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Jannie v.d. Linden
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Bert Berg
0318 - 472145 of 06-33106173
bberg@hetnet.nl

0318 - 515542
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lidia.den.oudendammer@
gmail.com

scholenwg.veenendaal@ivn
veenendaal-rhenen.nl
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Ina Kok

weidevogelbescherming
Roelof de Jong

groene blad & internet site
Peter van Krugten

0318-620845

0317 - 614941

0318 - 510041

inakokklosse@hotmail.com

rtdejong@planet.nl

pjvankrugten@hetnet.nl

"de Groenlingen"
John Ikkink

themamiddagen
Nanda Hendriksen

NatuurWerkt!
Bert Berg
0318 - 472145 of
06 - 33106173

0318 - 506521

0318 - 514759

john.ikkink@ivn
veenendaal-rhenen.nl

nandahendriksen@gmail.com

bomen en openbaar groen
Carlo van de Weerd

"de Zwammen"
Martijn Stip

0318 - 561134

0317 - 619935

kh.vd.weerd@hccnet.nl

stip.reijnierse-t@telfort.nl

bberg@hetnet.nl
natuurtuin Diddersgoed
vacant

tuin "Groenhof'
Saskia H.M. Koolen

werkgroep PR
Peter van Krugten

0318 - 795452

0318 - 510041

hmkoolen@online.nl

pr@ivnveenendaal-rhenen.nl

f
De Groenhof is het verenigingsgebouw van het IVN Veenendaal-Rhenen. Hier is ook onze mediatheek gevestigd. Locatie:
Karel Fabritiusstraat 3, 3904 TG Veenendaal. Email: groenhof@ivnveenendaal-rhenen.nl. Telefoon: 0318- 589555. Bij geen
gehoor: Suze Hörchner, 0318 - 513613.
Openingstijden mediatheek: woensdag 14.00 - 16.00 uur. Tijdens schoolvakanties in juli en augustus gesloten. Email:
mediatheek@ivnveenendaal-rhenen.nl.
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Het Groene B
Voorwoord
Beste !VN-ers,
Terwijl het vallende blad het gras bedekt is de komst van de
winter steeds meer merkbaar. Misschien hebben de warme oktoberdagen ons nog even op andere gedachten proberen te brengen.
Aan alles kunnen we merken dat de donkere dagen er aan komen.
Nog even en de kortste dag (of langste nacht zo je wilt) markeert
het begin van de astronomische winter, officieel op 22 december
om 0.03 uur lokale tijd. Al hanteren de meteorologen als begin
van de winter 1 december, dat vinden zij een stuk handiger.
Winter in de tuin
Het is stil geworden in de tuin, een enkele roodborst laat zich
horen. En soms (het is nu 9 november) hoor je nog een vlucht
ganzen, onderweg naar warmere gebieden in het zuiden. Het
roodborstje is al vanuit noordelijke streken in ons land neergestreken, vele van onze zomerse roodborsten hebben op hun beurt
ook het warmere zuiden opgezocht. Ik hoop dat ook dit jaar een
of meerdere paartjes goudvinken zich zullen laten zien. Het zaad
van allerlei vaste planten en distels vormt een bron van wintervoedsel en een uitnodiging aan meerdere vinkachtigen om zich
te laten zien en ervan te genieten. Vetbollen en andere vormen
van wintervoedsel kunnen we in de tuin of op het balkon ophangen. U zult voor uw moeite beloond worden met het bezoek van
vele vogels.
Bijdragen aan het blad
Het winternummer van Het Groene Blad laat zich ook prima lezen
onder een schemerlamp die de donkere avonden in huis gezellig
maakt. Genoeg om te lezen en misschien te besluiten om in het
voorjaar, als de vogels weer hun concert voor u ten gehore
