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Kopij

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

Nieuwe
leden
Stippellijn
1 kolom
Een hartelijk welkom voor onze nieuwe leden:

VERDERE GEGEVENS
Postadres: Groenestraat 39, 6721 JA Bennekom
Ledenadministratie: Frits Storm (ad interim), ledenadmini
stratie@ivn-ede.nl
Website: http://ivn.nl/afdeling/ede
Bankrekening: NL54 INGB 0000 9515 88 t.n.v. IVN AFDELING
EDE
Druk: Editoo b.v., Arnhem
Contributie:
Lid
Lid + huisgenoot
Vrienden

€ 20,00
€ 22,50
€ 12,50 (minimaal)

De Groene Gids Redactie:
Remieke Niermeyer, Frits Roest, Jeltje Zeelenberg, Leonie
van Beek
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen
al dan niet te plaatsen, in te korten of aan te passen.
De Groene Gids is het contactblad van IVN Ede en verschijnt vier
maal per jaar.
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Margje Memelink - Bennekom
Peter Smit - Ede

Open avond
Werkgroep natuurfotografie
Op 21 november 2017 komen Serge Bodde en Emile Nijs
(beiden uit de gemeente Ede) vertellen over hun werk als
natuurfotografen.
Op deze avond zijn alle leden van IVN-ede van harte
welkom.
Plaats: “De Zanderij”, Nijverheidslaan 23-A, Ede.
Tijdstip: 20 uur.

Voorplaat
Nestkastcontrole Gierzwaluwen Bennekom
door: Ab van der Linde

IVN EDE

Van het Bestuur
IVN in een nieuw jasje
Om de herkenbaarheid van onze organisatie te vergroten heeft IVN besloten om een nieuw logo te ontwikkelen. Gekozen
is voor de letters IVN met de toevoeging natuureducatie.
Onze lelie met IVN erin is nog niet zo oud. En we vinden die lelie erg mooi. Maar met het nieuwe logo laat IVN wel
duidelijk zien waar het voor staat. De natuureducatie staat centraal. Gelukkig blijft de lelie als beeldelement bestaan en
ook de groene kleur blijft hetzelfde. En de term ‘Beleef de natuur!’ blijven we gebruiken. Dus dat is positief.

Visie IVN 2021
Dit voorjaar is de IVN-visie 2021 gepresenteerd. Een uitvoerige visie met concrete doelstellingen op het gebied van na
tuureducatie. Een inspiratiebron voor de IVN-afdelingen en richtinggevend voor nieuwe activiteiten. Gelukkig passen
onze huidige activiteiten goed in deze landelijke visie. Zij zullen de basis vormen van onze eigen visie en plannen voor
de toekomst. Centraal hierbij blijven de werkgroepen, want die zijn de motoren voor onze eigen IVN-afdeling Ede.
De afgelopen periode heb ik met diverse activiteiten van onze afdeling meegedaan. Elke keer ben ik blij verrast door het
enthousiasme en de kennis van onze gidsen. Of het nu gierzwaluwen kijken is in Bennekom, vleermuizen spotten bij
Hoekelum, of een fietstocht en wandeling door het Binnenveld. Fijn dat we als IVN Ede zoveel mooie en afwisselende
activiteiten ontplooien.
Hans Gonggrijp

Spin van het jaar
Op 17 juli vond Sander Pruiksma in het tunneltje onder de
N781 (nabij zwembad De Vrije Slag) de spin van het jaar
2017, de platte wielwebspin (Nuctenea umbratica).
Het is een vrij algemene webspin, net als de meer bekende
kruisspin. De platte is echter een nachtdier, die zich over
dag schuilhoudt in spleten en onder boomschors. Zijn
achterlijf is afgeplat. 's Nachts kruipen ze uit hun schuil
plaats en zijn ze te vinden in hun grofmazig web om
nachtvlinders en langpootmuggen te verschalken. De spin
zelf is een donkergrijs gekleurd dier met een lichter gekleur
de rand rond het achterlijf.
Wanneer je een spin ziet die een plat achterlijf heeft,
donkergekleurd is met lichte rand, in een grofmazig web
en die pas 's nachts of in donkere ruimtes actief is; meldt
dit dan aan: Peter.vanhelsdingen@naturalis.nl.

Vogelzangexcursie
Zaterdag 20 mei was het tijd voor de vogelzangexcursie in
het Bennekomse bos, dit jaar weer vanaf de Hullenberglaan.
Onder leiding van Hans Westendorp gingen we met zijn
zevenen op pad, om de verschillende soorten vogels in dit
stukje bos te ontdekken. Voor de één was het een eerste
kennismaking met vogelgeluiden, voor de andere een op
frisochtend om de tjiftjaf beter te leren herkennen. Veel
van de ‘standaard’-soorten als zanglijster, winterkoning,
roodborst en merel lieten zich horen. Hoogtepunten deze
ochtend waren toch wel de boompieper die zijn parachu
te-baltsvlucht liet zien en horen en de jonge grote bonte
spechten die duidelijk te horen, maar ook te zien waren in
hun nestholte terwijl ze door pa en ma specht gevoerd
werden.
Het toetje deze ochtend was een stelletje goudvinken, die
van paardenbloemzaden aan het smullen waren. Bijgaande
foto heb ik van ze kunnen maken. Al met al de moeite waard
om vroeg voor op te staan!

