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Kopij
Gelieve aan te leveren vóór 1 februari 2018.
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
Een hartelijk welkom voor onze nieuwe leden:
Robbert Blanken - Wageningen
Lotte Littooij - Wageningen
Marielle Molenaar - Bennekom
Hans Dorrestijn - Bennekom
Joost van Meeteren - Bennekom

€ 24,00
€ 26,50
€ 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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Voorplaat
Wat zal de winter brengen dit jaar? Deze sneeuwfoto van
Ab van der Linde dateert van februari 2013.

IVN EDE

Van het Bestuur
IVN afdeling Ede 50 jaar
In 2018 bestaat onze afdeling 50 jaar. Een heel mooi jubileum en dat gaan we natuurlijk vieren.
We zijn van plan om samen met de werkgroepen volgend jaar diverse extra activiteiten op te zetten. Zowel voor de Edese
bevolking als voor onze eigen leden en vrienden. We hopen dat veel leden mee doen om van dit lustrum een succes te
maken. In de volgende Groene Gids en in de Nieuwsbrieven leest u er meer over.
We zoeken een nieuw bestuurslid want Corine stopt volgend jaar met haar bestuurswerk. Zij heeft er dan 6 jaar opzitten.
Als er iemand is die het leuk vindt haar op te volgen, dan hoor ik het graag.
Verder zoeken we nog iemand die een beetje handig is met de computer om ons zo nu en dan te helpen met het maken
van folders en het schrijven van tekstjes.
Bij deze Groene Gids ontvangen onze leden ook een verzoek voor het geven van toestemming voor automatische incas
so voor het innen van de contributie. We zijn een vereniging bestaande uit vrijwilligers en het versturen van contribu
tiebrieven en het bijhouden van de betalingen kost erg veel tijd. Vandaar dat het van groot belang is dat zoveel mogelijk
leden automatisch de contributie gaan betalen.
Helaas moet ik dit stukje afsluiten met drie trieste berichten. Na het overlijden van Wubbo Elzinga op 89-jarige leeftijd
is nu ook Angelique Hazeleger onverwacht overleden. Beiden waren gewaardeerde schoolgidsen en Angelique was pas
54 jaar oud. En ook Henk Huizing is overleden. Een man met heel veel kennis en een groot gemis voor de Florawerkgroep.
Wij wensen de families heel veel sterkte in deze moeilijke periode.
Hans Gonggrijp, voorzitter

Denkend aan Wubbo en Angelique
Kinderstemmen schallen door het bos. Ja daar komen ze vol verwachting over wat dit uur hun zal brengen. Boompje
klimmen, rennen, maar ook ontdekken, horen, voelen, zien. Kortom de natuur ervaren. De schoolgidsen staan klaar om
met een groepje de speurtocht op te pakken. Het is begeleiden, samen ontdekken, stimuleren, vragen beantwoorden,
ogen openen en nog veel meer. Terug bij het beginpunt zijn die kinderstemmen toch wel wat gedempt. Ze hebben, de
een meer dan de ander, zo veel ervaren en ontdekt.
Er zijn gelukkig veel schoolgidsen aanwezig om de kinderen bij de hand te nemen, maar toch ontbreken er nu twee uit
ons team. Wubbo Elzinga genoot en deed zolang hij kon mee aan de schoolexcursies, maar ja eens was toch de tijd
gekomen dat hij, 91 jaar oud, moest afhaken. Hij is dit voorjaar overleden.
Op 25 oktober bereikt ons het bericht dat Angelique Hazeleger plotseling is overleden. Ook zij heeft menigmaal als gids
de kinderen bij de hand genomen om op natuurontdekking te gaan. Bij slootjesdagen trakteert ze de kinderen op kikkerwinegums. Afgelopen zomer was zij nog actief als lid van het team.
Wubbo en Angelique van harte bedankt voor jullie inzet, namens de schoolkinderen en de schoolgidsen.
Ad, Christa, Ineke, Joke, Kike, Remieke, Truus
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Pure Passie 2017
Allereerst is het goed om te kunnen zeggen dat de organi
satoren van ‘Festival Pure Passie’ zich ieder jaar weer ver
heugen op onze komst, vanwege, zoals het door hen werd
geformuleerd, “een altijd weer sprankelende bijdrage voor
de bezoekers!”.
Van 10.00 tot 19.00 uur gaven, verspreid over de dag, 18
enthousiaste IVN-ers hun medewerking en maakten er een
geslaagde dag van. Mede dankzij het mooie weer verliep
het geheel soepel. De medewerkers waren duidelijk her
kenbaar aan hun IVN-groene shirts en petjes.
Zowel aan de kraam, als bij de tafel ernaast, was voor jong
en oud veel te beleven. Er was zoveel te zien dat de boekjes
Ede, natuurlijk middelpunt en de IVN-folders niet door alle
medewerkers werden opgemerkt. Wel blijft het een aan
dachtspunt het IVN-materiaal up-to-date te houden. Een
idee is om op een eenvoudig visitekaartje aan te geven waar
de meest uitgebreide informatie te vinden is.
De vraag aan de bezoekers van de kraam om eens goed naar
‘de bos bloemen’ te kijken en te vertellen wat er precies aan
te zien was, was niet overbodig! Bij het IVN ‘leren mensen
kijken’ en dan nog ziet niet iedereen alles. De hele dag door
was het leuk om te merken hoe mensen naar een bos
droogbloemen keken. De een begon te praten over de
kleuren en de ander over de grootte van de bloemen. Weer
anderen spuiden een aantal namen van bloemen, zowel in
het Nederlands als het Latijn, maar slechts op een enkele
uitzondering na werden de ertussen gestoken kunstbloe
men herkend. Voor geïnteresseerden was de microscoop
een middel om te kijken naar wat op het eerste gezicht niet
te zien was. Gemakshalve werd er alleen gebruikgemaakt
van de zaden van het duizendblad dat ook in het droogboe
ket stond.
Meer dan honderd kinderen hebben we een stukje natuur
laten beleven. Een groot aantal was speciaal naar Kernhem
gekomen vanwege de leuke ervaring van vorig jaar. Bij het
vissen op het droge ging het er zeer serieus aan toe. In het
visspel vonden de kinderen de watertor van 20 cm eng.
Andere dieren die men ving werden op naam gebracht. 
Daardoor lopen er intussen heel wat slootjesexperts rond.
Ook de muizenbotjes uit de uilenbraakballen werden zeer
serieus onderzocht. De meeste muizen hadden zigzag-kie
zen, maar er werden ook knobbelkiezen gezien. Heel bij
zonder was de grote kaak van een rat. Daarnaast bleek dat
uilen ook wel eens een vogeltje eten. Enkele opmerkingen
die wij noteerden: een kind vertelde met overtuiging: “Een
salamander blijft jong, als hij in het water blijft, nadat hij
larven heeft gevangen”. Een klein meisje dat werd gevraagd
wat uilen graag eten, fluisterde heel zachtjes: “monsters !?!”
De puzzel met de kleurrijke vlinders werd door diverse
ouders opgelost, terwijl twee kinderen hebben geprobeerd
om met dunne ijzerdraadjes een schaatsenrijder te maken.
Voor de kabouterwandelingen waren mooie flyers ge
maakt, die werden uitgedeeld aan ouders met jonge kinde
ren. Daardoor konden er in het totaal zeven wandelingen
worden gehouden.
Op een klok bij de IVN-kraam werd de starttijd aangegeven.
Al om 10.30 uur vertrok het eerste groepje naar de zijkant
van Huis Kernhem. In vergelijking tot waar de IVN-kraam
staat is het daar heel stil. De kinderen ontdekten dat ook
op Kernhem kabouters wonen. Op enkele plekken stond
een kabouterpop met een gekleurde muts. De kleur van de
muts kwam overeen met die van de opdrachtbriefjes:
Wit vraagt om een lekker zacht bedje voor de kabouter te
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maken.
Blauw geeft het vliegveld aan. Er staan heel veel helikopters
(vruchtjes van de linde) klaar.
Rood, bij de heksenbol, is de plek waar met z'n allen de
heksendans wordt gedanst en bij
Oranje hier krijgt elk kind als dank voor de hulp aan de
kabouters, een medaille om die vervolgens met alles uit de
natuur te versieren.
Na afloop huppelen de kinderen trots met hun versierde
medaille verder op zoek naar avontuur. Ook door de IVNers werd de dag als leuk en leerzaam ervaren.
Albert Loef (coördinator deelname IVN)

