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Van Binnen uit
Dit is alweer het laatste Groene Blad van 2011. Wat gaat de tijd toch
snel. En wat een jaar was het! Misschien wel het spannendste uit het
bestaan van onze afdeling. Ons voortbestaan stond op het spel door
voorgenomen bezuinigingen bij de gemeente Veenendaal. Het was dan
ook letterlijk erop of er onder. Maar gelukkig, wij hebben het overleefd.
U hebt het kunnen lezen.
Politiek Statendebat
Wat zeker positief heeft bijgedragen aan dit resultaat was het Politiek
Statendebat. Een unicum voor onze vereniging om zoiets te
organiseren en ook spannend. Zouden de statenleden bereid zijn in die
voor hen zo drukke periode naar het IVN in Veenendaal te komen voor
een debat over natuur en milieu? En zouden wij de Groenhof wel vol
krijgen met belangstellenden? Gelukkig werd het een groot succes.
Bijna alle politieke partijen waren aanwezig. Menigeen met hun
lijsttrekker. De grote zaal zat vol met mensen die actief deel namen aan
de discussie. Hiermee hebben wij aangetoond dat wij ook onze
educatieve en voorlichtende taak op het terrein van politiek niet
schuwen.
Bezuinigingen
Naast deze ‘struggle for life’, hebben wij natuurlijk direct, ongeacht de
afloop, maatregelen op financieel gebied moeten nemen. We hebben
alle werkgroepen verzocht hun uitgaven te beperken. Daarnaast
hebben wij met de werkgroep leden een brainstorm gehouden hoe wij
enerzijds structureel kunnen bezuinigen en anderzijds onze inkomsten
kunnen vergroten. Met de uitkomsten van dit overleg zijn wij actief
bezig.
Vrijwilligers
Daarnaast hadden nog veel andere zaken de aandacht in het bestuur,
zoals het Diddersgoed. Kunnen wij als IVN deze tuin nog wel beheren
met de vele vrijwilligersuren die daarin gaan zitten en de kosten die
daaraan verbonden zijn, nu zowel Groei en Bloei als de Gemeente
Veenendaal zich terug hebben getrokken uit dit project?
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Maar er is ook zorg om andere werkgroepen, omdat vrijwilligers stoppen
en er nauwelijks nieuwe aanwas te vinden is. Gelukkig zullen de
scholengidsencursus en de gidsencursus die beide op dit ogenblik
lopen, hopelijk voor wat nieuw bloed gaan zorgen.
Oproep
Maar dat zal niet genoeg zijn om alle functies op te vullen. Zo zoeken
wij nog steeds naar een secretaris, naar helpers in de tuin, naar
mediatheekmedewerkers en naar nog meer vrijwilligers voor diverse
activiteiten. Zie onze website onder vacature.
Daarom doen wij op het eind van dit jaar toch een dringende oproep:
begin 2012 goed door mij te bellen om u op te geven als vrijwilliger bij
het IVN. Wij hebben u hard nodig!
Het bestuur wenst iedereen goede feestdagen toe en een actief 2012.
Bert de Ruiter, voorzitter

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.
Wei Wei Hu
Govert Govers

Walstraat 46
Beatrixstraat 66

Wageningen
Veenendaal

Winternummer
Voor u ligt het winternummer van onze afdeling. Ook nu is er weer veel
kopij aangeleverd. Mijn dank daarom aan een ieder die meegewerkt
heeft om dit blad te kunnen vullen. Bij het artikel over de smaaklessen
moest een keuze gemaakt worden uit de vele bijgevoegde foto’s. Die
zullen 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 € 16,- per jaar (vanaf 2012 € 20,- per jaar),
donateurs minimaal € 11,- per jaar (vanaf 2012 €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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Vrijwilligers gevraagd
In de nieuwe wijk Veenendaal Oost komt een groenstrook met vlonder
aan het water. Het IVN is uitgenodigd dit stukje mede in te vullen. Ook
bewoners worden erbij betrokken.
Wij zoeken nog een paar mensen die enthousiast worden van dit idee.
Op 24 november is de eerste planavond. Heb je interesse en wil je
meer weten stuur dan een mail naar Dorthy Reijn d.reijn@xs4all.nl

Vogeltrektelpost blijft bestaan
Vogelaars enorm enthousiast over vogeltrek boven Kwintelooijen
Kijk daar, op die bank zitten vogelaars. Met verrekijkers en
vogeltelescopen turen zij de horizon af naar trekvogels. De één roept:
”17 vink, 5 veldjes (veldleeuweriken) en 2 witte kwikstaarten”. Aart Vink
noteert alles in zijn dagboek. De sfeer is gezellig en ontspannen. Op
dagen met veel vogeltrek is het hard werken en zijn de luchtruimen
boven de Gelderse Vallei verdeeld. Een ieder telt een bepaald gedeelte.
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Uitzicht over de Gelderse Vallei
Hier bovenop de Utrechtse Heuvelrug aan de rand van de oude
zandgroeve Kwintelooijen heb je een prachtig uitzicht over De Gelderse
Vallei. Je kijkt hier over de rand van Veenendaal-Zuid in het westen. Je
kijkt over een groot deel van Veenendaal, over het Binnenveld. In de
verte zie je de hoge stenen schoorsteen van de voormalige ENKAfabriek. Hier, op deze plek is een trektelpost ontstaan, al zo`n 6 jaar
wordt hier in het najaar de fascinerende vogeltrek bestudeerd.