Foto: Sander Pruiksma
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Picknick op de hei
Op woensdag 5 juli genoten de schoolgidsen van een wel
verdiende picknick op de Ginkelse Heide. We sloten een
schooljaar af, waarin ongeveer 30 gidsen tijdens 82 excur
sies meer dan 2000 leerlingen van basisscholen en 2 brug
klassen meenamen in de natuur. Een enorm aantal!
Alle medewerkenden hartelijk bedankt voor jullie bijdrage.
Joke Veltkamp

Floragroep
Stippellijn 2 kolommen
in de ‘Lumentuin’ 24 mei 2017
Het is heerlijk toeven in de ‘Lumentuin’. Enkele stappen
over het rode tegelpad en je staat in een zee van bloemen.
Gele ‘zonnetjes’ van biggenkruid en streepzaad; roze
‘sterretjes’ van de echte koekoeksbloem, blauwe ‘knipoog
jes’ van de verschillende ereprijzen en nog veel meer.
Wat later gaat ons pad met een brug van vier, soms wat
doorbuigende planken, over een vijver waarin familie
meerkoet domicilie heeft gekozen en groene kikkers el
kaars territorium bevechten.
Eigenlijk kan je hier al urenlang genieten, toch gaan we
verder en ontmoeten de kleine, grote en ook de behaarde
ratelaar. Wat hebben ze mooie bloempjes en dan die
paarse lipjes van de grote en de behaarde.

Ook de orchideeën beginnen in bloei te komen en kleur te
bekennen. Het benoemen is nog een hele klus. Smalle of
brede groene bladeren, al of niet langs de bloemstengel
staand, met of juist zonder min of meer bruinrode vlekken;
dan de onderlip, heeft die één of drie puntjes en dan ook
nog de tekening op die lip. Daarnaast zijn de lengte van het
schutblad en die van de bloemspoor kenmerkend. Het is
één grote puzzel met als je geduld hebt een oplossing. In
ieder geval staan hier rietorchis en gevlekte orchis. Wat zijn
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dit mooi bloemen, vooral als je ze van dichtbij bekijkt. Dan
heb ik geen exotische bloemen nodig.
Wat verderop vinden we ook een bloeiende hondswortel
(Anacamptis pyramidalis). Volgens mijn orchideeënboekje,
dat stamt uit 1979, in Nederland een zeer zeldzame soort
met maar twee vindplaatsen. Dus wie weet zijn er nu wel
meer vindplaatsen, een in ieder geval hier.
Aan de rand van de grote vijver staan verschillende pollen
gele lis, een prachtig gezicht.

Dan de vlinders, kevers, juffers en andere kruipende/vlie
gende beestjes, teveel om op te noemen. We ontmoeten
een ‘schoongewassen’ lieveheersbeestje met oranje dek
schilden zonder stippen, een volwassen cicade, zwart met
rode stippen, een trekspin, een berk vol blaadjes bedekt met
vliegvlugge bladluizen (net een schoolklasje zo veel en zo
geordend), soldaatjes, enkele blauwtjes en een bont zand
oogje. Kortom deze florawandeling is er een om nog lang
van na te genieten.
Remieke Niermeyer

IVN EDE

Jeugdclubs in 2017
Ben je ouder dan 8 jaar, en wil je ook meedoen? Meld je dan snel aan!

januari: Bosvriendjes - Stoere tocht en vuur
januari: Woudlopers - Stoere tocht en vuur

maart: Woudlopers - Lopen als een wolf - speurtocht wolf
april: Bosvriendjes - Kunstwerk VUUR in uiterwaard

april: Woudlopers - Verkenning met boodschappenlijstje
april: Bosvriendjes - hoge golven in de Rijn

mei: Bosvriendjes - Hoge Born
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mei: Woudlopers - Hoge Born
tekening: Loek
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Jeugdclubs in juni
water en vuur
Bij de jeugdclubs is het traditie om het jaar af te sluiten met
vuur en het bakken van broodjes. De kinderen kijken daar
het hele jaar naar uit. Maar soms is het te droog .......... of te
nat.
Juni was droog en bleef droog tot na de laatste middag voor
De Bosvriendjes. Het was code oranje, geen kans op toe
stemming voor open vuur. Twee dagen van tevoren werd
het echt tijd voor plan B, wat de leiding meer zorgen gaf
dan de kinderen. Blote-voeten-pad, een touwbrug. De groep
kwam lekker in beweging. In het dorp vielen de mussen
van het dak, maar in het bos was het lekker koel. Na een
drinkpauze was er genoeg energie voor renspelletjes. Eerst
schminktikkertje: de spelers moesten zich zoveel mogelijk
laten schminken, de tikkers sopten er vervolgens lustig op
los om iedereen weer zo schoon mogelijk te krijgen. Toch
zag een aantal kinderen kans vrolijk gekleurd het spel te
eindigen. Daarna levend stratego en we sloten de middag
af met een ijsje.
Het weekend erna sloeg het weer om. De temperatuur
daalde en er viel weer regen, al was het nog niet veel. Code
oranje werd opgeheven. Het leek erop dat de vuurworkshop
van De Woudlopers wel door kon gaan. En toen werd het
woensdag. De regen bleef vallen en het werd zowaar nat in
het bos. Plan B was gereed, maar in deze groep was nog
meer uitgekeken naar het zelf vuur maken. Ronald van Dort
kwam hiervoor vanuit Rheden nog een keer terug naar IVN
Ede. We besloten binnen te beginnen en te kijken hoever
we zouden komen. De Woudlopers leerden wat je nodig
hebt om vuur te maken: warmte - brandstof - zuurstof, maar
ook een katalysator en een goede mengverhouding. We
keken bij verschillende blusmaterialen welke van deze vijf
elementen wordt opgeheven. We leerden wat er gebeurt
als je water op ‘vlam in de pan’ doet (nooit proberen!) en
dat roestige, oranje Nederlandse vuursteen uit het stroom
dal van de Maas minder goed werkt dan de zwarte uit
Scandinavië.
Terwijl de regen buiten met bakken uit de hemel viel,
probeerden we de vuurboog (heel moeilijk, geen brandge
vaar) en de vuurslag zonder brandstof erbij. Het was een
interessante middag, maar nu wilden we nog een echt vuur
zien... Het was inmiddels gestopt met regenen, maar wat
was het bos nat. Volgens Ronald hadden we geen kans,
maar waar een wil is, is een weg. De scouting bezit een
vuurkorf, daarmee konden we van de natte grond blijven
en binnen een goed bouwwerk van droog hout en tondel
maken. Joke had een zeil meegenomen, dat hielp om ons
buiten te beschermen tegen druppende bomen. Onder het
zeil keken de Woudlopers vol spanning toe hoe Ronald met
een firesteel - na veel proberen - het vuur aanstak. Toen de
fik erin zat, kon het zeil onder luid gejuich weg. De marsh
mallows smolten goed en zelfs de broodjes werden gaar.
Voor deze middag was het fijn dat de groep nog maar klein
was. Volgend jaar hopen we voor beide groepen op een
groot vuur met 20 kinderen!
Ineke Jansonius
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Nestkastcontrole gierzwaluwen
Fotoverslag Ab van der Linde
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Vogel van het jaar - De koekoek
Als natuurgids met een hoofd vol kennis en een hart vol verhalen neem ik jullie mee naar de koekoek. De Vogelbescher
ming Nederland heeft jaarlijks in het voorjaar het project ‘Beleef de Lente’ waarbij we kunnen meekijken in vogelnesten.
Dit jaar werd in juni het nest van de kleine karekiet toegevoegd waarin een eigen ei lag en een koekoeksei. De voorge
schiedenis kennen we niet omdat er toen nog geen camera op het nest stond.
Eerst wat informatie 'in staccato':
kleine karekiet
- 13 cm (iets kleiner dan een koolmees)
- broedt in vochtig gebied
- vlecht nest van natte plantenresten tussen 3-5 rietstengels, aan elkaar geplakt met natte modder,
afgewerkt met spinrag en rietpluimen
- nest bij benadering: ø 8 cm, diepte nestkom 6 cm
- 4-5 eieren
- broedtijd 11-14 dagen
- beide ouders bebroeden eieren en jongen
- na 9-13 dagen uitvliegen
- jongen worden nog 2-3 weken gevoerd
- overwintert ten zuiden van de Sahara, tot in Zambia
- piek van de trek in augustus
- 67 % van de nesten mislukt
- de stand van de kleine karekiet blijft gelijk of neemt toe