Een wespenpaleis
binnenshuis?
Daar is ze, een dikke geel/zwart gestreepte koningin.
Ze vliegt zomaar, ongevraagd het open klapraampje in.
Daar vindt ze een melkachtig-wit buizenstelsel.
Die plek bevalt haar wel, dus bouwt ze hier cel na cel.
Al snel komen de werksters het bouwen ondersteunen.
Kan zij rustig al eileggend achteroverleunen.
Het is een nijver komen en gaan,
totdat de buren alarm slaan.
Dan wordt het raampje snel gesloten
en raakt dus de weg naar buiten afgesloten.
Tja als je een paleis binnenshuis prefereert
is een uitbundig leven niet gegarandeerd.
Remieke Niermeyer

IVN EDE

Wateronderzoekles
Jaarlijks zijn de excursies Waterbeestjes voor de 9-jarigen
een succes. Voor de oudere leerlingen was er de leskist Sloot,
ooit samengesteld i.s.m. het Waterschap en intussen nogal
verouderd. Nadat we reeds diverse aanpassingen hadden
ingevoerd, besloten we in juni tot een nieuwe opzet. Jan
Leppink ging er in de zomervakantie voortvarend mee aan
de slag, waarna Ineke en Joke meekeken en voor de prak
tische uitvoering zorgden. Er zijn nu zeven bondig gefor
muleerde veldopdrachten:
1. Een minuutje rustig kijken, 2. Hoe zuur is het water, 3.
Waterplanten, 4. Van vies naar schoon, 5. Warm of koud,
6. Licht of donker, 7. Waterbeestjes vangen
en nog vier opdrachten om ter verwerking op school te
kunnen doen:
8. Waterkwaliteit dieren, 9. Waterkwaliteit planten, 10.
Oppervlaktespanning, 11. Je eigen waterrapport
In september hebben we de les uitgevoerd met een groep
leerlingen van de Zuiderpoort. Hoewel het juist voor deze
leerlingen aan de moeilijke kant was, hadden ze een leuke
middag zoals je op de foto’s van de leerkracht kunt zien.
We zien er naar uit om deze les volgend jaar weer te kunnen
doen. In elk geval komen dan twee groepen brugklassers
(VO). Voor hen is de opdracht 8 uitgebreider dan voor de
leerlingen van het basisonderwijs (PO).
Joke Veltkamp

woonden er 70 mensen in het gebied. Door slechte weers
omstandigheden en de vele konijnen waren er veel mis
oogsten. In 1840 zette koning Willem II de subsidiestop en
werd landbouw financieel onmogelijk. Uiteindelijk bleef er
één boerderij over. De eigenaar begon hier een uitspanning,
de voorloper van het restaurant waar we nu zitten.
In het midden en oosten van Nederland wordt vaak
grondwater gebruikt als bron voor drinkwater. Voor het
westen van Nederland is dat niet mogelijk, want van natu
re is grondwater aan de kust te zout. Uniek in Nederland is
dat onder de duinen het grondwater wél zoet is. Die voor
raad duinwater is niet groot genoeg om iedereen in het
leveringsgebied van Dunea van drinkwater te voorzien en
deze wordt daarom aangevuld met voorgezuiverd rivierwa
ter uit de Afgedamde Maas. Dit wordt naar infiltratieplas
sen in de duinen getransporteerd door leidingen met dia
meters tot 1600mm. Samen met gevallen neerslag wordt
dit duinwater. Pas na ontharding en nazuivering spreekt
men van drinkwater.
Na de koffie wandelen we door de duinen naar de zee.
Onderweg zien we duindoorn, struiken met en zonder de
gele bessen, de plant is tweehuizig. Er zijn ook veel mei
doornstruiken, waarvan de takken worden gebruikt bij de
afbakening van ruiterpaden. Verder staan er abelen of zil
verpopulieren, met de kenmerkende witte onderzijde van
het blad. Annemarie vertelt ook iets over het beheer. Veel
van de vroegere nuttige planten worden verwijderd, met
uitzondering van berberis, vlier en kardinaalsmuts. Bij de
kust aangekomen genieten we in de frisse westenwind een
tijdje van het uitzicht over strand en Noordzee. Daarna
lopen we naar de libellenvallei, waar we picknicken. Boven
het water van de infiltratieplas zien we nog veel heidelibel
len, waaronder een aantal ‘tandems’, profiteren van de zon.
Na terugkomst bij het bezoekerscentrum kijken we daar
nog even rond en nemen afscheid van Annemarie. Vervol
gens gaan we per auto naar het park Sorghvliet, waar gids
Henk ons begeleidt. In de 17e eeuw kocht Jacob Cats een
stuk duingebied tussen Scheveningen en Kijkduin. Hij
noemde dit Sorghvliet:

Ick neme dese plaets tot afkeer van de sorgen,
om daer bevrijdt te sijn, om daer te sijn verborgen,
voor streken van het hof, voor streken van den haet,
en wat er in Den Haegh niet selden ommegaet.