brengen, samen met anderen van de natuur te genieten en er een
bijdrage aan te leveren. IVN biedt u vele mogelijkheden een bijdrage te leveren. Een mooi verhaal bijvoorbeeld als bijdrage aan
dit blad. Uw natuurbeleving, uw vogelreis, uw ontmoeting met
dat ene bijzondere dier, hoe u een natuurexcursie hebt beleefd.
Maar voor het zover is hoop ik u allen te zien op de nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari in de Groenhof.
Veel leesplezier, een goede winter (met schaats en sneeuwplezier)
toegewenst. En u allen alvast een rustige jaarwisseling en goed
begin van 2015 toegewenst.
Nico Bosman
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Het Groene Blad, het contactblad voor leden
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Reebokje in de sneeuw
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Overwinteren
De eerste kleine zwanen zijn al weer een paar weken in ons
land, vanuit het hoge noorden komen ze hier overwinteren.
De eerste arriveren meestal aan in het Lauwersmeer, maar
door de hoge waterstand dit jaar, zijn ze verder naar de
randmeren getrokken. Vanuit Siberië, Estland, Denemarken komen naar ons land. De kleine zwaan lijkt veel op de
wilde zwaan, maar is kleiner. De snavel is wat minder geel
en de punt is tot aan de neusgaten zwart. Ze broeden boven
de vegetatiegrens in de toendra's van Rusland. Hier komen
ze bijvoorbeeld op de akkers, waar de restanten van de
bieten- en aardappeloogst en het graan verder opgeruimd
worden. Maar ook de grassen en de waterplanten, die geheel onder water staan worden omhoog gewoeld met hun
poten.
Bestand tegen de kou
Meestal zitten er ook eenden in de buurt die een hapje mee
eten. De kleine zwanen kunnen op 9000 meter hoogte
vliegen. Door hun dikke verenpak zijn ze goed bestand
tegen de koude. Paartjes blijven een leven lang samen.
Sommige kleine zwanen kunnen 20 jaar oud worden, maar
de gemiddelde leeftijd is 9 jaar. Ze zijn geslachtsrijp vanaf
4 jaar en leggen dan 4-7 eieren. Zodra het voorjaar in aantocht is, gaan ze terug naar het broedgebied, om op tijd te
zijn. De zomers zijn daar erg kort en ze moeten de jongen
groot brengen voordat daar de lange winter begint. Want
ook de jongen moeten die lange reis kunnen ondernemen.
Heel af en toe dwalen er wel eens af naar het Binnenveld
hier. De kleine wilde zwaan, hoort bij de eendenfamilies.
Ganzen
De brandgans, die ook bij de trekvogels hoort, broedt de
laatste jaren sinds 1998 ook in ons land. Ze broeden in
kolonies aan de noordelijke kusten. Bij voorkeur op steile
hellingen en rotskusten bij o.a. de Oostzee. Een groot deel
van deze populatie overwintert in ons land vanaf oktober
november, tot april mei. De eerste franse ornitholoog,
Pierre Belon (1555) beschreef de brandgans als een nonnetje, vanwege het aangezicht dat omzoomd is met zwart en
het strenge grijs/wit/zwarte verenkleed. Hun voedsel bestaat uit allerlei lage planten, korstmossen en ook de "katjes" en de bladeren van de kruipwilg. Ook week en schaaldieren, wieren, zeeplanten. En als ze in ons land overwinteren, zijn de graslanden bijzonder in trek.
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Kleine zwanen