koekoek
- 32-36 cm (zo groot als een houtduif)
- legt haar eieren in nest van o.a. kleine karekiet, heggen
mus, winterkoning en geelgors, altijd in het nest van een
kleine zangvogel
- 10-25 eieren
- kan ei 1-2 dagen in lichaam vasthouden om voor te
broeden
- overwintert in tropisch Afrika, zoals Congo en Angola
- piek van de trek in juli
- de stand van de koekoek neemt af, rode lijst
- vogel van het jaar 2017
koekoeksjong
- broedtijd 12 dagen inclusief voorbroeden
- na 17-18 dagen uitvliegen
- jong wordt nog 2-3 weken gevoerd
- piek van de trek in oktober

Nu mijn ervaring met de kleine karekiet en de koekoek
Een boeiende vogel vind ik de koekoek al heel lang. Altijd ben ik me bewust van het eerste "koekoek, koekoek, koekoek"
in de Planken Wambuis op zomaar een avond eind april. Koekoek de roep van Man, de Vrouw maakt een wat hinniken
de triller. Zij legt haar eieren niet in een eigen nest maar in het nest van een zangvogel die ook nog driemaal kleiner is
dan zijzelf. Een vogel met een lengte van 36 cm legt haar ei in een nest met een doorsnee van 8 cm! In elk nest legt ze
één bij het legsel passend ei. Hoe doet ze dat?
Eileg. Als ik de andere vogels bij ‘Beleef de Lente’ observeer zie ik na de bevalling Vrouw nog minstens een half uur
rusten. De koekoekvrouw legt haar ei binnen tien seconden. Ze observeert op afstand het gedrag van de waardvogel en
bepaalt het optimale moment. Man leidt de waardvogels af. In het nest vindt ze 3-5 eieren en haalt er één uit. Ze legt
haar ei, dat iets groter is dan de eieren in het nest, erbij. Maar in betreffend nest met een doorsnede van ongeveer 8 cm
dat tussen 3-5 rietstengels hangt? Dat kan niet lukken, ze is immers veel groter. Ze verlengt haar cloaca en gaat dus niet
op het nest zitten. Hierdoor kan ze zelfs in nesten met een kleine opening een ei leggen, zoals in het nest van een
winterkoning.
Binnen tien seconden is ze weer weg! Het bijgeplaatste ei lijkt qua kleur sprekend op de eieren van de waardvogel. Vrouw
koekoek legt haar eieren in de nesten van de soort waarin ze zelf opgegroeid is. Waarschijnlijk herkent ze de zang van
haar waardouders.
Broeden. Soms heeft de waardvogel in de gaten dat er iets veranderd is en zal het grotere ei uit het nest gooien. Door
het voorbroeden van Vrouw koekoek komt het koekoeksei minstens een halve dag eerder uit dan die van de waardvogels.
Het koekoeksjong is kaal.
En dan….? Het gedrag van het koekoeksjong. Nog een paar bijzondere aanpassingen: het koekoeksjong accepteert de
eerste paar dagen geen aanraking tegen zijn huid. Alles wat het voelt, eierschaal, eieren of jongen worden onmiddellijk
uit het nest gewerkt. Dat doet hij/zij ruggelings. Aan de topjes van de vleugels zit een 'weerhaakje'. Daarmee is er grip
in de nestkom om zich omhoog te werken. In de rug zit een kuiltje waardoor ei of kuiken niet van de rug afrolt. En zo
wordt elke concurrent over de nestrand gekieperd.
Enig kind…… toch? Een veeleisend kuiken. Vogels reageren op prikkels, ze redeneren niet. Zit er een kuiken in een nest,
dan zijn er weinig geluidsprikkels en is er maar één bekje te vullen. Dan wordt er dus niet hard gewerkt om prooien aan
te voeren. Maar het koekoeksjong is een grote schrokop met een bek tweemaal zo groot als die van de kuikens waar het
nest voor bedoeld was en met een oranje keelholte. Eén kuiken van de kleine karekiet maakt een geluid als: "psrieh".
Het koekoeksjong vermenigvuldigt het ritme van dit geluid met vijf en later met acht. Dat is hard werken voor de ou
dervogels. Wel effectief, het kuiken zie je groeien.
Wind en regen in het riet. Tja, en dan kan het zomaar misgaan met zo'n zware vogel in een fragiel nest. Zo’n nest is
gebouwd van gevlochten grasstengels en rietpluimen, bij elkaar gehouden door opgedroogde modder. Niet gemaakt voor
een koekoek maar voor 3-5 karekieten. Wind buldert over het zomerse landschap en zwiept het riet wild heen en weer.
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Regen maakte de modder zacht met als gevolg dat het nest uitzakte. Het koekoeksjong is veel te groot en te zwaar ge
worden voor zoveel natuurgeweld en kukelt uit het nest. Een onverwacht ongeluk? Nee hoor! Komt heel vaak voor.
Zielig voor de kleine karekiet? Ook niet. Zielig is een menselijke interpretatie die de natuur niet kent. Als vogels het
verlies van hun jongen net zo zouden verwerken als mensen dat doen, zouden alle vogels getraumatiseerd zijn. Over
het algemeen komt 25% van alle gelegde eieren niet uit en haalt 65% van alle vogelkuikens het eerste jaar niet. Best
bijzonder dat we nog vogels zien vliegen.