Jaarlijks uitje
In de stromende regen fiets ik op 21 oktober 2017 naar
station Ede Wageningen. Vandaag vertrekken we met
negen deelnemers in twee auto’s naar Den Haag. Hoe
westelijker we komen des te meer het opklaart. Als we
arriveren bij de pannenkoekenboerderij in Meijendel
schijnt de zon en genieten we buiten van koffie met gebak.
Intussen zijn ook Rob Meijer en Annemarie van der Rest
van IVN Den Haag gearriveerd. Annemarie vertelt ons iets
over de geschiedenis van Meijendel en het gebruik van de
duinen door het waterleidingsbedrijf Dunea.
Meijendel ligt tussen Scheveningen en Wassenaar en heeft
een oppervlakte van 1.875 hectare. De duinen in dit gebied
zijn ontstaan in de late Middeleeuwen. Het is een zeer ge
varieerd duingebied, rijk aan flora en fauna. De duinen zijn
in de eerste helft van de 19e eeuw ontgonnen met subsidie
van koning Willem I. In die tijd vond men dat grond nuttig
moest worden gebruikt. In 1829 werd begonnen met de
verbouw van aardappelen. Later kwamen daar ook andere
gewassen bij, zoals rogge, boekweit en erwten. Destijds
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Beuk als markatiepunt met paden in vele richtingen (foto Joke Veltkamp)
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Het heeft een omvang gehad van 600 ha, maar omvat te
genwoordig 25 ha en is alleen met een kaart toegankelijk.
Het grenst aan het Vredespaleis en het Catshuis. Het park
is oorspronkelijk aangelegd in de strakke Franse land
schapsstijl en is in de vroege 19e eeuw omgevormd naar de
meer natuurlijke Engelse stijl. Dwars door het park loopt
de Haagse Beek. Bij een grote beuk gaat Henk in op de vraag
wat bomen voor ons betekenen. We zien ook lelietjes van
dalen met vruchtjes en hij vertelt iets over de giftigheid van
deze plant, je kunt er hartritmestoornissen van krijgen. We
komen langs een mooi lindenlaantje. Er zijn veldjes, die
niet volledig gemaaid worden, een deel van de vegetatie
blijft staan en wordt slechts eenmaal per jaar gemaaid en
gehooid. Door deze werkwijze kunnen planten zich ver
meerderen en worden deze aantrekkelijker voor onder
meer vlinders en bijen. Bij een van deze veldjes is een bij
enstal. Tenslotte zien we nog een veldiep met kurk ter
bescherming tegen UV licht en takken met judasoor.
We nemen afscheid van Henk en Rob, die alles voor ons
hebben geregeld en kijken terug op een fijne dag.
Jeltje Zeelenberg

Met Flora op
Mosselsezand
Het is november, de sfeer in het bos en op het zand is
herfstig. Grijze lucht, wat nevelig, maar de zon is nog steeds
als goud gevangen in de herfstbladeren.
Ook op weg naar het startpunt genieten we van het prach
tige zongele decor langs de N 304.
Op een plek vraagt Tiny aandacht voor gelig gekleurde
knobbels tussen de heidestruikjes aan de rand van het
zand. Het zijn okerkleurige vezeltruffels, die met hun bol
letjes boven het mossig oppervlak uitsteken.
Als je goed rond kijkt ontdek je kleine oranjerode trechter
tjes, ja je ziet ze echt snel over het hoofd. Op het hout
groeien ook nog heel wat paddenstoelen, zo zien we wit
oorzwammetje, waaiertje, paarse en gele korstzwam, maar
ook nogal wat exemplaren van de koningsmantel, ach en
nog veel meer.
Tijdens de wandeling melden zich raven. Eerst eentje, maar
later een koppeltje dat boven onze hoofden al krassend over
vliegt. Als we lopend over het zand gaan, zien we ons pad
kruisend, duidelijke hoefsporen van edelherten, reeën,
zwijnen en een paard, oh ja helaas ook van crossmotor en
quad.
Daarnaast niet te vergeten de aan verborgen spinnenweb
ben nog steeds twinkelende dauwdiamanten.
We hebben vandaag weer genoten van al die herfstpracht,
paddenstoelen, vogels en vergezichten.
Ook blijft op de achtergrond de gedachte haken dat we niet
meer door Henk Huizing worden aangespoord iets wonder
lijks te zien of een wetenswaardigheid te ontdekken. Hij zal
ons helaas nooit meer vergezellen op onze floratochten.
Remieke Niermeyer
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KNNV cursus wilde
planten

Met IVN het herfstbos in

De afdeling Arnhem van de KNNV organiseert al sinds meer
dan twintig jaar jaarlijks een cursus Wilde Planten. Inmid
dels hebben meer dan vijfhonderd mensen deze cursus
gevolgd. Hoofddoel van de cursus is deelnemers te leren
hoe ze met behulp van een flora zelf de naam van wilde
planten kunnen vinden. Daarnaast komen ook andere
onderwerpen aan bod zoals de bouw van planten, de
voortplanting, de relatie met insecten en de systematiek.
Verder is er ruimte voor bewondering en verwondering. De
volgende cursus wordt gegeven in de periode begin april
tot half juni 2018.
De cursus omvat negen lessen op woensdagavond van 19.30
tot 22.00 uur en drie excursies op de zaterdagochtend. De
lessen beginnen met een (meestal korte) inleiding. Daarna
volgen praktische oefeningen in het zelf determineren van
planten. Dat doen we in kleine groepjes met begeleiding
van ervaren mensen.
Bij de excursies bezoeken we plekken met een voor Neder
land bijzonder rijke flora.
De cursusdata zijn: 4, 11, 18 en 25 april, 9, 16, 23 en 30 mei
en 6 juni. De excursies zijn op 21 april, 12 mei en 2 juni. De
cursus wordt gegeven in de Thomas a Kempisschool,
Thomas a Kempislaan 25, 6822, LR Arnhem.
De cursusprijs is €55 voor IVN- en KNNV-leden en €60 voor
niet-leden. Daarbij is een reader bij inbegrepen.
Als flora gebruiken we de achtste druk van de KNNV-uit
gave: "Veldgids Nederlandse Flora" van Henk Eggelte.
Verder zijn nodig een loep (vergroting 10x), en een spits
pincet. De flora, kan via de cursus worden besteld.
Inlichtingen en aanmelding bij: Wil Wamelink 026-3643990,
w.wamelink2@upcmail.nl of bij Margriet Dernee 06-42564229
(18.00-20.00 u.), margrietdernee@upcmail.nl.