Enorme aantallen vogels waargenomen
Zelf doe ik nu zo`n vier jaar mee. Het is heel bijzonder wat hier aan
vogelsoorten wordt waargenomen! In augustus en september worden
hier grote aantallen boerenzwaluwen, huis- en gierzwaluwen
waargenomen. In september veel gele kwikstaarten. In augustus en
september ook vaker groepen ooievaars. In september verblijven er
grote groepen putters en kneuen in de zandgroeve en ook
boomleeuweriken. In september trekken er wat zanglijsters door. Begin
oktober zien we de eerste koperwieken, die net als de kramsvogels
broeden in Noord-Europa. Oktober is de maand voor veel vinken- en
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keepentrek. Dit najaar zijn hele grote groepen keepen geteld; op
zaterdagochtend 25 oktober zelfs ruim 17400. Er zijn in de bossen van
de Heuvelrug veel beukennootjes te vinden. Hier komen de vinken en
keepen op af. In oktober bij oostenwind zijn op zaterdag 15 oktober 426
buizerds geteld waarvan grote groepen van 25-40 vogels bij elkaar.
Héél bijzonder! Op deze dag zijn 83 sperwers waargenomen, een rode
wouw en een slechtvalk.
Duizenden houtduiven, kolganzen en koperwieken
In oktober zien we ook grote groepen veldleeuweriken. Ze vliegen met
een licht golvende vlucht en hebben witte ondervleugels. Ook grote
groepen aalscholvers zijn op weg naar het zuiden, evenals groepen
kauwen. Vanuit Noord- en Oost-Europa trekken ook duizenden
houtduiven naar Midden-Europa. Op zaterdag 5 november zagen we
hier zo`n 27 boomleeuweriken, 2574 houtduiven, 2474 kolganzen en
1659 koperwieken. Op deze dag werden in totaal ruim 11.000 vogels
waargenomen!
Heel dichtbij
Vanaf het bankje, helemaal achterin de “afgraving” bijna tegen de
Defensieweg aan zien we ook regelmatig vogels heel dichtbij. Hier zien
we bij voorbeeld de sperwer, appelvinken vlakbij in de top van een spar
en een kleine bonte specht. Op dit moment verblijft hier ook een
klapekster.
Alle resultaten van trekvogeltellingen in ons land zijn te vinden op
internet. Kijk op www.trektellen.nl en zoek dan naar Kwintelooijen. Daar
vind je wat er dagelijks in het najaar gezien wordt aan vogelsoorten.
Bijzonder boeiend!
Bert Budding

In de volgende tabel zien we van een aantal vogelsoorten het hoogste
aantal dat is waargenomen op een bepaalde dag van de afgelopen
jaren in Kwintelooijen (dagrecords).
Bron: www.trektellen.nl
Vogelsoort

Aantal

Datum

Visarend

7

13-09-2008
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Aalscholver
Kievit
Kolgans
Kraanvogel
Ooievaar
Zwarte ooievaar
Houtduif
Huiszwaluw
Boerenzwaluw
Gierzwaluw
Vink
Keep
Gele kwikstaart
Appelvink
Koperwiek
Kramsvogel
Notenkraker

Winter 2011

1738
2533
4615
354
41
5
9665
3900
6414
11738
26125
17426
106
49
11412
6544
1

25-07-2008
05-11-2007
07-11-2010
28-11-2006
10-08-2011
27-07-2009
21-11-2006
19-08-2008
23-09-2007
25-07-2008
07-10-2008
25-11-2011
26-08-2011
24-09-2011
26-10-2011
01-11-2006
27-10-2008
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Nieuwjaarsbrunch met wandeling
Traditiegetrouw nodigen we hierbij alle leden en
donateurs uit voor de Nieuwjaarsbrunch met
wandeling op zaterdag 21 januari. Uiteraard een
speciale uitnodiging voor onze nieuwe leden en
donateurs. Een mooie gelegenheid om met
mede IVN-ers kennis te maken. Ook kinderen
zijn van harte welkom! Er is voldoende brood en
soep en natuurlijk niet te vergeten de heerlijke
oliebollen met glühwein.
Tijdens de brunch zullen enkele werkgroepen
iets vertellen over hun activiteiten. Er ligt veel
documentatiemateriaal ter inzage, er zijn
natuurboeken verkrijgbaar tegen een kleine gift en er is veel tijd voor
informatie-uitwisseling.
Na de brunch weer de Nieuwjaarswandeling met opdrachten en na
terugkomst wat napraten en een toast uitbrengen op het jaar 2012.
Kortom, een bijzonder gezellige happening waar je eigenlijk niet mag
ontbreken.
Datum: zaterdag 21 januari 2012
Tijdstip: vanaf 11.00 uur ben je van harte welkom. De brunch begint
om ongeveer 11.30 uur.
De wandeling begint om ongeveer 13.30 uur.
Plaats: De Groenhof, Karel Fabritiusstraat 3, Veenendaal
Je kunt uiteraard ook deelnemen aan een gedeelte van de activiteiten.
Het bestuur