Ingrid Belser

Stippellijnuitje
2 kolommen
Jaarlijkse
Macronachtvlinders
Dit jaar gaan we op zaterdag 21 oktober naar Den Haag. We
worden begeleid door gidsen van de plaatselijke IVN afde
ling. Het programma staat op dit moment (begin augustus)
nog niet geheel vast. In ieder geval brengen we een bezoek
aan de duinen van Meijendel en het strand.
We vertrekken ’s morgens om 9.00 met eigen vervoer vanaf
de parkeerplaats van station Ede-Wageningen aan de
noordzijde en zijn daar uiterlijk om 18.00 terug.
Je kunt nu al laten weten of je mee gaat en of je wilt rijden
bij Jeltje Zeelenberg, secretariaat@ivn-ede.nl, tel 0318-413486.
In de digitale nieuwsbrief van september volgt nadere informatie.
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Tien jaar macronachtvlinders
in postcodegebied 6717 (deel 3)
Nachtvlindernacht 2012
In 2011 en in 2012 heb ik in het Horapark excursies georga
niseerd in het kader van de landelijke nachtvlindernacht.
De Vlinderstichting roept ieder jaar nachtvlinderliefheb
bers op om een activiteit te organiseren, om meer mensen
te enthousiasmeren voor deze nog vrij onbekende dier
groep. Door dit op zoveel mogelijk plekken in hetzelfde
weekend te doen, komt er een goed beeld van de versprei
ding van de verschillende nachtvlinders over het hele land.
Het mes snijdt aan twee kanten, zeg maar.
Beide avonden kwamen er zo’n 15 bezoekers op de excursie
af. Met name de excursie van 22 juni 2012 zal ik niet snel
vergeten. De datum wordt ‘geprikt’ door De Vlinderstich
ting en zo gauw je je aanmeldt, komt er informatie te staan
op dé website. Na mijn bevindingen van 2011 had ik me al
vrij vroeg aangemeld. 22 juni betekent vlak bij de kortste
nacht, dus de avond kon pas laat beginnen. De dagen
voorafgaand waren erg ongunstig met veel regen en harde
wind…
Tot overmaat van ramp lees ik in de plaatselijke krantjes
op woensdag, dat van vrijdagavond tot zondagavond de
Horalaan is afgesloten voor alle verkeer: ze hebben juist dit
weekend uitgekozen om de laan van nieuw asfalt te voor
zien. Afzeggen is geen optie.
Onder het luide geratel van heftige machines probeer ik
rond tienen een beginpraatje te houden over deze interes
sante diergroep, maar al snel besluit ik om op pad te gaan,
in de hoop dat verderop in het park de bijgeluiden wat
zullen minderen. De groep blijkt uiteindelijk erg gemoti
veerd en vanaf het begin laten de nachtvlinders zich zien.
Als eerste de vliervlinder (Ourapteryx sambucaria), een
relatief grote vlinder die zo krachtig kan vliegen, dat nie
mand hem lopend bij kan houden.
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Tussen kwart over elf en half twaalf zit het rondje er op:
ongeveer twintig soorten hebben we kunnen bewonderen.
“Lang niet gek”, wordt er gezegd. “Dat kan beter”, denk ik
bij mezelf. “Voor wie wil, ben ik bereid nog wel een ronde
te doen, want sommige soorten kunnen nog tevoorschijn
komen”, opper ik. Maar uiteindelijk heeft ieder wel een
reden om het bij één rondgang te laten. Dan maar alleen
op pad: nog zeker tien soorten er bij, waaronder de forse
eikentandvlinder (Peridea anceps) en een dennenpijlstaart
(Sphinx pinastri). Uiteindelijk was ik na enen thuis.
De vlindergroepen die ik deze keer wil behandelen zijn de
spanners en de pijlstaarten.
Spanners. De familie van de spanners is de op één na
grootste groep nachtvlinders in Nederland. Alleen de groep
van de uilen is talrijker. Maar doordat spanners vertrouwen
op hun camouflage zijn ze geneigd zich minder te verstop
pen en hierdoor heb ik van deze familie de meeste soorten
gezien in postcodegebied 6717. Meer dan 100, al met al!
De meeste spanners zijn gemakkelijk te herkennen doordat
ze in rust de vleugels houden zoals dagvlinders: alle vier de
vleugels zijn zichtbaar. Uilen rusten meestal met de boven
vleugels over de ondervleugels gevouwen, wat een heel
ander beeld geeft.
Een belangrijke groep binnen deze familie is de zogeheten
stipspanner-groep. Leden van deze club zijn soms lastig uit
elkaar te houden: kleine witte vlindertjes die meer of
minder grijs gespikkeld zijn. Veel van deze soorten zijn
cultuurvolgers en zijn dus ‘gemakkelijk’ in de bebouwde
kom te vinden. Als voorbeeld de schaduwstipspanner (I
daea rusticata). In de veldgids van 2006 stond hij te boek
als ‘vrij zeldzaam’. In de uitgave van 2015, nadat er veel
meer naar nachtvlinders werd gekeken, ook in de bebouw
de kom, werd hij plotseling ‘algemeen’ genoemd. In Ede-
Zuid kun je hem ‘zeer algemeen’ noemen, met soms wel
meerdere exemplaren op één winkelruit. Alleen de paar
denbloemspanner (Idaea seriata) is binnen deze groep nog
algemener.