De les Beste Bos werd met vijf groepen van drie scholen
uitgevoerd. Vorig jaar waren er drie groepen en ook drie
scholen. Voor de excursie Kleine beestjes en Paddenstoelen
toonden weer 10 scholen belangstelling, maar dit jaar werd
hij voor 11 groepen aangevraagd terwijl dat er vorig jaar 17
waren. Omdat een leerkracht geen gelegenheid had om
naar het bos te komen, ging het IVN op zoek naar herfst
natuur dichtbij de school. Die bleek er inderdaad te zijn.
Helaas stuurde een dreigende regenbui en een bezorgde juf
de planning lichtelijk in de war.
Op verzoek werd zowel in Ede-Noord als in Ede-Zuid een
bosexcursie met groep 3-4 uitgevoerd en was er bij de
Horalaan nog een waterles.
Op 14 november komen de gidsen bijeen voor een bijscho
ling over Uilen verzorgd door Jan Snoijink.
We kunnen terugkijken op een actief seizoen met een di
versiteit aan excursies. Alle medewerkenden: bedankt voor
jullie inzet!
Joke Veltkamp

Beste Bos in Bennekom

Boomklevers
KNNV Arnhem leert u determineren

In izabelkleurige buik gehuld,
met leigrijze rug,
stort zich op silo met zaden gevuld
en dan weer in de struiken terug.
Hakt in silo opening,
zoekt zaden op de opvangring.
Spoedt zich dan gezwind,
naar waar zich de smidse bevindt.
Het is een komen en gaan
alleen of vergezeld van kompaan.
Zo flitst het leigrijs en izabel
met zwarte wenkbrauwstreep dat wel.
Remieke Niermeyer
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Tien jaar macronachtvlinders in postcodegebied 6717 (deel 4)
In het vierde en laatste deel komen nog drie vlinderfamilies
aan de orde, te beginnen met de tandvlinders.
Tandvlinders hebben een dik lichaam en de vleugels wor
den meestal strak langs het lichaam gehouden, wat een
gemakkelijk herkenbaar uiterlijk tot gevolg heeft. Een deel
van de vlinders uit deze familie heeft halverwege het li
chaam een uitstekende punt boven de vleugels, de ‘tand’.
De vlinders nemen geen voedsel op. Ze worden overdag
niet veel gezien, maar komen wel goed op licht af. In
Ede-Zuidoost komen acht soorten voor, waaronder de twee
forse soorten eikentandvlinder (Peridea anceps) en eekhoorn
(Stauropus fagi), waarvan de laatste als rups bij bedreiging
zijn kop en achterlichaam opkrult, zodat die wel wat weg
heeft van het zoogdier met dezelfde naam.
De meest algemene is de berkenbrandvlerkvlinder (a, Phe
osia gnoma), die zowel in het Horapark als in de bebouwde
kom veel kan worden waargenomen. Met zijn wit/bruin/
zwartgevlekte vleugels en de typerende houding een fraai
verschijning. Er zijn twee generaties per jaar. Het gekke is,
dat in 6717 vaak de tweede generatie veel talrijker is dan
de eerste. Een logische verklaring hiervoor heb ik niet. Ook
een kenmerkende soort is het kroonvogeltje (b, Ptilodon
capucina) dat vooral in het kantorenpark is te vinden.
De laatste tandvlinders die ik hier wil noemen zijn de
maantandvlinder (Drymonia ruficornis), een grijs/wit ge
vlekte soort van het voorjaar. Als deze verschijnt dan loopt
de winter echt op haar eind. En de eikenprocessierups (c,
Thaumetopoea processionea). Een door de mens gehate soort.
Deze wordt vooral aan de oostkant van de Maandereng
gezien en ondanks dat hij als rups ieder jaar voor vele euro’s
met man en macht wordt bestreden, komt hij telkens weer
terug. De meeste mensen kennen de rupsennesten wel, dus
kies ik hier voor een foto van de vlinder, die veel minder
wordt herkend.
Een relatief nieuwe familiegroep binnen de nachtvlinders
is die van de spinneruilen. Door steeds verdergaande
kennis, verkregen uit DNA-onderzoek, is gebleken dat be
paalde groepen die eerst bij de ‘uilen’ werden gevoegd een
eigen familie vormen en in 2011 is daarvoor de naam
‘spinneruilen’ bedacht. Hiertoe behoren o.a. de donsvlin
ders, beren, weeskinderen, snuituilen en enkele ‘losse’
vlindersoorten.
De meriansborstel (d, Caliteara pudibuna) is een redelijk
grote donsvlinder die algemeen is te noemen. Door zijn
subtiele kleuren is hij desondanks vaak lastig te vinden.
Het is een echte cultuurvolger. Een goed kenmerk bij deze
vlinder zijn de in rust vooruitstekende voorpoten, die stevig
behaard zijn. In tegenstelling tot de imago is de rups juist
zeer opvallend met zijn felgele uiterlijk en de vele, forse
haren en de ‘borstels’ op zijn rug waaraan de naam refe
reert. Maria Sibylla Merian was een 17e eeuwse Duits-Ne
derlandse kunstenares die rupsen opkweekte tot vlinders
en daar gravures van maakte. Daarmee was ze een van de
eersten die bewijs leverde voor de metamorfose van insek
ten. De plakker (e, Lymantria dispar) is hier ook erg alge
meen. De bruin/zwarte mannetjes, met de kenmerkend
forse voelsprieten als vleermuisoren, vliegen dag en nacht
op zoek naar de wit/zwarte vrouwtjes, die ondanks hun
grootte nauwelijks vliegen. Vaak vind je binnen een halve
meter van een dame de lege pop waaruit ze is voortgeko
men.
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Als ze is bevrucht legt ze een paar honderd eitjes op een
hoop, liefst op de geribbelde schors van eik. Met de ontel
bare haren op haar achterlijf bedekt ze de eitjes tegen weer
en wind (en vijanden). Zo gauw de haartjes nat worden
ontstaat er een plakkaat dat taai is als gebruikt kauwgum.
Met een geoefend oog zijn de eipakketten wel te vinden,
meestal tot een meter boven de voet van een boom. Als het
vrouwtje d’r eitjes heeft gelegd en beschermt met haar
haren, zit haar taak er op: ze sterft ter plekke en kan nog
weken naast haar toekomstige nakomelingen worden ge
vonden.
Twee algemene korstmosbeertjes in het Horapark zijn het
geel en het zwart beertje (respectievelijk f, Eilema sororcula
en Atolmis rubricollis). Op gunstige dagen kun je soms wel