Winter2014

Brandganzen in de sneeuw

Broedtijd
Als de brandgans in formatie vliegt, is dat vaak in een U-vormige lijn, net als de rotgans. Ze lijken oppervlakkig wel
iets op elkaar. De rotgans heeft veel minder wit. Het legsel,
wat uit 3-5, soms 6 eieren bestaat, wordt in een met dons
bekleed nest gelegd. De broedduur is ongeveer 25 dagen.
Dan laten de jongen, nét een dag oud, zich van de rotsen
afvallen. Ze worden ook wel door de ouders in de snavel
genomen en op de rug vervoerd. De jongen kunnen na 7
weken vliegen en ze houden de familieband tot aan het
volgende broedseizoen.
Reeën
Bij "mijn" Ketelwegje, zie je met de regelmaat van de klok
reeën. Ook dit jaar hebben ze kleine "bambi's" gekregen. Pa
bok bemoeit zich er niet mee, die heeft zijn taak vervuld en
loopt heerlijk te schooieren in de "Blauwe Hel" en "De Hel"
. In het nieuwbouw gebied van Veenendaal Oost, worden
ze ook regelmatig gespot. Ja, nu is er nog ruimte voor ze,
maar dat is straks ook voorbij. Vroeger noemde men dit de
vooruitgang.
Bij de hel
In het bos(je) zwarte elzen hoor je de groene specht roepen.
Een driftig sjekkend winterkoninkje houdt zich angstvallig
aan zijn territorium vast. Er zal er eens eentje zonder vergunning indringen. Roodborstjes en koolmezen, samen
met veel merels hebben daar een prachtig gebied. Het is
verboden toegang in de Hellen en dat is te merken. Wanneer
je daar wandelt, lijkt het net of je alleen op de wereld bent.
Heel af en toe een verdwaalde mountainbiker, die de
modder trotseert en hoopt dat hij niet in de moerassloot
terecht komt! Je hoort het geroep van de grauwe ganzen,
die in "De Hel" een populatie hebben. Soms vliegen ze al
ruziënd op, draaien een rondje en landen weer op hun
plekje.
In de tuin
In mijn tuin zie je, nu het blad er af is, de verlaten nesten
zitten. Een fraai met mos bekleed en gevlochten nest van
de merels. In de gietijzeren lantaarn, waar het deurtje altijd
van openstaat is een woninkje van het winterkoninkje. De
eerste vetbollen en nootjes zijn ondanks dat er nog veel
voor de vogels te eten is al verorberd. Nu maar afwachten
wat deze winter ons zal brengen. Misschien toch sneeuw?
Mijn tekening heb ik er in ieder geval vast op afgestemd.
Kijk en geniet!
Aly van Eijk
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Taak bomenwerkgroep
Sinds mei 2002 heeft het IVN Veenendaal-Rhenen een bomenwerkgroep. Een van de taken van deze werkgroep is (uiteraard) het voorkomen dat bomen gekapt worden. Hiervoor heeft de werkgroep zitting in een groenoverleg samen met
Groei & Bloei en de gemeente Veenendaal. En toch zult u waarschijnlijk wel eens opmerken dat er hier en daar een boom
verdwijnt uit het straatbeeld van Veenendaal. Hoe zit dat nou precies? Doen wij ons werk niet goed, letten wij niet genoeg
op, of is er meer aan de hand? Hieronder zal ik proberen te beschrijven wat er zoal komt kijken bij de keuzes om een
boom om te kappen.
Gemeentelijke en particuliere bomen
Allereerst moeten we een onderscheid gaan maken tussen particuliere bomen en bomen van de gemeente. Particuliere
bomen zijn namelijk vrijgegeven en mogen dus zonder kapvergunning gekapt worden. Om te voorkomen dat er ook
bijzondere bomen uit particuliere tuinen zouden verdwijnen heeft de gemeente in 2008 een lijst laten opstellen met
bijzondere bomen. Bewoners die een bijzondere boom in de tuin hebben staan zijn hiervan via een brief op de hoogte
gebracht. Voor het kappen van een bijzondere boom moeten zij wel een kapvergunning aanvragen. Deze kapvergunningaanvragen komen in de Veenendaalse Krant en de werkgroep kan dan, wanneer zij dat wil, bezwaar indienen. Maar
op de lijst van bijzondere bomen staan ook (en dat zijn de meeste) bomen van de gemeente. Te denken valt aan markante solitaire bomen, maar ook aan een rij laanbomen. Ook hier zal een kapvergunning aangevraagd moeten worden
door de gemeente zelf, wanneer zij een boom willen verwijderen. Maar het gebeurt ook vaak dat de gemeente een
kapvergunning aanvraagt voor bomen die niet op de lijst staan.
Redenen voor het kappen
Maar waarom worden bomen nou gekapt? We weten toch allemaal wel dat bomen zo hun nut hebben. Toch kunnen er
goede redenen zijn om een boom te kappen. De gemeente komt elke winter met een lijst van bomen die rond februari
gekapt gaan worden. Hier staan ook vaak bomen op die bewoners graag weg willen hebben. Deze lijst krijgt de werkgroep
in het Groenplatform ook te zien en wordt samen met de gemeente doorgenomen. Zij leggen dan uit wat hun redenen
zijn waarom de boom op de kaplijst staat. Ik zal een aantal redenen met u doornemen.
• Een goede reden om een boom te kappen is dat deze ziek is. De boom zal dan verzwakken en uiteindelijk dood gaan.
Ook kan een boom aangetast worden door een schimmel of paddenstoel waardoor er veel hout van binnen wegrot. Een
gevolg hiervan is dat de boom bij een storm zeer snel zal omwaaien met alle gevolgen van dien. Gezien de gemeente
hiervan aansprakelijk kan worden gesteld voor de ontstane schade is de gemeente genoodzaakt deze zwakke bomen te
verwijderen.