zwartkamdwergspanner komt veel in de bebouwde kom voor

Een typische soort voor Ede-Zuid is het geelblad (Ennomos
quercinaria). Landelijk gezien is dit een behoorlijk zeldza
me verschijning, maar aan het begin van het Horapark,
rondom het beukenbos, is een vrij constante populatie te
vinden. Ieder jaar vanaf de eerste week van juli vind ik deze
vlinder op kantoren, onder lantaarnpalen en in de abri’s
van de Bennekomseweg. Hij komt dus goed op licht af.
Binnen de spannerfamilie zijn er ook leden, waarbij de
vrouwtjes nauwelijks tot geen vleugels hebben. Dit zijn
vooral vlinders die van laat najaar tot vroeg voorjaar gezien
kunnen worden. De tijd dat vlinderliefhebbers sporadisch
op pad gaan. Er is dan ook erg weinig over deze dames
bekend. Helaas zijn de afgelopen winters behoorlijk zwak
geweest en lijken deze vleugelloze vrouwtjes verdwenen.
Het is te hopen dat deze soorten zich weten te herstellen,
want rupsen hiervan zijn bulkvoedsel voor mezen, rood
borsten en andere insecteneters. Ik heb het dan bijvoor
beeld over spanners als de kleine en grote wintervlinder
(Operophtera brumata en Erannis defoliaria).

geelblad
schaduwstipspanner

De gestreepte goudspanner (Camptogramma bilineata) is
ook een algemene spanner in Ede. Erg fraai, met meerdere
tinten geel en tientallen golvende streepjes. Deze soort is
gemakkelijk overdag op te jagen, bijvoorbeeld bij snoei
werkzaamheden aan klimop.
Nog een subfamilie-groep die hier genoemd moet worden
is de dwergspanner-groep. Ook hier zijn de afzonderlijke
leden vaak weer erg lastig uit elkaar te houden. Doordat ze
snel hun schubjes verliezen zijn belangrijke kenmerken al
gauw niet meer goed te zien. Goede foto’s van ‘verse’
exemplaren hebben aangegeven, dat er minimaal acht
soorten zijn te vinden in het onderzoeksgebied. Duidelijk
de meest voorkomende is de zwartkamdwergspanner
(Gymnoscelis rufifasciata).
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De groep van de spikkelspanners is een derde subfamilie
binnen de spanners, waarvan er diverse leden binnen 6717
voor komen. Dit zijn middelgrote vlinders met uitzonderlijk
goede schutkleuren die ook weer lastig uit elkaar zijn te
houden. Ten minste zeven soorten komen voor, waarvan
taxusspikkelspanner (Peribatodes rhomboidaria) en gewo
ne spikkelspanner (Ectropis crepuscularia) erg algemeen
zijn en geveerde spikkelspanner (Peribatodes secundaria),
satijnen spikkelspanner (Deileptenia ribeata) en witvlek
spikkelspanner (Parectropis similaria) elk met één waarne
ming erg zeldzaam.

IVN EDE

De laatste spanner waar ik aandacht aan wil besteden is de
gevlekte heispanner (Dyscia fagaria). Geen kleurrijk beest,
maar veruit de zeldzaamste vlinder die ik (nu al twee keer)
heb gevonden in het kantorenpark. De eerste keer dat ik
hem zag, was hij maar van drie plekken in Nederland be
kend. Dankzij de groei aan interesse blijkt hij toch iets
minder zeldzaam dan voorheen gedacht, maar hij wordt
nog steeds erg weinig gezien: hij komt niet gemakkelijk op
licht af en al helemaal niet op smeer, vandaar.

Pijlstaarten. Pijlstaarten zijn genoemd naar het puntige
uitsteeksel aan het achtereind van de rupsen. Leden van
de pijlstaartenfamilie zijn graag gezien op nachtvlinder
avonden. Binnen deze familie heb je de grootste vlinders
van Nederland en diverse exemplaren zijn erg kleurrijk.
Een bekend lid, en de grootste nachtvlinder van Europa, is
de doodshoofdvlinder. Hij staat hoog op mijn verlanglijstje,
maar tot nu toe is hij nog niet waargenomen in 6717.
Een kleinere soort, die bij mensen die hem hebben gezien,
altijd weer tot de verbeelding spreekt, is de kolibrievlinder
(Macroglossum stellatarum). Deze zwerver uit Zuid-Europa
komt in sommige jaren nauwelijks en in andere jaren juist
heel veel voor. Zo’n invasiejaar was 2015, waarbij ik in de
bebouwde kom van Ede-Zuid in totaal negen keer een
exemplaar aantrof. Ze zijn weinig groter dan een hom
melkoningin, erg beweeglijk en met hun lange roltong
snoepen ze van nectar uit bloemen. Net als een kolibrie
slaan ze hierbij razendsnel met hun vleugels en lijken ze
stil te kunnen staan in de lucht.