tientallen geel beertjes vinden onder lantaarnpalen en het
vinden van meerdere exemplaren op een lantaarnpaal is
dan eerder regel dan uitzondering. Het iets grotere zwart
beertje is minder talrijk, maar kan in goede jaren toch ook
overal opduiken. De witte en gele tijger (respectievelijk
Spilosoma libricipeda en Spilosoma lutea) zijn tevens kenmer
kend voor Ede-Zuidoost, maar dan wat meer in de bebouw
de kom. Net als bij de berkenbrandvlerkvlinder is de
tweede generatie duidelijk talrijker dan de eerste.
Een soort die in bepaalde jaren uitzonderlijk veel kan
voorkomen is de dagactieve sint-jacobsvlinder (g, Tyria
jacobaeae), met de bekende ‘Vitesse’-rupsen. Deze rupsen
kom je massaal tegen op de waardplant jacobskruiskruid
(Jacobaea vulgaris). Deze plant groeit in bermen, op spoor
wegtalud en braakliggende grond. Hoewel de vliegtijd van
april tot augustus is, ontdekte ik op 2 november 2015 een
net uit de pop gekropen vlinder in mijn voortuin: de pop
was kennelijk op een warme plek terecht gekomen, waar
door de ontwikkeling versneld werd uitgevoerd.
Het roesje (Scoliopteryx libatrix) en het stro-uiltje (Rivula
sericealis) zijn landelijk zeer algemene vlinders die in
postcodegebied 6717 echter nauwelijks worden gevonden.
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Algemener zijn de bruine snuituil (Hypena proboscidalis) en
hopsnuituil (Hypena rostralis), twee soorten met karakteris
tieke lange palpen waaraan ze hun naam ‘snuit’-uil hebben
te danken.
Als laatste wil ik noemen de zilveren groenuil (h, Pseudoips
prasinana), die ondanks zijn gifgroene kleur soms moeilijk
is te vinden. Zoals zo veel nachtvlinders is deze vlinder het
ene jaar veel talrijker dan een volgend jaar. De oranje streep
aan de binnenrand van de vleugel steekt helder af en maakt
dat dit beestje een feest is om naar te kijken.
De uilenfamilie is de meest talrijke van Nederland. Toch
heb ik meer spanners dan uilen op mijn waarnemingenlijst
voor dit gebied. Dit komt met name omdat landelijk gezien
veel soorten van deze familie erg zeldzaam zijn en doordat
uilen meer dan spanners geneigd zijn overdag te rusten op
beschutte plekken, zoals in de strooisellaag tussen afgeval
len blad. De meeste uilen houden hun vleugels dakpansge
wijs langs het lichaam en zijn zo gemakkelijk van spanners
te onderscheiden. Uilen zijn ook krachtiger vliegers dan
spanners. Zij kunnen als vlinder wèl eten en worden gezien
op bloemen van bijvoorbeeld vlinderstruiken (Budleja spp.)
en kamperfoelie (Lonicera spp.). In de herfst zijn ze regelma
tig te vinden op de bloemen van de klimop (Hedera spp.). De
subfamilie Noctua (i), waarvan de leden in het Nederlands
‘huismoeders’ worden genoemd, is gemakkelijk te herken
nen omdat de soorten allemaal oranje achtervleugels
hebben met zwarte banden en/of vlekken. ‘De’ huismoeder
(Noctua pronuba) is een van de grootste uilen en doordat ze
goed op licht komt, wordt ze veel ’s zomers in huis gevon
den. What’s in a name…
Twee andere typerende groepen waarvan er diverse leden
rond Ede-Zuid rondvliegen zijn de voorjaarsuilen en de
herfstuilen. Ook voor hen geldt heel sterk: in het ene jaar
veel vaker zichtbaar dan in het andere. Hoewel de meeste
uilen goede schutkleuren hebben is de bonte grasuil (j,
Cerapteryx graminis) een voorbeeld van een kleurrijke soort.
Bijzonder kleurrijk is ook de rups van de helmkruidvlinder
(k,Cucullia scrophulariae), een soort die de laatste jaren een
flinke opmars maakt in het gebied. Zoals bij wel meer
vlinders, leeft de rups voornamelijk van één waardplant,
in dit geval natuurlijk het helmkruid. De vlinder heb ik nog
niet gezien, maar daar komt hopelijk verandering in, want
ik ben deze winter enkele exemplaren aan het proberen uit
te kweken. Als de saffraangouduil (Tiliacea aurago) in het
Horapark verschijnt, met haar felgele en baksteenrode
vlekkenpatroon, dan laat de herfst niet lang meer op zich
wachten.
Piramidevlinders (Amphipyra pyramidae), vaak vergezeld
door de bizar gevormde agaatvlinders (Philogophora
meticulosa), laten zich gemakkelijk verleiden, door ze te
lokken met stroop, zowel in het Horapark als in de bebouw
de kom. Overdag laten deze grote jongens zich nauwelijks
zien. Behalve de al eerder genoemde beren en tijgers komen
er in het Horapark aan het einde van de zomer ook hyeana’s
(Cosmia trapezina) voor. Klinkt gevaarlijk allemaal, maar
dat is het niet. Ik heb die namen niet verzonnen…
De gewone grasuil (l,Luperina testacea) was in 2015 opeens
inderdaad ‘gewoon’; in andere jaren nauwelijks gezien. Op
de foto een zeldzame zwart/grijze vorm, gevonden in de
Uitvindersbuurt. In Nederland heel gewone soorten als
puta-uil, haarbos en houtspaander (Agrotis puta, Axylia
putris en Ochropleura plecta) zijn in 6717 nauwelijks te
vinden.
Ik ben deze artikelenreeks begonnen met een zwart/witte
vlinder, laat ik ook eindigen met een zwart/witte: de schijnnonvlinder (Panthea coenobita). Landelijk juist behoorlijk
zeldzaam en rondom Ede jaarlijks met regelmaat te vinden
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(als je er op let). Je kunt hem overal vinden, zowel in het
Horapark als in de bebouwde kom, vaak rustend onder een
lichtbron. Sommigen vinden hem maar saai, maar voor mij
is het een van de mooiste soorten die ik in die tien jaar ben
tegen gekomen.
Mochten er mensen zijn die na het lezen van deze cyclus
geïnteresseerd zijn geraakt in alle ruim 200 nachtvlinders
die ik heb gezien in postcodegebied 6717, geef dat dan aan
via een mailtje en te zijner tijd ontvang je het verslag dat
ik over dit onderwerp aan het maken ben.
Sander Pruiksma (sanderpruiksma@gmail.com)
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Jeugdclubs in het bos

