding
Sinds twee jaren wordt door de Gemeente Rhenen en de Stichting
Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV) een vergoeding gegeven voor de
moeite die de boer doet om gevonden nesten te sparen. Ook voor 2012
is deze vergoedingsregeling van kracht. De vrijwilligersgroep verzamelt
de gegevens en geeft die door aan de Agrarisch Natuur Vereniging Het
Binnenveld. Deze Vereniging verzorgt de uitbetaling van de vergoeding.
De vergoeding bedraagt € 40,00 voor uitgekomen nesten van kievit en
scholekster en € 75,00 voor uitgekomen nesten van grutto, tureluur en
wulp. Indien de nesten zijn verstoord door roofvogels of roofdieren
wordt de helft van genoemde bedragen vergoed.
Jaarverslag
Dit voorjaar is het Jaarverslag 2010/2011 van de
Weidevogelbeschermingsgroep “Binnenveld-West” verschenen. U kunt
het vinden op de site van het IVN, zie www.ivnveenendaal-rhenen.nl
Meer vrijwilligers welkom
Ook dit jaar zijn we al weer volop aan de slag om nesten te markeren.
Momenteel (half april) hebben we al een dertigtal nesten gevonden en
we hopen dat de eerste kuikens binnenkort over het land lopen.
Wilt u helpen om de weidevogels in ons gebied te beschermen dan bent
u van harte welkom in onze Weidevogelbeschermingsgroep
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“Binnenveld-West”. Het seizoen loopt vanaf eind maart tot eind mei. In
die periode wordt ongeveer 1x per 14 dagen een beroep op u gedaan
om in groepjes van 3-5 mensen een paar uren naar nesten van
weidevogels te zoeken. Het is een ontspannende bezigheid in de vrije
natuur en het geeft veel voldoening.
Willem Kroodsma

Zoekkaart voor wilde bijen
Zomer 2011 is er een digitale zoekkaart gemaakt voor wilde bijen in
Nederland. Zie daarvoor de website: http://www.zoekkaartwildebijen.nl.
Hier is zeer positief op gereageerd. Er is ook opbouwende kritiek
gekomen die zoveel mogelijk in deze website is verwerkt. De meeste
iets teleurstellende opmerkingen waren dat het onpraktisch was om het
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in het veld te gebruiken. Je gaat niet met je pc of je laptop het veld in.
Daarom nu deze website voor mobieltjes:
http://www.zoekkaartwildebijen.nl/ZoekkaartMobile/Mobile.htm
Met deze website kunnen ca. 100 soorten wilde bijen worden op
gezocht. Wellicht kan hiermee een bijdrage worden geleverd om het
milieu voor wilde bijen te verbeteren.

Groene zeep
Groene zeep, het grote milieuvriendelijke wondermiddel. U kunt het
voor tal van
zaken gebruiken.
Zuivere groene
zeep heeft een licht
desinfecterende
werking en is zacht
voor de huid. Wat
kun je er zoal mee
doen? Er een
lekker sopje van
maken en al het
water afneembare
materiaal, inclusief
vrijwel alle soorten
vloeren, mee
reinigen. Het wordt
straks weer open
sandalenweer, en
voeten kunnen dan
behoorlijk vuil worden
neem dan een
lekker voetbad met
groene zeep.
Groene aanslag op de buitenpotten is in een wip verdwenen na een
behandeling met een sterke oplossing van groene zeep, evenals het
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mos op uw terras. (Zwarte)
luis kan prima bestreden
worden met een oplossing
van spiritus en groene
zeep.
Tot slot nog dit: kleine
(schaaf) wondjes even in
een groene zeepbadje en
daarna nagespoeld met
schoon kraamwater en zo
mogelijk verder aan de
lucht gedroogd, genezen in een mum van tijd.
Dus voortaan iedereen aan de groene zeep!!!
Cokkie

De vlechtheg in het Diddersgoed
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De vlechtheg
Voor de uitvinding van het prikkeldraad in de eerste wereldoorlog,
gebruikten onze voorvaderen erfafscheidingen van natuurlijke
materialen. Zo zijn de honderdduizenden kilometers heggen ontstaan in
West-Europa, meestal gemaakt van meidoorn, maar ook van sleedoorn
en soortgelijke.
Een oud gebruik
Sinds meer dan 3.500 jaar, worden deze heggen ook “gelegd”, d.w.z.
dat de voet ingesneden wordt en de stam neergelegd.
De volgende stam wordt op de voorgaande gelegd enz. De nieuwe
loten groeien uiteraard recht naar boven en zo vlecht de heg eigenlijk
zichzelf.