• In nieuwbouwwijken worden uiteraard ook bomen aangeplant. Om snel resultaat te zien van volwassen bomen worden
er snel groeiende bomen aangeplant naast langzaam groeiende bomen. Na een aantal jaren moeten deze "wijkers"
verwijderd worden om de langzaam groeiende bomen ruimte en licht te geven, zodat deze zich verder goed kunnen
ontwikkelen.
• Het gebeurt wel eens dat een boom aangeplant werd zonder erop te letten of deze boom wel voldoende groeiruimte
heeft. Dit kan dan gelden voor zowel de boomkruin als de boomwortels. Zo gebeurt het dat boompjes te dicht bij een
woning worden geplant. Wanneer deze bomen groter worden kunnen ze schade aanrichten aan de woning. Of als
wortels te weinig ruimte hebben om de grond in te groeien zullen zij zich horizontaal gaan bewegen met als gevolg dat
het wegdek omhoog komt. Door hier beter rekening mee te houden hoeven bomen niet voortijdig te worden gekapt,
maar kunnen ze volgroeien tot mooie volwassen bomen. Dit kan ook bevorderd worden door de grond van te voren te
verbeteren, zodat wortels er goed in kunnen groeien.
• Ook in houtwallen en andere houtopstanden worden wel eens bomen verwijderd. Zij zijn dan vaak in de groei achtergebleven doordat zij te weinig licht hebben ontvangen. Door deze bomen te kappen wordt de groeiruimte vergroot en
geeft dat de overblijvende (toekomst)bomen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen tot vitale exemplaren. Maar ook
de onderbegroeiing krijg dan meer licht, zodat struiken en kruiden beter kunnen groeien.
• Een laatste mogelijkheid die ik noem waarom er bomen kunnen verdwijnen zijn de bouwprojecten. Te denken valt
dan aan sloop van oude gebouwen waarna er een groter gebouw terug moet komen. Dan staan hierbij vaak ook bomen
in de weg voor de projectontwerpers. Wij hebben vrijwel nog nooit een bouwplan voorbij zien komen waarbij er rekening
werd gehouden met bestaande bomen. En hier is ook maar moeilijk vat op te krijgen door onze werkgroep. Een ander
verhaal is het renoveren van straten inclusief de riolering. Ook hier dreigen dan wel eens bomen te sneuvelen. Maar
door nieuwe civiele technieken kan er veel rekening worden gehouden met de bomen. Een prachtig voorbeeld hierbij is
de ] .P.C. Leinweberstraat. Ook hier moest het riool worden vervangen en dreigde de prachtige laanstructuur verloren te
gaan. Maar gelukkig vond de gemeente extra geld om van die nieuwe civiele techniek gebruik te maken. Hierbij hielp
het ook dat de bewoners zelf aangaven dat zij de bomen in hun straat graag wilde behouden. Het behouden van een
laanstructuur hangt ook af van de kwaliteit van de laanbomen. Wanneer deze bomen een kwakkelend bestaan leiden
is het vaak zinvoller om opnieuw te beginnen.
Geen excuus
Andere veel gehoorde argumenten door inwoners om een boom te kappen zijn geen zon meer op het terras, bomen
geven troep door afvallende vruchten en uiteraard vallend blad of auto's die onder bomen geparkeerd moeten worden
zitten vaak onder poep van vogels. Of de boom voor het huis zorgt ervoor dat het zo donker is in de woonkamer. Maar
dit soort argumenten zijn voor onze werkgroep geen excuses (en meestal voor de gemeente ook niet) om een boom om
te kappen.
Uiteraard houdt je altijd een grijs gebied over of het nu echt noodzakelijk is die ene boom om te zagen. Je krijg dan
discussies over hoe erg het nu is als een boom er een beetje misvormend uit ziet. En twee bomen mogen toch best wel
met hun kruinen door elkaar groeien. En mag een boom in de verdrukking groeien, dat gebeurt in een bos toch ook. Maar
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boven alles blijft voorop staan dat de veiligheid van de burgers niet in het geding mag komen.
De toekomst is digitaal
Voor het bekijken van omgevingsvergunningen (waar kapvergunningen tegenwoordig onder vallen) moeten we nu nog
steeds naar het gemeentehuis. In de toekomst wordt ook dit makkelijker gemaakt doordat zij op de website van de gemeente Veenendaal zullen verschijnen. Het wordt voor ons dan ook overzichtelijker over welke bomen het dan precies
gaat. Want de gemeente heeft nagenoeg elke boom binnen de gemeentegrens in een computersysteem staan.
Uiteraard valt er nog veel meer te vertellen over onze bomen in de gemeente, maar ik laat het hier even bij . Mocht u nog
vragen hebben over bepaalde dingen met betrekking tot hetgeen hierboven beschreven is, schroom dan niet om naar
ons toe te komen met uw vragen. En wellicht bent u enthousiast geworden en wilt u ons helpen. Graag, want we zijn
nu maar met z'n drieën en er is veel werk te doen. Want naast bomen houdt de werkgroep zich ook bezig met ecologisch
groen, groenbeheersplannen, bestemmingsplannen, enzovoort.
Namens de werkgroep bomen en openbaar groen,
Carlo van de Weerd
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Snel en eenvoudig bankzaken regelen met uw tablet of mobiel.
Thuis of onderweg, er zijn momenten dat u even uw saldo wilt checken, bij- en
afschrijvingen wilt bekijken of geld wilt overboeken. Met de Rabo Bankieren
app op uw tablet of mobiel kunt u dit snel en overal doen.