Woudlopers - Proeven en Braille opdrachten in groepje

Bosvriendje Bernt maakte een tekening voor het logboek

Woudlopers spelen Vleermuis en motten

Schrijven in brailleschrift

Woudlopers - Uitbeelding Bundelzwam

Uitleg van het vleermuis-motten spel

Bosvriendjes 1 met schimmeldradenspel

10

De Groene Gids

Woudloper Loek bij een elfenbankje

IVN EDE

Jeugdclubs in het bos
Ben je ouder dan 8 en wil je meedoen? Meld je dan snel aan! Bekijk ook de foto’s op http://bosvriendjesivn-ede.blogspot.
nl/

Gehoord
tijdens de herfstexcursie met kinderen van de Louise de Colignyschool
We liepen terug naar het beginpunt van de excursie en toen zei een jongetje uit mijn groep tegen mij: “Ik dacht dat het
niet zo leuk zou zijn, maar het was ontzettend leuk!!! Als ik met mijn papa en mama naar het bos ga, gaan we alleen
maar wandelen, maar nu heb ik alle geheimen van het bos ontdekt!”
Milka Sytsma

Kaboutertocht
Alexanderschool
Ontspullen. Een woord van deze tijd en wat heb ik er soms
behoefte aan als ik onze zolder bekijk. Maar wat is het
moeilijk als je je wilt uitleven met kaboutertochten en
Peuters in het Wild. Oude luiers (witte doeken), waskrijt,
wc-rollen, de lokale bosfauna in knuffeldieren, oude pan
nen, lege appelstroopblikken, oude slaapzak... Alles komt
op zijn tijd van pas.
De kaboutertocht van de laatste zaterdag van oktober was
matig bezocht, maar erg gezellig. Het berichtje in de krant
leverde daarnaast een aanvraag voor twee klassen van de
Alexanderschool op donderdagmorgen op. 40 kleuters op
één ochtend is een logistieke uitdaging. Het laatste groepje
moest al weg voor de eersten terug waren, dus 8 tassen met
materiaal. Dat wordt zoeken en blij zijn met alles wat be
waard is, veel kopiëren en een bolletje garen in de kring
loopwinkel halen. En zo vraagt zo'n ochtend lekker in het
bos bezig zijn, een dag aan voorbereiding.
Op donderdag was ik al vroeg in het bos om de kabouters
naar hun plekje te brengen. De kleuters kwamen vrolijk
aangelopen. Ze hadden al een flinke wandeling achter de
rug, maar zijn wat gewend. Deze klassen gaan elke donder
dag een hele morgen naar het bos. Wachten op hun beurt
ging heel gemakkelijk, ze gingen spelen en beestjes zoeken
tot ze weg mochten. We hadden voor drie groepjes een
gids(enduo), maar er waren meer dan genoeg ouders die
graag een groepje onder hun hoede namen.
We begonnen met sloffen en sluipen door de bladeren,
zochten planten met stekels en maakten slingers om het
kabouterbos te versieren voor een feestje vannacht. Het bos
zag er prachtig uit. Daarna was het even lastig om de weg
te vinden, de blauwe kabouter die zo opvallend klaar stond
om de kinderen verder te helpen is meegenomen door een
hond. Het memoryspel is daardoor niet door alle groepjes
gedaan. Luisteren was vooral leuk voor de eerste groepjes,
daarna hoorde je vooral enthousiaste kinderstemmen. Ook
de wind en daarmee het ruisen van de bladeren was veel
minder dan zaterdag. De groene kabouter had een uitstap
je gemaakt, maar was toch weer bijna op zijn plek gekomen.
Tijd voor limonade en een kabouterkoekje. Dat ging er zeker
bij de laatste groepjes goed in, de eetpauze was er een
beetje bij ingeschoten. Daarna verder op zoek naar de
kleuren van het bos en de streepjes en gaatjes onder de
paddenstoelen. Het plakken van een ketting viel ook goed
in de smaak. Toen was het eigenlijk wel genoeg, de laatste
kabouter zijn de meeste groepjes voorbij gerend.
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Dat vond hij misschien wel niet zo leuk, want na het pas
seren van het laatste groepje was hij weg. En zij hadden
hem wel gezien en zijn nog over zijn boomstam gelopen.
Na afloop hadden ze nog een flinke wandeling voor de boeg
en hebben wij het rondje nog een keer in alle rust gelopen.
De honden waren inmiddels ook vertrokken, hun kabou
terspeeltjes ergens tussen het blad achterlatend…
Ineke Jansonius
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Klimaat schudt pissebedden op

Jac. P. Thijsse en
natuureducatie

Ze lijken onooglijke, wat marginale dieren, maar de manier
waarop pissebedden reageren op klimaatextremen kan
grote gevolgen hebben voor bodemvruchtbaarheid. Het
gewijzigde klimaat verandert de verhouding tussen grote
en kleine soorten. Vooral de grote soorten spelen een rol
bij de afbraak van het organisch materiaal in de bodem.
Zoals alle organismen kunnen pissebedden op twee ma
nieren reageren op de extremen als gevolg van klimaatver
anderingen: vertrekken of aanpassen. De geringe uitbrei
ding van zuidelijke soorten in Nederland deed bodemeco
loog en bodemfaunaspecialist Matty Berg van de Vrije
Universiteit vermoeden dat vertrekken richting noorden
geen optie is. Bij gebrek aan historische verspreidingsgege
vens kon hij dit echter niet bewijzen. Berg liet daarom
pissebedden in het laboratorium rondkruipen.
‘In het lab zijn zelfs de langzaamste soorten snel genoeg
om de verschuiving in temperatuur van 0,3 centimeter per
seconde bij te benen. Buiten niet; de geschikte schuilmo
gelijkheden voor overdag liggen daar te ver uit elkaar.’
Als ontsnappen niet kan, is aanpassen het devies. Berg
onderwierp de kleine kreeftachtigen aan een serie experi
menten. Hij plaatste ze in waterbaden van 34 graden en in
een vriezer van -20 graden. Daarbij mat hij de zogeheten
omvaltijd, de tijd tot de dieren in coma raakten, en de co
mahersteltijd, de tijd nodig voor herstel. De kleinste soorten
als de veenribbel raakten bij hitte sneller in coma en her
stelden rapper dan de grote, bijvoorbeeld de ruwe pissebed.
Met name het verschil in hersteltijd is ecologisch belangrijk,
vertelt Berg, in verband met de kans op predatie en uitdro
gen. Extreme kou bleek voor alle soorten letaal, doch in de
praktijk kruipen pissebedden hiervoor weg.