Het vlechten van de heg
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Bescherming
Deze zeer effectieve methode werd gebruikt om vee en wild, die op de
wilde gronden graasden, buiten de “eng” te houden ter bescherming
van het gewas.
Ook werd het gebruikt als verdedigingsmiddel tegen aanvallers. In de
“Bello Gallico” (over de oorlog in Gallië en Julius Caesar) worden de
heggen voor het eerst beschreven als een zeer lastig in te nemen
obstakel.
Verspreiding
Men vindt ze van Noordoost Duitsland, waar ze “knicks” genoemd
worden, tot Noordwest Spanje (Gallicië) en in alle landen daartussen
incl. Engeland, Wales en Ierland. Alleen niet in Schotland omdat men
daar de stenen gebruikt die overal te vinden zijn. In de Morvan in
Frankrijk worden er nog ieder jaar heggen gelegd. Het insnijden van de
stammen gebeurt met een hiep. Mijn eigen speciale hiep komt uit
Thiviers in de Périgord.

De hiep

Een professioneel heggenlegger haalt ongeveer 5 km per
winterseizoen.
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In England, en tegenwoordig
ook in Boxmeer, zijn er jaarlijks
kampioenschappen hegge
vlechten.
Dit stukje cultuur-historisch
element is nu in levende lijve te
zien in onze natuurtuin
Diddersgoed.
Afgelopen februari is een 14 meter lange meidoorn heg gelegd door
John Ikking en Francis van der Linden.
Inmiddels is deze heg weer keurig aan het uitlopen.
Elke laatste zondag van de maand tussen 15:00 en 16:00 uur, is
Diddersgoed open en kan men uitleg krijgen, o.a. over deze vlechtheg.
Foto’s: Francis van der Linden
Informatie: www.heggen.nu

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.
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Vogels:
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Martijn Stip,  0317 – 619935,
stip.reijnierse-t@telfort.nl,
vertrek vanaf “De Groenhof”.
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.
Werkgroep

Activiteit

Din 8 mei 19:00 uur:
Excursie vogelwerkgr. - Palmerswaard
Zat 12 mei 13:30 uur: Inloop + wandeling: Staatsbosbeheer, i.s.m.
IVN
Din 15 mei 19:00 uur: Exc. vogelwrkgr. - Laarserberg
Don 17 mei 07:00 uur: Excursie vogelwerkgr. - Friese meren
Zat 19 mei 13:30 uur: Fietsexcursie - "Veenendaal-oost"
Din 22 mei 19:00 uur: Excursie vogelwerkgr. - Egelmeer en De Laan
Zon 27 mei 15:00 - 16:00 uur: "Diddersgoed" open - zomerbloemen
Din 29 mei 19:00 uur: Excursie vogelwerkgr. - "Kwintelooyen"
Din 5 juni 19:00 uur:
Moeras flora - "Blauwe Hel"
Vrij 8 juni 21:30:
Excursie vogelwerkgr. - "Otterlose Zand"
Nachtzwaluw
Zon 10 juni 15:00 - 16:00 uur: "Diddersgoed" - moerasflora
Din 12 juni 19:00 uur: Moeras flora - "Blauwe Hel"
Woe 13 juni 14:00 uur: Oma-Opa en kleinkinderen - "lente"
Zat 16 juni 08:30 uur: Excursie vogelwerkgr. - "Zouwe Boezem"
Ameide
Zon 24 juni 15:00 - 16:00 uur: "Diddersgoed" - Flora
Din 26 juni 19:00 uur: Excursie vogelwerkgr. - Amerongse
Bovenpolder
Woe 25 juli 14:00 uur: Kasteelpark Renswoude
Zat 28 juli 14:00 uur:
"Kwintelooyen" - Vlinders
Zon 29 juli 15:00 - 16:00 uur: "Diddersgoed" - Flora
Zat 11 aug. 14:00 uur: Kasteelpark Renswoude
Zon 26 aug. 15:00 - 16:00 uur: "Diddersgoed" - Flora
Don 13 sept. 19:00 uur: Burlen van edelherten
Vrij 21 sept. 19:00 uur: Burlen van edelherten
Zat 29 sept. 14:00 uur: Paddenstoelen - "Prattenburg"
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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"
Jorden Schuurman
Vondellaan 69
3906 EC Veenendaal
0318 - 750914
jordenschuurman@gmail.com

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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