in november kan de Permar-zuil volzitten met kleine wintervlinders (2009)
kolibrievlinder op vlinderstruik

het vrouwtje van de grote wintervlinder, een van de soorten zonder
vleugels

De dennenpijlstaart (Sphinx pinastri) en de lindepijlstaart
(Mimas tiliae) komen in het gebied met een populatie voor.
De eerste vooral in het Horapark, de laatste natuurlijk
vooral langs de Tooroplaan, waar veel lindes staan. Pijl
staarten zijn goede vliegers, vandaar dat volwassen vlin
ders overal kunnen opduiken: dennenpijlstaart zag ik ooit
op het Spindopplein en lindepijlstaart vloog op een avond
langs de etalages van de Stadspoort en op het schoolplein
van de CHE aan de Reehorsterweg.
De populierenpijlstaart (Laothoe populi) dreigt uit het ge
bied te verdwijnen. In de lage populiertjes langs de Dr.
Hartogsweg (zowel op het ruigteterrein van het voormalig
open zwembad als nabij de volkstuinen een kilometer
oostwaarts) vond ik voorheen ieder jaar wel rupsen van
deze prachtige soort. Het is me zelfs een keer gelukt om
twee van deze vlinders thuis uit te kweken. Fantastisch om
mee te maken! Door de nieuwe wijk ‘Enka’ zullen deze
voedselbronnen de komende jaren verdwijnen en dus ook
deze soort, vermoed ik. Jammer, maar helaas.
In het vierde en laatste deel zal ik de tandvlinders, spinner
uilen en uilen behandelen.
Sander Pruiksma

rupsen van pijlstaarten hebben een pijlvormig uitsteeksel aan de achter
zijde, zoals bij deze lindepijlstaart goed is te zien
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Boekbespreking
Het handboek Roofvogels van Europa, Noord-Afrika en het
Midden-Oosten van Dick Forsman biedt uitkomst! Dit
nieuwe standaardwerk is net verschenen. Met meer dan
1000 gedetailleerde foto's van karakteristieke vliegbeelden
en nog veel meer.
- Alle roofvogels van Europa, Noord-Afrika en het
Midden-Oosten
- 60 soorten, 1100 unieke foto’s
- Beschrijving per soort van de variatie, verspreiding,
gedrag, soort determinatie, rui, geslachtsbepaling,
gelijkende soorten
- Gedetailleerde beschrijvingen van alle verenkleden:
juveniel, oudere onvolwassen vogels (overgangskleden),
adult, vrouwtje, mannetje
Dit prachtige roofvogelidentificatieboek is een must voor
iedere roofvogelliefhebber. Ik kan uren kijken naar bijvoor
beeld het zweven van de buizerd in de lucht. Nu met het
boek in de hand zie ik de verschillen tussen de roofvogels
onderling, bijvoorbeeld tussen de wespendief en de bui
zerd.
Voor de beginnende en de gevorderde liefhebber een mooie
uitdaging! Een nadeel het is geen pocketuitgave om handig
mee te nemen in het veld. Dus camera mee en thuis kijken
in het boek welke roofvogel het is.
ISBN: 9789050116022
Auteur: Dick Forsman
Prijs: € 49,95
www.knnvuitgeverij.nl
Alex Sytsma

Flora of natuurgroep?
Ja, ‘Floragroep’ is als aanduiding voor deze groep eigenlijk te beperkt. Met z’n allen genieten we van alles wat leeft, bloeit,
groeit, vliegt en nog veel meer.
Op woensdagmiddag 19 juli hebben we samen met twee aankomende IVN-gidsen een gedeelte van het Renkums
Beekdal onveilig gemaakt. Dit dal, enkele jaren geleden onttrokken aan de industrie, wordt langzaamaan een prachtig
stukje natuur. Echt het genieten waard. In eigenlijk voor betreden verboden gebied ontdekken we, al lopend langs de
door machines gebaande paden, wilde peen, echte berenklauw, wilgenroosje, bastaardwederik, rode en witte klaver,
brunel, valeriaan, moerasspirea, groot moerasscherm en nog veel meer. Plotseling kronkelt voor ons een ringslang de
hoger gelegen vegetatie in.
In de kleine, vrij snel stromende beekjes ontdekken we schrijvertje, bootsmannetje, schaatsenrijder, heel veel kleine
visjes en kleine pissebedachtige diertjes.
Oh ja, vergeet ik nog de tijger- of wespspin in een prachtig web met trapje. Daarnaast de vele blauwtjes en ‘bruintjes’,
de zandoogjes, het landkaartje, de dagpauwoog, verschillende sprinkhanen en krekels, wantsen.
In de eiken langs de weg ontdekken we ananasgallen en bij het ‘papierrol’ monument genieten we van de huiszwaluwen
met hun vele bewoonde nestjes die aan dit monument hangen.
Op een onweersbuitje na was dit weer een wandeling om van te smullen. Tja ik weet het nog niet, flora of natuur. Zelf
geniet ik van die natuur, maar flora biedt voor mij wel het fundament aan die beleving. Dus kies ik toch gewoon voor
Floragroep!
Remieke Niermeyer
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Schoolgidsen in het bos en bij het water
Joke Veltkamp

15 groepen kregen een les 'zintuigen'

3 groepen kregen een bosexcursie op maat

13 groepen zochten waterbeestjes

Wateronderzoek met 2 brugklassen

2017-03

7 groepen voerden de opdrachten 'Beste Bos' uit

Op zoek naar 'beestjes'