Een volksopvoeder: zo wordt Jac. P. Thijsse (1865-1945) in
ons land gezien als het gaat om de natuurhistorische
kennis. Niet alleen voor de Nederlandse natuurbescher
ming was hij van groot belang - ook in natuureducatie
speelde hij een grote rol. Als geen ander wist hij de natuur
te populariseren: hij kon er met zo veel enthousiasme over
schrijven, dat mensen uit alle lagen van de bevolking inte
resse kregen voor hun eigen omgeving. Thijsse leerde Ne
derlanders hun natuur en hun landschap te waarderen.
Aan het eind van de 19de eeuw stelde het onderricht in de
'kennis van de natuur' (zoals het vak biologie toen heette)
niet zoveel voor. Leerkrachten hadden vaak weinig kennis
en ervaring op dit gebied, en waren daardoor meestal ook
niet voldoende gemotiveerd. Er was bovendien weinig tijd
beschikbaar voor het vak. Het biologieonderwijs dat gege
ven werd, richtte zich op de natuur in verre, tropische
oorden, niet op de natuur in Nederland. Het ging daarbij
hoofdzakelijk om de vorm en bouw van dieren en hun or
ganen. De stof werd behandeld aan de hand van boeken.
Kinderen hadden vaak een afkeer van biologieles, omdat
ze alles uit een boekje moesten leren en geen planten en
dieren buiten in de natuur te zien kregen. Thijsse was groot
voorstander van aanschouwelijk onderwijs: kinderen zelf
buiten de natuur laten beleven, ontdekken en ervaren. Weg
met de lange theorielessen in de klas over biologie! Hij
propageerde het naar buiten gaan (ook wel 'natuursport'
genoemd) om zelf de natuur te ontdekken. Er werden voor
de leerlingen schoolwandelingen georganiseerd om hen
kennis te laten maken met de natuur. Met die schoolwan
delingen was Thijsse al begonnen toen hij in 1890 als 24-
jarige onderwijzer op Texel werd aangesteld. Daar nam hij
de jongens aan wie hij lesgaf mee op lange tochten. Aan
vankelijk maakte Thijsse vooral indruk op zijn leerlingen
met het feit dat hij goed kon slootjespringen en niet zozeer
met zijn kennis van de omgeving: de jongens namen hem
vaak mee op sleeptouw over het eiland in plaats van an
dersom. Zoals Thijsse het verwoordde: '[...]door die ge
meenschappelijke bemoeiingen werden we heel goede
vrienden, temeer daar ik onvermoeid in 't loopen was en
met een aanloop over breedere slooten kon springen dan
de beste van hen.'
In 1892 verhuisde Thijsse weer terug naar Amsterdam,
omdat zijn zwangere vrouw Helena heimwee had naar de
stad. Daar bleef hij actief in het promoten van schoolwan
delingen, zeker toen hij collega-onderwijzer Eli Heimans
ontmoette, met wie hij goed bevriend raakte. Lopend door
de stad onderwees Thijsse zijn leerlingen in onderwerpen
als aardrijkskunde, geschiedenis en uiteraard biologie.
Twee keer per week gingen ze een halve dag naar buiten,
vaak naar het Vondelpark. Thijsse's lessen waren ook op
een andere manier vernieuwend: hij richtte de aandacht
niet op individuele soorten, maar op levensgemeenschap
pen: dieren en planten die in afhankelijkheid van elkaar in
een bepaalde omgeving (een biotoop) leven. Elke gemeen
schap heeft in zo'n biotoop - of het nu weide, heide, bos,
duin, strand of rivierengebied betreft - zijn eigen specifieke
flora en fauna. Als we nu kijken naar de huidige praktijk
van natuureducatie en het biologieonderwijs in Nederland,
dan is Thijsse's gedachtegoed daarin grotendeels terug te
vinden - en nog altijd actueel!
Hans van Os

Longkieuw
De gevolgen van het gewijzigde neerslagpatroon, met name
de toename in frequentie en amplitude van extremen, lij
ken groter. Kleine soorten ademen via de huid, grote met
een soort longkieuw. Geplaatst in een droge omgeving
raakte de kleinste pissebed per millimeter huid tien keer
sneller water kwijt dan de grootste. Kleintjes sneuvelen dus
massaal bij droogte. Bij inundatie zijn de grote de pineut;
door de hoge luchtvochtigheid kunnen ze niet meer
ademhalen. Na een halve dag onder water leggen zij het
loodje, terwijl de kleintjes het wel drie weken kunnen
volhouden.
Berg: ‘De verandering in neerslagpatronen leidt dus tot een
verschuiving in de verhouding tussen grote en kleine
soorten. Dat heeft mogelijk gevolgen voor gespecialiseerde
predatoren en parasieten. De pissebedvliegen parasiteren
vooral op grote soorten.’ Verstrekkender lijkt het mogelijke
effect op de bodemvruchtbaarheid. Pissebedden knippen
organische stof in stukjes, waarna schimmels en bacteriën
dit omzetten in voor planten opneembare elementen. Grote
soorten knippen meer en beter dan kleintjes. Hoe groot het
effect van de klimaatverandering op de samenstelling van
de pissebedlevensgemeenschap is en welke gevolgen dat
uiteindelijk heeft, vergt nader onderzoek.
Monica Wesseling (in Bionieuws, 14 april 2012)
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Nationale Tuinvogeltelling 2018
De jaarlijkse tuinvogeltelling zal ditmaal plaatsvinden op
27 en 28 januari 2018. Dit initiatief van Vogelbescherming
Nederland zal in 2018 voor de vijftiende maal plaatsvinden.
Als IVN-ers doen wij daar uiteraard gaarne aan mee.
Meedoen kan in drie gemakkelijke stappen. Wij ontleenden
de onderstaande instructies en tips aan de website www.
tuinvogeltelling.nl :
1. Tel een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon.
Vliegen de vogels alleen maar over uw tuin? Die tellen niet
mee. Scholen, kinderboerderijen en andere groepen kun
nen van tevoren tellen op een moment dat hen schikt.
2. Noteer alle waarnemingen van een soort in uw tuin of
op uw balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar
op, want dan loopt u het risico dezelfde vogel dubbel te
tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort
die u tegelijk hebt gezien. Dus: ziet u in uw tel-halfuur 3
koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geeft u
door: 5 koolmezen.