Salade met artisjokkenbodems.
Ingrediënten: 1 blik artisjokken, 2 bosjes lente-uitjes, frise, 2 rode
paprika’s, het aller dunste roggebrood dat er te koop is, handje
walnoten, walnotenolie, wijnazijn, mayonaise, peper en zout.
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Was de frise en laat deze goed uitlekken. Snij de artisjokkenbodems in
dunne reepjes. Blancheer de rode paprika, ontvel ze en ontpit ze. Snij
ze vervolgens ook in dunne reepjes en laat ze afkoelen.
Maak de bosuitjes schoon en blancheer deze kort in heet water. Goed
uit laten lekken en af laten koelen.
Snij van het roggebrood
ovaaltjes of rondjes, smeer
ze in met notenolie en
rooster ze in de oven tot
ze licht knapperig
zijn. Laat ze afkoelen en
besmeer de stukjes
met een goede
kwaliteit
mayonaise, wat peper
en wat zout. Leg
op elk stukje een
halve walnoot.
Maak van de
notenolie en de
wijnazijn een
vinaigrette in de
verhouding 2 delen
olie, 1 deel azijn.
Als alle onderdelen
goed zijn
afgekoeld maak dan
een leuk
arrangement op een
bord en sprenkel
er wat vinaigrette
over. De
bosuitjes kunnen
eventueel ook worden vervangen door groene asperges. Beide
ingrediënten kunnen ook samen worden gebruikt.
Deze salade is lekker als voorgerecht, maar ook goed te gebruiken bij
een hoofdgerecht.
Cokkie Gadella

De teunisbloem
Als ik begin november langs de Wageningselaan vanuit het centrum
naar de Rondweg rijd, zie ik in de berm nog grote gele bloemen in bloei
staan. Het is de teunisbloem die je nog overal ziet. Deze bloem wordt
ook wel nachtkaars genoemd, omdat de bloem in de avond open gaat
en zich weer sluit als het licht wordt. Daarom vallen de grote geopende
bloemen nu in de vroege ochtendschemering extra op.
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Er wordt gezegd dat je er aan het begin van de schemer eens naast
moet gaan zitten en dan de knop van de teunisbloem scherp in de
gaten moet houden. Er voltrekt
zich een klein wonder, want de
knop ontvouwt zich in zeer
korte tijd tot een prachtige gele
bloem.
Teunisbloemolie
Uit de zaden kan een olie
worden gewonnen. Deze olie is
rijk aan onverzadigde vetzuren
en door de bijzondere
samenstelling kunnen
ontstekingen in het lichaam
gunstig worden beïnvloed. In
de natuurgeneeskunde wordt
teunisbloemolie voor
verschillende doeleinden
gebruikt.
Aantrekkelijk voor nachtvlinders
De geopende bloemen geuren ’s nachts en trekken
dan voornamelijk nachtvlinders aan die voor de
bestuiving zorgen. Er is zelfs een
teunisbloempijlstaart, hoewel deze
nachtvlinder ook op andere bloemen te
vinden is.
Mee met de plantenwerkgroep
Wil je meer weten over bloemen en planten die je dagelijks in je eigen
omgeving kunt tegenkomen, wandel dan eens mee met de
plantenwerkgroep. In januari is het nieuwe programma voor 2012 weer
klaar en vanaf eind maart starten wij met de wandelingen op
maandagavond.
Ina Kok

Plantenwerkgroep
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Onze Mediatheek
Voor wie is de mediatheek? Voor leerkrachten basisonderwijs, de
buitenschoolse opvang, iedereen die aan de slag wil met natuur en
milieu en natuurlijk voor de IVN leden en donateurs.
Kosten? Voor leden en donateurs is het gratis!