Meer weten? Ga naar rabobank.nl/mobielbankieren
Samen sterker
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Klootschieten (foto Karel Haag)
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erkochtend bij NatuurWerkt!
Aan het werk
Het was donderdag 13 november, half negen in de ochtend. Wat een heerlijk weer. Droog en niet koud, met een waterig
zonnetje dat door de ochtendmist heen probeerde te komen. Kortom, ideaal weer om de mouwen eens flink op te
stropen. Animo genoeg. Maar liefst 17 jongeren en wat oudere jongeren stonden te springen om aan het werk te gaan
op de Slaperdijk.
Takkenwal bij Slaperdijk
Deze ochtend stond opnieuw in het teken van het opschonen van de heideveldjes naast de slaperdijk. Maar eerst natuurlijk koffie. Goed dat Ria in de Groenhof wat meer van dit bruine vocht had gezet, met liefde, het was te proeven. En
als wij even hard doorwerkten dan stelde ze ons ook nog een eigen gebakken cake in het vooruitzicht. Geen aanmoedigingen nodig dus. Snel aan het werk en binnen no time was de takkenwal die tussen het talud van de slaperdijk en de
heideveldjes opgeworpen moest worden, twee maal zo hoog. Een mooi idee van SBB, deze takkenril. Zo blijven mensen
en vooral hun honden wat meer op het pad. Althans dat is het idee. Maar of dat laatste lukt? Verschillende keren werden
wij deze ochtend verrast door een hond die toch op de een of andere wijze door de barrière van takken was gedrongen.
Eén hond was kennelijk zo blij met deze door ons speciaal voor hem opgeworpen barrière, dat hij mij bedankte met een
enthousiaste sprong tot bijna tegen mijn gezicht. Maar mensen komen er niet door, dat was zelfs voor ons als inmiddels
toch doorgewinterde Bosjesmannen- en vrouwen nauwelijks te doen.
Pauze
Het zal kwart over tien zijn geweest dat de eerste kreten van "Koffie" over de stille heide schalden. Het sein om ons te
verzamelen rond de motorkap van mijn trouwe Mazda. Met een uit mijn kofferbak gehaald stuk plastic had Ria geprobeerd
om van dit noodtafeltje nog iets huiselijks te maken. {Voortaan neem ik een leuk tafelkleedje mee Ria) . Daar kwam de
krentencake. Wat smaakte deze heerlijk. Maar ook de meegenomen flensjes, eveneens bereid met krenten, smaakten
verrukkelijk.
De zon erbij
Nadat wij Piet hadden uitgezwaaid, hij moest eerder weg vanwege een feest, begonnen Tjibbe en Gerda een dans in te
zetten (zie foto) of zo iets. Een zonnedans denk ik, want direct daarna verdreef de zon de laatste flarden mist en begon
te glanzen aan een wolkeloze hemel. Heerlijk weer om nog even een uurtje door te gaan. Maar toen om half twaalf onze
opperbosjesman Bert het sein "inpakken" had gegeven, verzamelden wij onze spullen, praatten nog even wat na en
vertrokken wij, ontspannen en voldaan met het hoofd weer lekker leeg, huiswaarts. Ja de Natuur werkt!
Sluit je aan
Heb je even geen baan, wil je niet in een sociaal isolement terecht komen of zoek je gewoon een gezellige, nuttige en
gezonde tijdsbesteding. Wil je samen energie opdoen door de natuur te beleven, samen te lachen, even je sores vergeten
door samen actief aan de slag te gaan. Sluit je bij onze werkgroep aan. Want nogmaals: de natuur werkt.
Namens de werkgroep NatuurWerkt!
Bert de Ruiter