Elk groepje maakt een aquariumpje

en met drie bassisschool groepen
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Stikstof veroorzaakt kalkgebrek bij jonge
vogeltjes
Stikstof veroorzaakt kalkgebrek bij jonge vogeltjes
Bomen sterven en jonge vogels breken hun pootjes als
gevolg van de gigantische uitstoot van stikstof. Zure regen
lijkt misschien iets van vroeger. Maar door de weer toene
mende uitstoot van stikstof verzuurt de natuur nog steeds.
Bomen en planten gaan dood door een overmaat aan
stikstof, eischalen worden steeds dunner, waardoor de
inhoud verdroogt, en jonge vogels breken al in het nest hun
botten bij gebrek aan kalk, vertelt onderzoeker Arnold van
den Burg van het bureau Biosphere.
De ‘oude vorm’ van zure regen betrof uitstoot van onder
andere zwaveldioxide uit de industrie. Die was met name
in de jaren zeventig van de vorige eeuw tot grote hoogte
gestegen. Die uitstoot is aangepakt, waardoor zelfs wel eens
smalend wordt gezegd dat zure regen een verzinsel was
van de milieubeweging. Maar ondertussen zorgt de uitstoot
van stikstof, met name uit de landbouw, voor een voortdu
rende vermesting en ook zuring. En die stikstofuitstoot
neemt de laatste jaren weer toe!
Arnold van den Burg vergelijkt de natuur onder die hoge
stikstofuitstoot met een junkfoodconsument: het vele
stikstof – een essentiële bouwstof voor plant en dier – jaagt
de groei van planten aan, maar veel andere essentiële
voedingsstoffen ontbreken. Daardoor missen bijvoorbeeld
eikenbomen bepaalde aminozuren (bouwstenen van eiwit
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ten) en sterven ze nu massaal af.
Een tweede effect van het stikstofoverschot is dat er zuur
wordt gevormd. Dat zuur lost kalk in de bodem op, dat
daardoor uitspoelt. In de tweede helft van de vorige eeuw
is op die manier al een enorm kalktekort ontstaan, dat nooit
is aangevuld. Nu wordt dat alleen maar weer erger. De
gevolgen ziet Van den Burg in de nestkasten waar hij on
derzoek mee doet: mezenkuikens breken hun poten of ze
krijgen pootjes die haast van rubber lijken, als gevolg van
een ernstig kalktekort.
Volgens Van den Burg moeten er twee dingen gebeuren.
Ten eerste moet ‘de kraan dicht’ waar het de overmatige
uitstoot van stikstof betreft. “Het is op dit punt allang geen
vijf voor twaalf meer, het is al twee of drie uur!”, stelt hij.
Omdat er al zoveel schade is aangericht, moet er ook her
stelwerk worden gedaan. “Ik zou het liefst een groot expe
riment opzetten met het bekalken van de bossen op de hoge
zandgronden”, zegt de onderzoeker. Met een uitgekiend
mengsel van kalk en andere essentiële elementen, moeten
we kijken of we de tekorten in de bossen weer kunnen
aanvullen. Het is vooral zoeken naar geldschieters die zo’n
experiment aandurven.
Van der Burg noemt de problemen rond de stikstofuitstoot
erger dan de klimaatverandering: "Klimaatverandering, dat
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gaan wij als mensen direct voelen. De stikstofuitstoot is
'alleen maar' een probleem van de natuur. Maar ondertus
sen is dat probleem wel gigantisch geworden. Het is in de
bossen op bijvoorbeeld de Veluwe al heel stil aan het
worden. Vogels verdwijnen bij gebrek aan voedsel, want
ook slakken en insecten verdwijnen bij gebrek aan kalk! En
anders dan het klimaatprobleem, is de stikstofuitstoot
vooral een Nederlands probleem. Door al ons gesleep met
veevoer over de wereld zitten we hier met een bizar over
schot aan voedingsstoffen."
Tip: Mocht je de vogels in je tuin aan extra kalk willen
helpen, dan kun je goed uitgekookte en fijngestampte ei
erschillen geven. Geef nooit melk!
(Bron: Vroege Vogels, 9 juni 2017)

Vooraankondiging
Inspiratiedag Jeugd en Jongeren
We zitten midden in de zomer, de vakantieperiode komt er
aan en is hier en daar al gestart. Vanaf eind augustus staan
weer een aantal activiteiten gepland, noteer de data alvast
in je agenda:
Op maandagavond 28 augustus starten we met de work
shop ‘Is de recreatiesector ook een nieuw werkveld voor
jouw IVN afdeling?’
Heb je wel eens in een windturbine gestaan en heb je enig
idee hoeveel elektriciteit een windturbine opwekt? Loop op
11 september mee met de excursie op de Flevolandse
Energie-Fabriek.
Op 18 september organiseren we in Arnhem een workshop
communicatie rond het thema ‘promoten van activiteiten’.
Heb je specifieke vragen, laat het ons weten.
En op 28 september gaan we in Lelystad actief aan de slag
met het thema ‘communicatie en media’.
Wil je actief met jongeren aan de slag, geef je dan op voor
de cursus IVN Jongerenbegeleider, die op maandagavond
25 september gaat starten.
De Inspiratiedag Jeugd & Jongeren wordt georganiseerd op
zaterdag 7 oktober; een praktische en inspirerende dag voor
de groene vrijwilligers uit Flevoland, Gelderland en Over
ijssel, die zich bezig (willen gaan) houden met natuuredu
catie en natuurbeleving gericht op jeugd en jongeren.
Op https://www.ivn.nl/provincie/gelderland/activiteiten/inspi
ratiedag-jeugd-en-jongeren vind je alvast meer informatie
over deze dag.
De provincie Gelderland organiseert op vrijdag 3 november
de Gelderse biodiversiteitsdag voor vrijwilligers en natuur
beheerders die zich inzetten voor de Gelderse natuur.
Het programma is afwisselend en actief en bestaat uit le
zingen, flitspresentaties, workshops en films over biodiver
siteit en natuurbeheer in Gelderland. Hierbij zullen allerlei
soortgroepen en Gelderse streken aan bod komen van vo
gels, insecten en vissen tot zoogdieren en van het Rivieren
gebied, de Veluwe tot de Achterhoek. Meer informatie volgt
half september.