 Wat is er te leen? Een greep uit de collectie:
 Leskisten en natuurspelletjes, leuk voor een
verjaardag;
 Posters, jeugdnatuurboeken, handpoppen
voor een spreekbeurt;
 Cd’s om de vogelgeluiden te leren;
 Visnetjes om ’s zomers te gaan zoeken naar
waterdiertjes;
 Veel gegevens over flora en fauna in de omgeving van Veenendaal
en Rhenen;
 Heel veel achtergrondinformatie over natuur en milieu.
De rodekoolzwam
Een stukje achtergrondinformatie over de “rodekoolzwam”.
De meeste mensen zullen deze paddenstoel wel kennen. Je vindt hem
bijvoorbeeld veel in de beukenlanen bij het Berghuis. Bij somber weer
vallen ze niet erg op, maar als de zon schijnt, lichten ze prachtig paars
op tussen het gevallen beukenblad. Die paddenstoelen staan er niet
alleen mooi te zijn, maar ze zijn ook aan het werk. De paddenstoelen
zijn zoiets als de vruchten van de schimmeldraden onder de grond.
Deze paddenstoel behoort tot de symbioten, dat wil zeggen dat hij
samenleeft met een boom en dat ze er allebei voordeel van hebben. De
zwamdraden vormen schimmelmantels rond de fijne wortels van de
beuk en vergroten zo het worteloppervlak enorm, waardoor de boom via
die draden veel water en voedingsstoffen kan op nemen. Hij beschermt
de wortels zo ook tegen uitdroging en met een soort antibiotica tegen
parasieten. De beuk betaalt daarvoor met suikers. De paddenstoelen
staan vooral in de kroonprojectie van de boom, waar de meeste fijne
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wortels zitten. Wordt de beuk oud en der dagen zat, dan krijgt hij een
lichtdoorlatende centrale kroon. Hij vormt bijwortels vanuit de stamvoet
en deze worden weer door het aanwezige “slapende” mycelium
(zwamdraden)
gekoloniseerd. Dankzij de
nieuwe voeding ontstaat
er tijdelijk een dichter
bebladerde centrale kroon
met bloei en vervolgens
beukennootjes. Deze
vallen dicht bij de stam op
de grond en kiemen daar.
De haarwortels van de
kiemplant worden door de
met de bijwortels van de
oude boom verbonden
zwamdraden omgeven en
de zaailing krijgt zo via
het mycelium suikers van
de oude beuk en uit de
bodem mineralen en
water. Wanneer de
kiemplant voldoende
bladgroen heeft
ontwikkeld om
zelfvoorzienend te kunnen zijn, trekt de zwamvlok zich van de bijwortels
van de oude beuk terug. Hij takelt nu langzaam af en parasitaire
paddenstoelen kunnen toeslaan en zo sterft de boom te midden van zijn
eigen nakomelingen. Vervolgens wordt hij nu door hout afbrekende
paddenstoelen gerecycled.
Als je dat allemaal weet, kijk je toch met andere ogen naar zo’n
rodekoolzwam. Vol bewondering!
Zo is er nog veel meer leuke informatie in onze mediatheek te vinden.
Kom eens langs. Op woensdagmiddag is er thee en gezelligheid.
O ja, heeft u nog natuur- of milieuboeken die u wilt opruimen, misschien
kunnen wij er nog wat mee.
Suze Hörchner
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De thermostaatkraan – Wie kent hem
niet?
Iedereen heeft wel zo’n thermostaatkraan aan één of meer radiatoren
zitten. Zo niet, dan is men deze wel elders tegengekomen. Echter,
begrijpen hoe hij werkt is een heel andere zaak.
Vroeger had men een radiatorkraan die, simpelweg, geheel open of
geheel dicht gezet werd. De installateur zorgde voor een
uitgebalanceerd verwarmingssysteem waardoor alle kamers een
redelijke temperatuur hadden. De centrale thermostaat in de huiskamer
regelde keurig het hele huis. Dit was tenminste de theorie.
De praktijk was weerbarstiger.
Als de installateur er al
genoeg verstand van had, de
benodigde tijd om een
installatie goed in te regelen
had hij meestal niet. Een
ander probleem was dat men
in een ongebruikte kamer de
radiatorkraan alleen dicht kon
zetten. Een paar uren later
was die kamer natuurlijk
steenkoud. Deze
radiatorkranen worden nog
(veel te) vaak gebruikt om de projectkosten bij nieuwbouw te drukken.
Gebruik van de thermostaatkraan
Gelukkig hebben we nu de thermostaatkraan. Het grote probleem is dat
men deze thermostaatkraan vaak gebruikt als een aan/uit kraan net als
vroeger. Men geniet dus niet van de voordelen van deze
thermostaatkraan. De thermostaatkraan regelt zelf de temperatuur in de
kamer naar de wens van de gebruiker! (b.v. slaapkamer of bijkeuken).
Ook houdt het rekening met “gratis” warmte (zon, huishoudelijke
apparaten, meerdere mensen in de kamer). Elke thermostaatkraan
heeft een schaalverdeling. Bij een vaak gebruikte thermostaatkraan van
Danfoss, komen de cijfers met een temperatuur als volgt:
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De thermostaatkraan zal de kraan zover open zetten, desnoods
helemaal open, dat de ingestelde temperatuur zo snel mogelijk bereikt
wordt om daarna de kraan zover dicht zetten dat de temperatuur niet
verder oploopt dan de ingestelde en dus gewenste waarde.
Het heeft dus GEEN ZIN om zo’n kraan, bij binnenkomst, op de stand 5
te zetten. Men verspilt hiermee alleen maar warmte, omdat men vergeet
de thermostaatkraan tijdig terug te zetten naar een juiste stand. Ook
wanneer men een iets hogere temperatuur wenst is het voldoende om
de thermostaatkraan ietsje verder open te zetten en er dus niet een
flinke ruk aan te geven.
Te kleine radiator?
Uiteraard bepaalt de grootte van de radiator hoe snel men de kamer
kan opwarmen. Met een te kleine radiator zal het langer duren voordat
de kamer op temperatuur komt. Ook dan zal de thermostaatkraan zijn
best doen en heeft het geen zin om hem op stand 5 te zetten.
Wilt je meer weten over deze nuttige apparaten, een goede handleiding
staat op onze IVN site.
Heeft u raad nodig, je kunt het vragen aan Francis van der Linden die
door zijn werk en jarenlange ervaring best veel weet over deze
apparaten. 0318 – 52 25 83.