Leuk om te weten:
- ’s Morgens vroeg zijn vogels het meest actief en valt er
dus het meest te tellen.
- U hoeft geen onderscheid te maken tussen vrouwtjes- en
mannetjesvogels.
- Tellen vanaf uw balkon? Voor balkontellers gelden dezelf
de regels wat betreft tijdsduur (30 minuten tellen), aantal
len en overvliegers. Er zijn geen exacte regels tot waar u
mag tellen vanaf uw balkon, omdat ieder balkon anders is.
Maak zelf een realistische inschatting van uw 'telgrens' en
overleg eventueel met uw buren om dubbeltellingen te
voorkomen.
- Heeft u hulp nodig bij het herkennen van uw tuinvogels?
Op de pagina Tuinvogels vindt u een overzicht met de 25
meest voorkomende tuinvogels. Of download de app
Tuinvogels van Vogelbescherming voor een uitgebreid
overzicht.
- Wilt u de telling eerst op papier noteren? Download dan
de pdf tellijst en print hem.
- Er is veel gratis lesmateriaal beschikbaar voor scholen,
kinderboerderijen, kinderdagverblijven, etc.

3. Geef uw telling door via de app Tuinvogels of via de
website.
Tip: zitten er veel vogels tegelijk op de voederplank of silo?
Maak een foto met uw smartphone en u kunt na een half
uurtje tellen rustig controleren hoeveel vogels u zag.
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De eerste drie van 2017
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Lepelaar en eekhoorns (Henk Schuijt), winters heidelandschap (Wim Müller),vosjes (Kees Jan Schilstra)
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WERKGROEP NATUURFOTOGRAFIE
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Agenda
IVN-EDE
www.ivn.nl/afdeling/ede
december
za. 9: 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)
januari 2018
ma. 1: Natuurwandeling Bennekomse Bos en heitje
14:00 slagboom Hullenberglaan (nabij het koepeltje),
Bennekom
N 51 59 48.3, E 5 41 20.0
gidsen: Hans Westendorp (0318-418465), Jeltje Zeelenberg
(0318-413486)
za. 20: Wintervogels op het Wekeromse Zand
09:00-11:00, vanaf hoofdingang aan de Lichtenvoordseweg
(achter de voormalige vuilstort)
N 52 5 56.8, E 5 41 46.1
gids: Dick van Houwelingen (0318-591531) en Wiebe Ver
baan (0318-611947)
za. 27: Lange afstandwandeling
10:00 hoek slagboom Hullenberglaan, Bennekom, duur ca.
4 uur
N 51 59 48.3, E 5 41 20.0
gidsen: Sander Belgraver (0318-619779) en Sanne van
Boschinga (0318-576154)
februari
za. 10: Vogelzang-excursie Bennekomse Bos en heitje
08:00 hoek slagboom Hullenberglaan, Bennekom
gidsen: Hans Westendorp (0318-418465) en Rik Nagtegaal

IVN-ARNHEM
www.ivn.nl/afdeling/arnhem
december
wo. 27: Derde Kerstdag-wandeling in Lichtenbeek en
Boschveld
14:00 – 15:30 (voor startpunt, zie de website)
gidsen van IVN-Arnhem
voor activiteiten in 2018, controleer regelmatig de website

IVN-ZUIDWESTVELUWEZOOM
www.ivn.nl/afdeling/zuidwestveluwezoom
december
za. 2, 16 en 30: Werkochtenden werkgroep Beken en
sprengen
za. 9: Werkochtend werkgroep Landschapsonderhoud.
Wilgen knotten in de Rosandepolder. Verzamelen: Bene
dendorpseweg tegenover garage Klaassen, Oosterbeek
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za. 23: Werkochtend werkgroep Landschapsonderhoud.
Kerstdennen zagen Z-W langs de spoorbaan Utrecht-Arn
hem.
Verzamelen: Hoek Parallelweg/Telefoonweg te Wolfheze
januari 2018
za. 6: Werkochtend werkgroep Landschapsonderhoud:
Wilgen knotten in het Heelsums Beekdal.
Verzamelen: Koninginnelaan, Heelsum, bij kerk op de
heuvel

januari 2018
zo. 7: Wandeling door landgoed Mariendael bij Oosterbeek
informatie Etienne Corten (e.l.e.corten@hotmail.com); op
gave bij Frans Jacobs (f.jacobs12@kpnplanet.nl)
do. 18: Panoramawandeling rond de Grebbeberg
09:30-12:30 vanaf Grebbesluis, direct oost van de
Grebbeberg
Leiding: Leny Huitzing (0317-417943) en Henrik de Nie

za. 13 en 27: Werkochtenden werkgroep Beken en sprengen

za. 27: Excursie korstmossen naar vliegveld Malden
in samenwerking met Nijmeegse korstmossengroep
informatie: Christa Heyting (c.heyting10@hetnet.nl)

za. 20: Vogelwerkgroep Ooijpolder.
Aanmelden bij els.frank@planet.nl

zie verder de website voor het uitgebreide lezingen en
werkgroepenprogramma

za. 20: Werkochtend werkgroep Landschapsonderhoud.
Knotten in de Jufferswaard te Heelsum.
Verzamelen: toegang “De Noordberg”, bij tunnel Fonteinal
lee/Rijksweg N225

NATIONALE TUINVOGELTELLING

februari
za. 3: Werkochtend werkgroep Landschapsonderhoud.
Knotten langs de Veerweg, samen met vrijwilligers uit
Heveadorp. Voor de liefhebbers na afloop broodjes en ui
ensoep.
Verzamelen: bij Veerweg 5 en het Drielse Veer te
Oosterbeek

januari 2018
za. 28 of zo. 29 Niet vergeten deel te nemen aan de lande
lijke tuinvogeltelling!!
Voor details, zie bladzijde 13 van deze Groene Gids.
Op de site vindt u ook de resultaten van de afgelopen jaren,
voorzien van deskundig commentaar van de Vogelbescher
ming en een analyse van de situatie.

za. 10 en 24: Werkochtenden werkgroep Beken en sprengen
za. 17: Werkochtend werkgroep Landschapsonderhoud.
Wilgen knotten achter de (voormalige) papierfabriek Schut.
Verzamelen: Utrechtseweg/viaduct A50 t.h.v. papierfabriek
Schut

IVN-VEENENDAAL/RHENEN
www.ivn.nl/afdeling/veenendaalrhenen
Programma nog niet beschikbaar bij het sluiten van de
kopij. Zie de website

KNNV Wageningen
https://www.knnv.nl/knnv-afdelingwageningen
december
zo. 3: Wandeling door bossen en heide bij Doorwerth en
Wolfheze
09:00 Westzijde Olympiaplein, Wageningen
Opgeven bij Frans Jacobs (f.jacobs12@kpnplanet.nl)
wo. 27: Kerstvakantie-excursie KNNV/Vogelwerkgroep
Biesbosch en Strijen
08:00 Westzijde Olympiaplein, Wageningen
Opgeven bij Wim Haver (wimhaver@hotmail.com)
za 30: Excursie korstmossen
Informatie bij Christa Heyting (c.heyting10@hetnet.nl)

https://www.tuinvogeltelling.nl