Agenda
IVN-EDE
www.ivn.nl/afdeling/ede
september
za. 9: Waterbeestjes vangen voor jong en oud
14:00 parkeerplaats Horalaan, 1e rechts 800m. vanaf
Edeseweg
N 52 01 10.1, E 5 40 49.0
gidsen: Wiebe Verbaan (0318-611947), Sanne van Boschin
ga, Joke Veltkamp (0317-420703), Ad Meijs
za. 16: 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)
za. 23: Kabouterwandeling voor kleuters en (groot)ouders
14:00-15:30 parkeerplaats N304, Koeweg
N 52 03 18.7, E 5 40 48.5
€ 1,- per kind, max. 20, opgave uiterlijk 22/9 via kabouter
wandeling@ivn-ede.nl
gidsen: Remieke Niermeyer, Ineke Jansonius, Imme Storm
(0317-425802)
za. 30: Lange afstandswandeling
10:00, duur 5 uur exclusief pauzes
Plaats: zie de website www.ivn.nl/afdeling/ede
gidsen: Sander Belgraver (0318-619779) en Sanne van
Boschinga (0318-576154)
oktober
za. 7: Najaarsworkshop natuurfotografie bij Hoekelum
14:00 parkeerplaats Edeseweg 124
N 52 1.035, E 5 40.282
gidsen: Dick Klein Geltink (0318-632673) en Fred van Wijk
(0318-651436)
za. 14: Paddenstoelenwandeling in het Edese Bos
14:00 parkeerplaats N304, Koeweg
N 52 03 18.7, E 5 40 48.5
gidsen: Dick Klein Geltink (0318-632673), Piet en Tiny Grif
fioen (0318-610376)
zo. 22: Najaarswandeling omgeving Bosbeek
14:00 NIVON-huis, Bosbeekweg 19-21, Bennekom
N 52 0 36.6, E 5 43 58.1
gidsen: Jeltje Zeelenberg (0318-413486) en Hans Gonggrijp
(0318-840409)
za. 28: Kabouterwandeling voor kleuters en (groot)ouders
14:00-15:30 oprit Born, Bornweg 12, Bennekom
N 52 00 00.8, E 5 41 23.1
€ 1,- per kind, max. 20, opgave uiterlijk 27/10 via kabouter
wandeling@ivn-ede.nl
gidsen: Remieke Niermeyer, Ineke Jansonius en Imme
Storm (0317-425802)

Ilse Suijkerbuijk, Projectleider, Instituut voor Natuureducatie en
Duurzaamheid
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IVN-ARNHEM

IVN-VEENENDAAL/RHENEN

www.ivn.nl/afdeling/arnhem

www.ivn.nl/afdeling/veenendaalrhenen

Zie de website voor de publieksactiviteiten van de werk
groepen ‘Eropuit op zondagmiddag’, ‘Rondleidingen in de
Heemtuin’, ‘Kinderactiviteiten’, ‘Natuurkoffer’, ‘Groencur
sus’, ‘Rondleiding op maat’.
In de Vlindertuin, de Stille tuin, Bloeiende landjes en
Schoolrandjes, Aan de slag in de natuur zijn leden eventu
eel samen met het publiek actief.
do. 26 tot za. 11 november: Groencursus Najaar
lezingen op 26 oktober, 2 en 9 november, 20:00-22:00
excursies 28 oktober, 4 en 11 november, 10:00-11:30
Stadsboerderij Presikhaaf, Ruitenberglaan 4, 6826 CC
Arnhem
Kosten: leden € 25,- / Niet-leden € 30,- Maximum 30
deelnemers
Aanmelden via website http://nivon-arnhem.nl/ cursusco
de 902

IVN-ZUIDWESTVELUWEZOOM
www.ivn.nl/afdeling/zuidwestveluwezoom
Zie de website voor wandelingen en voor achtergrondinformatie

september
vr. 22: Burlen van edelherten, video en avondwandeling
19:00-23:00 De Groenhof, Karel Fabritiusstraat 3,
Veenendaal
gidsen: Jannie van der Linden, Bert van Leeuwen,
autoexcursie
max. 16 personen, opgeven bij Jannie van der Linden
(0318-522583), bij verhindering afmelden!
za. 23: IVN wandeling natuurpad ‘De Holle Boom’ (7 km)
09:30 parkeerplaats Bosrestaurant (voorheen De Holle
Boom), Dwarsweg 63, Overberg
gidsen: Maja Stavleu en Dorthy Reijn. Opgeven 06-11168431
of d.reijn@xs4all.nl
zo. 24: Natuurtuin Diddersgoed open
15:00-16:00 hoek Ruisseveen/Goudvink (achter de boerde
rij), parkeren bij tennisvereniging Veenendaal-West
gids: Gerrit van Leeuwen
za. 30: Paddenstoelenexcursie Landgoed Prattenburg
14:00-16:00 parkeerplaats Groene Entree Prattenburg, Cu
neraweg, Rhenen (bij Veenendaal)
gidsen: Aly van Eijk en Jannie van der Linden
Spiegeltje meenemen!
oktober
za. 7: Paddenstoelenexcursie Grebbeberg en Laarsenberg
14:00-16:00 parkeerplaats Grebbeberg (monument)
gidsen: Aly van Eijk en Jannie van der Linden
Spiegeltje meenemen!
wo. 18: 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)
za. 21: 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!
zo. 29: Natuurtuin Diddersgoed open
15:00-16:00 hoek Ruisseveen/Goudvink (achter de boerde
rij), parkeren bij tennisvereniging Veenendaal-West
gids: Gerrit van Leeuwen
november
vr. 17: Lezing ‘Natuur is om de hoek’ en ‘Bedreigde vogels’
19:30 “De Groenhof”, Karel Fabritiusstraat 3, Veenendaal
spreker: Hans Peters, hoofdredacteur tijdschrift ‘Vogels’
zo. 26: Natuurtuin Diddersgoed open
15:00-16:00 hoek Ruisseveen/Goudvink (achter de boerde
rij), parkeren bij tennisvereniging Veenendaal-West
gids: Gerrit van Leeuwen