Stilte
We leven in een van de dichtst bevolkte landen van de wereld en echte
stilte is in ons land een zeldzaamheid. We zijn er ook niet meer aan
gewend, want is het eens een keertje stiller dan normaal, dan wordt die
stilte ogenblikkelijk weer opgevuld d.m.v. (harde) muziek, of een zinloze
opmerking als er eens stilte in een gesprek valt. Je kunt niet meer
normaal winkelen, want je oude oren kunnen de keiharde rock in de
winkels niet meer aan. Bij de huisarts en de tandarts vindt men het
nodig om de stilte op te vullen met muziek. Wanneer je even moet
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wachten aan de telefoon krijg je ongevraagd, nu vult u zelf maar in. Ik
erger me daar paars aan. Wat me ook opvalt als ik ergens wandel en ik
kom joggers tegen, dat ze bijna allemaal een walkman, of een hoe heet
dat nieuwe ding ook al weer op hebben. Snap ik niets van. Je bent
lekker buiten en je kunt niet eens de vogels horen fluiten. Het zal m’n
leeftijd wel zijn, dat zeggen de kinderen tenminste, maar volgens mij is
dat niet gezond.
Allemaal stil
We hebben op z’n tijd allemaal die stilte nodig. In de Dordogne, waar ik
twee jaar geleden logeerde in het vakantiehuisje van mijn zwager heb ik
echte stilte ervaren. Het was er ‘s nachts ook nog
eens pikkedonker en het enige wat je hoorde was
de wind of de regen en de roep van een uil. Een
verademing.!!!!
Het afgelopen jaar ben ik een aantal malen met
schoolkinderen uit Rhenen op excursie geweest
in de Blauwe Kamer en tijdens deze excursies
heb ik ze twee maal 5 minuten helemaal stil
laten zijn. We communiceerden d.m.v.
gebaren., waarbij heel veel gelachen werd. We
hebben er naderhand nog met elkaar over
gesproken en ik heb ze uitgelegd waarom stilte
op z’n tijd zo belangrijk is. Het was denk ik een
waardevolle ervaring voor ze. N.a.v. hiervan
vroeg ik me af of deze stilteoefening ook geschikt zou zijn voor een
groep volwassenen. Ik heb dat gister (9 november j.l.) met een groep
ambtenaren uit Rhenen, waar ik mee op excursie was, 10 minuten
uitgeprobeerd. Ik kan elke IVN-gids een of twee van zulke momenten
tijdens een excursie aanraden. Deze mensen reageerden er verrassend
positief op. In mijn gedachten ben ik nog een stapje verder gegaan. Ik
dacht dat het misschien een idee zou kunnen zijn om in het
excursieprogramma een stiltewandeling op te nemen. We zouden dat
eerst eens met een kleine groep uit moeten proberen om te kijken
hoelang en hoe vaak je stil wilt zijn en wat de meest geschikte locatie is.
Wie wil hier eens over mee denken?
Cokkie Gadella
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Open Huis en Workshop Smaaklessen
Ongeveer eens per twee jaar presenteren de IVN-Mediatheek en de
Scholenwerkgroep zich aan leerkrachten en stagiaires van de
Basisscholen en BSO van Veenendaal en omgeving. De grote zaal en
de mediatheek zijn op woensdag 9 november omgetoverd tot een
gezellige expositieruimte. Leskisten, spellen, interessante boeken –alle
geschikt voor uitleen- staan uitgestald. Het geheel bijgewerkte en
opgepimpte mediatheekaanbod inclusief de lesmogelijkheden in de
educatieve tuin is net op tijd klaar om uit te delen. Binnenkort ook, in
kleur, te lezen op de website. De gasten worden verwelkomd met een
goedverzorgde lunch, waarna de leden van de werkgroep mediatheek,
de scholenwerkgroep en de tuingroep elk een korte inleiding geven.
Lesmaterialen en natuurexcursies verdienen een toelichting.
Workshop smaaklessen
Grote trekker deze keer is de verkorte Workshop Smaaklessen onder
leiding van Rinelle van den Top, projectmedewerker Smaaklessen &
Schoolgruiten van de WUR. Het initiatief van de smaaklessen komt van
de bekende televisiekok Pierre Wind. Zoals in Groot-Brittannië Jamie
Oliver het ongezonde eetgedrag van kinderen –en hun ouders– aan de
kaak stelt, zo doet Pierre Wind dat nu op zijn eigen enthousiaste wijze
in Nederland. Eerst theoretische kennis opdoen en ons verplaatsen in
de wereld van het kind. De onderwerpen van het project zijn opgedeeld
in de drie pijlers smaak, eten en gezondheid, voedselkwaliteit.
Aanbevolen wordt de smaakleerstof te combineren met andere vakken.
Belangrijk is ook thuis de ouders erbij te betrekken.
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Waarom smaakonderricht?
Eten is kiezen! Eten we vegetarisch of vlees? Halen we patat of koken
we zelf? Neem ik een appel of een koek mee naar school? Les ik mijn
dorst met cola of met water? Smaaklessen wil leerlingen een positief
gevoel geven bij voedsel. Vanuit dat gevoel wordt de nieuwsgierigheid
geprikkeld en de voedingskennis spelenderwijs verbeterd. Een kind dat
positief staat tegenover eten, wil er ook meer over weten!
Proefjes
Aanschouwelijke proefjes die de leerkracht in de klas kan doen: Zet de
föhn op een bodempje melk en bewijs dat melk kalk bevat. Leerlingen
eten een paar gedroogde abrikozen en lopen dan de afstand om die
vruchtjes te verbranden. Daarna wordt verteld hoe heel veel verder ze
moeten lopen om een gevulde koek te verteren! Onder voorwaarden is
het mogelijk op school een smaakfeest te organiseren, een kok uit te
nodigen of een gastles door een student aan te vragen.
Schoolgruiten
Naast of in plaats van smaaklessen kan een school ook meedoen met
Schoolgruiten: het samen eten van groente en fruit in de klas. Van
heinde en ver komen leerkrachten naar de Groenhof. Via Rinelle zijn er
zelfs belangstellenden uit Dordrecht en Gorinchem gekomen. Veertien
leerkrachten op bijna dertig aanwezigen is een mooie score. Waar een
extra mailing op de valreep al niet goed voor is. Raadsleden Tineke
Bette en Dick Roodbeen vertegenwoordigen de politiek.
Milieubeleidsmedewerker Henriëtte Sebrechts heeft heel pedagogisch
haar dochter en zoon meegebracht. Zij vermaken zich opperbest in de
tuin en ook binnen is van alles te beleven.
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Aangemeld of niet: alle aanwezigen laten zich de testjes heerlijk
aanleunen. Elk krijgt drie cupjes met een rood, roze en waterkleurig
drankje. Eerst discussie, dan pas nippen! Nee, het rode goedje is niet
zoet, wat kinderen meteen zullen denken. En wie verwacht nu zout te
proeven? De minder geliefde basissmaken, bitter en zuur, worden ook
besproken.
In elke hoek staat een proefopstelling. Verse keukenkruiden, voelboxen
met daarin groente en fruit, blind proeven van kleine stukjes voedsel,
vruchtensapjes raden door ruiken en proeven, waarbij de kleur niets
verraadt.
Smaakleskist te leen
Per school is kosteloos een Smaakleskist beschikbaar, zodat de
leerkrachten op school aan de slag kunnen met leuk en leerzaam
voedselonderricht. Ook de IVN-Mediatheek heeft nu een eigen
Smaakleskist voor de uitleen. De kist bevat onder andere
docentenhandleidingen per twee leerjaren, houdbare
voedingsmiddelen, flesjes met geur-, kleur- en smaakstoffen,
kopieerbladen, posters, leerlingenboekjes en smaakpaspoorten.
Het Open Huis en de bijzondere workshop zetten het IVN-aanbod aan
het basisonderwijs weer eens in het zonnetje. We staan regelmatig
verbaasd over de slechte bekendheid van leerkrachten met de IVNmediatheek in de Groenhof. Vaak kennen ze het IVN overigens wel van
de natuurexcursies.
Informatie:

www.smaaklessen.nl, www.schoolgruiten.nl
www.ivnveenendaal-rhenen.nl

Tekst/ foto’s:

Tineke Wouda

Natuurwerkgroep Kwintelooijen opgericht
Vrijwilligers enthousiast over werken in de oude zandafgraving
Op zaterdagmiddag 29 oktober horen we het geluid van zagen; kijk hier
wordt een heideveld ontdaan van haar berken. Vele dennen en berken
groeien zo hard dat de heide op den duur verdwijnt en dat is jammer
voor de zandhagedis en de levendbarende hagedis, die hier
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voorkomen. Zo`n 21 personen waaronder ook IVN’ers zijn op deze
zonnige middag gekomen om het recreatieschap te helpen bij het
onderhoud en beheer van de oude zandafgraving. Samen werken aan
herstel van het landschap en op tijd even pauzeren, het drinken van bak
koffie of thee met versgebakken cakes. Een ieder was enthousiast!
Afspraken met Recreatieschap
Zelf kwam ik op het idee om hier eens te gaan zagen met de IVNjongerengroep “De
Zwammen”. Gelijktijdig kwam
het bestuur van de Stichting
Werkgroep Milieubeheer
Rhenen met hetzelfde idee
en nam contact op met het
IVN-bestuur. Beide
organisaties benaderden
gezamenlijk het
recreatieschap. Met de
regiobeheerder Henk
Boonstra en opzichter Joop
Schik zijn afspraken gemaakt waar we de komende maanden gaan
werken.
Specifiek beheer zandafgraving
In het gebied komen zo’n 14 soorten biotopen voor die allen vragen om
een specifiek beheer. Voorlopig zagen we berken en dennen uit de
heideachtige hellingen van de oude afgraving. Het is leuk werk in een
mooie omgeving met fraaie vergezichten! Ook rond de plas dient opslag
van wilgen en elzen verwijderd te worden. Het recreatieschap is heel blij
met onze hulp in deze tijd van bezuinigingen op natuur etc. De
werkgroep zou het leuk vinden als u een keer komt helpen zagen,
takken slepen etc. Er is genoeg te doen. Jongeren zijn ook welkom!!
Planning van de activiteiten
Kijk op onze website voor de planning van de werkzaamheden. Bent u
van plan te komen graag aanmelden per email bjbudding@ziggo.nl of
mobiel 06-55 123 980
Namens de nieuwe “Natuurwerkgroep Kwintelooijen”,
Bert Budding
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Zwerfkatten
Aangezien ik ook actief ben voor de dierenbescherming wil ik jullie
graag attent maken op het probleem van de zwerfkatten. Dit neemt nl.
hand over hand toe en lijkt zo langzamerhand een onoplosbaar
probleem te worden. Verwilderde katten kom je overal tegen: in de
bebouwde kom waar ze serieuze overlast veroorzaken, in de bossen
waar ze een ernstig probleem vormen voor het ecosysteem en natuurlijk
op het platteland. Boerenkatten worden zelden gesteriliseerd of
gecastreerd, leven bijna altijd buiten en vermenigvuldigen zich dan ook
ongebreideld. Ze vormen o.a. een bedreiging voor de weidevogels. Op
campings verdwijnen heel veel
katten linea-recta het bos in en doen
zich daar tegoed aan vogels en
muizen. Boswachters gaan er vaak
toe over de dieren af te schieten. In
de stad klagen mensen steen en
been over de schooiende en
poepende katten in hun buurt.
Sommige mensen voeren de diertjes,
het is immers zo zielig. Dat is het
ook, maar de keerzijde is dat hoe
beter ze doorvoed zijn hoe meer
kittens ze krijgen.
Preventie
Het beleid van de dierenbescherming is op preventie gericht. Bij een
melding van een zwerfkat wordt een vangkooi geplaatst, het dier wordt
vervolgens “geneutraliseerd” en teruggeplaatst. Eventuele kittens gaan
naar het asiel, mits ze jonger zijn dan zes weken. Zijn ze ouder, dan zijn
ze al zo verwilderd dat plaatsing in een gezin bijna niet meer mogelijk is.
Om de dieren eventueel in te laten slapen is vooralsnog geen beleid
van de DB, maar staat wel ter discussie. Het beeld van half
verhongerde magere katjes roept ook bij het publiek vragen op. De
dierenbescherming heeft al veel aan voorlichting gedaan. Onder andere
op campings en bij boeren, maar erg veel lijkt dit nog niet te helpen.
Wat jullie als IVN-ers kunnen doen is het volgende. Zorg dat de eigen
kat als hij naar buiten gaat gesteriliseerd is en gechipt, en ontdek je een
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zwerfkat meld dit dan direct aan de DB (0653707082). Deze kunnen
dan tot actie over gaan. Wacht niet tot het voorjaar, want dan is de poes
allang weer gedekt en vindt u t.z.t een nestje onder de struiken. Eén
poes is leuk, ik heb er zelf ook een, maar er zijn veel te veel katten.
Probeer dus het aantal te beperken en houd, zoals ik doe, de poes in
het voorjaar zoveel mogelijk binnen. De merels zullen je er dankbaar
voor zijn.
En nog een tip voor de kerstdagen
En nog even dit. De kerstdagen komen er aan, overweeg eens een van
de vele heerlijke vegetarische recepten. Kun je niet buiten je stukje
vlees, eet dan in ieder geval geen vlees uit de vee-industrie!
In dit blad staan ook twee vegetarische recepten die je ook
gecombineerd kunt eten op tweede kerstdag
Fijn feestdagen en een goed en gezond 2011
Cokkie Gadella

Uientaart
Voor 6 personen.
Ingrediënten: 50 gram
rozijnen, 7 middelgrote
uien, 4 eetlepels olijfolie,
1 eetlepel witte
basterdsuiker, 1 eetlepel
honing, 4 theelepels
vierkruidenpoeder, 2
eetlepels crème fraiche,
zout en peper, 1 portie
bladerdeeg.
Week de rozijnen in een kom lauw water. Verwarm de oven voor op
200°C. Fruit de ui en de uitgelekte rozijnen op een laag vuur in de
koekenpan in de olijfolie. Dek het mengsel af met een beboterd vel
aluminium en laat het, terwijl je regelmatig met de pan schudt 20
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minuten smoren. Voeg de suiker en de honing toe en laat de uien op
een hoog vuur in 10 minuten kleuren. Voeg het vierkruidenpoeder, de
honing, de crème fraiche en wat zout en peper toe en breng het
mengsel verder zo nodig op smaak. Laat onafgedekt op een matig vuur
nog 3 minuten smoren. Rol het deeg uit tot een ronde of rechthoekige
lap en leg het op de bakplaat. Verdeel het uienmengsel erop, maar laat
rondom een rand van1 cm vrij. Schuif de taart 20 minuten in de
voorverwarmde oven. De deegrand moet rijzen en mooi goudbruin
kleuren. Serveer de taart warm met bv een eikenbladsalade met
balsamicoazijn.
Cokkie Gadella

Programma 2012 IVN Vogelwerkgroep
Veenendaal-Rhenen e.o.
Dit programma is bedoeld voor alle leden en donateurs van IVN
Veenendaal-Rhenen e.o.
Wil je graag kennismaken met het IVN om te kijken of je bij ons wilt
aansluiten, dan ben je van harte welkom. Voor meer informatie over
doorgang activiteiten, verzamelpunt e.d. bel naar Lidia den
Oudendammer 0318-515542 of Bert van Spanje 06-19177327.
Let op!
Voor activiteiten met * is vooraf opgave noodzakelijk. Heb je interesse in
de bootexcursie, geef dit dan nu al op, nadere informatie volgt dan later.
Dit jaar vinden zowel op de dinsdagavond als op de donderdagavond
excursies plaats. Activiteiten met ** zijn publieksactiviteiten. Zowel leden
als niet leden zijn van welkom. Wil je op de hoogte blijven per mail, geef
je dan op: lidia.den.oudendammer@gmail.com.
Woensdag 28 dec. 2011 sluiten we het oude jaar af met een
dagexcursie naar het Nijkerkernauw en wie weet is er nog tijd voor de
Oostvaardersplassen. Bij mindere weersomstandigheden kunnen we
ook kiezen voor de prachtige vogelkijkhut bij de Starrevaart (nabij
Leiden). Vooraf opgave per mail gewenst i.v.m. carpoolen. Verzamelen
om 9.00 uur parkeerplaats Station Veenendaal-de Klomp.
datum
tijd
za. 14-01 09.00

verzamelen
La Montagne

gebied
Ooypolder

Thema
Ganzen en
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*

eenden

vr. 10-02
**

19.30

Koetshuis
Prattenburg

Koetshuis
Prattenburg

za.17-03
**

09.00

Uitzichttoren
Amerongse
Bovenpolder
Ingang Oude
weg, Elst

tot 11.30 uur
op de toren

La Montagne,
Kerkewijk
Parkeerplaats
Rijksstraatweg
Elst
Parkeerplaats
Blauwe Kamer
Rauweveldseweg /fietspad
Grift
Restaurant
Achter de
Dennen,
Scherpenzeel
BP tankstation,
Paardenveld,
Rhenen
Parkeerplaats
bij Wok
Grebbeberg
Rhenen
Station
Veenendaal-de
Klomp
Slaperdijk/Dijks
traat West
Parkeerterrein
Kwintelooijen

maas en waal watervogels
per auto
Plantage
vogelzang
Willem III

za. 31-03 07.00
di. 03-04 19.00
*
do. 12-04 19.00

di. 17-04

19.00

do. 26-04 19.00

di. 01-05

19.00

di. 08-05

19.00

di. 15-05

19.00

17-05 **
19-05 **
reserve
di. 22-05

07.00

di. 29-05

19.00
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19.00

Amerongse
Bovenpolder

Lezing en
excursie
Uilen
publieksacti
viteit uitleg
vogels, IVN
Blauwborst

Blauwe
Kamer
Binnenveld
per fiets
Achter de
Dennen

Palmerswaard
Laarserberg

Friese meren

Egelmeer en
de Laan
Kwintelooijen

boottocht
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vr. 08-06
*

21.30

Za.16-06
*

08.30

di. 26-06

19.00

di. 2-10, 20.00
23-10, 611
za. 03-11 09.00
**
za. 17-11 09.30
*

Winter 2011

P. Station
Veenendaal-de
Klomp
P. Station
Veenendaal-de
Klomp
Kasteel
Amerongen
Groenhof

Otterlose
Zand

Nachtzwalu
w

Zouwe
Boezem,
Ameide
Amerongse
Bovenpolder
Opfriscursus
watervogels

Purperreiger

Uitzichttoren
Amerongse
Bovenpolder
La Montagne

tot 11.30 uur
op de toren

publieksacti
viteit uitleg
vogels, IVN
watervogels

‘s Gravenbol,
Rijn

Activiteitenkalender IVN Veenendaal –
Rhenen e.o., dec. 2011 – half jan. 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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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 donderdagavonden hoef je je niet aan te melden.

Zwammen:

Vogels:

Datum
Za 21 jan.

Werkgroep
Excursies

Wo. 14 mrt

Bestuur

Di. 14 feb

Lezing

Do. 8 mrt

Lezing

Activiteit
Nieuwjaarspuzzeltocht
aanvang:13:30 uur
Algemene ledenvergadering
aanvang: 19.30 uur
Een lezing door Marijke Drees over “Wilde
konijnen”.

Jos van Oostveen verhaalt over de
Kaukasus, met nadruk op de flora en fauna.

Winterlezingen
Deze lezingen (hierboven vermeld op 14 februari en op 14 maart)
beginnen om 20.00 u. in de Groenhof. Toegang is gratis voor leden en
donateurs van het IVN. Overige belangstellenden betalen 5 euro. Graag
vooraf aanmelden bij Maja Stavleu, mstavleu@online.nl
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Contactpersonen werkgroepen
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