Jelle Bais en Gerrit Rijneve!d, de boswachters van Staatsbosbeheer (foto Karel Haag)
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Koffie met speculaas, verzorgd door Staatsbosbeheer (foto Karel Haag)

•
Lunch verzorgd door Staatsbosbeheer (foto Karel Haag)
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Feestdag voor werkgroep "NatuurWerkt!"
Verwen-dag
Donderdag 20 november was voor de complete groep van "NatuurWerkt!" een verwen-dag. De ochtend begon om 10.00
uur met een aangeklede kop koffie, aan het eind van de Slaperdijk, verzorgd door Staatbosbeheer. Een 20-tal deelnemers,
sommigen vergezeld van hun partner, waren per fiets naar dit evenement gekomen. Na de koffie met speculaas stond
er een excursie onder leiding van boswachter Jelle Bais op het programma. Het was een heerlijke, frisse herfstochtend.
Jelle nam ons mee naar de Kop van Elst en vertelde onderweg diverse wetenswaardigheden. Zo werd ons duidelijk gemaakt
wat de bedoeling was van de verbindingszones van de verschillende heideterreintjes en we konden onze partners laten
zien waar we elke donderdagochtend onze energie kwijt kunnen. Tegen 12.30 uur werden we naar een auto met aanhangwagen geloodst, waar boswachter Gerrit Rijneveld ons stond op te wachten met heerlijke snert en broodjes kroket,
kaas en worst. Ook drinken was volop aanwezig. Kortom, een heerlijke lunch in de open lucht. Zelfs voor zitplaatsen, in
de vorm van banken, was gezorgd. De boswachters vertelden ons hoe blij ze met ons zijn en tot grote verbazing ontvingen we een cheque met een te besteden bedrag erop vermeld.
Remmerstein
Na de mannen van Staatsbosbeheer te hebben bedankt voor hun zeer gewaardeerde aandeel in deze dag, ging de groep
per fiets richting Remmerstein.
De groep werd aangevuld met werkgroepleden, die daar al stonden te wachten. Ter plekke kregen we uitleg van Koos
Broere over het spel dat nu gespeeld ging worden in het bos: het befaamde klootschieten. Verdeeld in 6 groepen en
gewapend met de nodige attributen trokken we ten strijde! Het gooien met de kloot bleek voor menigeen moeilijker dan
gedacht. Teamgenoten moesten soms een veilig heenkomen zoeken achter een boom om niet door een afgedwaalde
kloot geraakt te worden. Gelukkig konden we halverwege even op adem komen. Bij de Paasheuvel stond een partytent
met heerlijke snert Ga, alweer!) en de nodige drankjes, sommige niet geheel vrij van alcohol. De uitbaters van deze
feesttent waren de zus en zwager van Gerda, vrijwillig ingehuurd. En verder trokken de klootschieters. Tenslotte werd
het einddoel, de oprijlaan van het landhuis, bereikt. Nu moest nog individueel gestreden worden om de felbegeerde
klootschietersbokaal. Als winnaars kwamen uit de bus: Anne-Marie en Tjibbe, uiteraard behorend tot de jongsten van
de groep.
Naar binnen
Inmiddels was het 16.00 uur geworden, tijd om naar binnen te gaan. Wat een schitterende ambiance: knetterend
haardvuur, vuurkorven, heerlijke drankjes en hapjes en adellijke vertrekken. Wat een ontvangst! Om 17.00 uur kregen
we een prachtige presentatie over de historie van Remmerstein, door mevrouw Saskia von Geldern. Daarna werden de
magen verder gevuld met lekkernijen, in hoofdzaak gemaakt door leden van de feestcommissie . Gezelligheid kent geen
grenzen maar zoals een bepaald gezegde luidt: ophouden als het nog mooi gaat. De nodige bedankjes werden uitgesproken, in de eerste plaats voor de families Von Geldern en Evelijn, onze gastheren en gastvrouwen die hun landhuis voor
ons hebben opengesteld. Daarna onze feestcommissie, bestaande uit Gerda, Ria en Karel die met hulp van diverse
vrijwilligers ons een onvergetelijke dag hebben bezorgd. Tegen 20.00 uur gingen de meesten huiswaarts, langs de met
olielampjes verlichte oprijlaan. Een in alle opzichten zeer geslaagde feestdag! En nu de komende dinsdagen en donderdagen de ingenomen calorieën weer zien te verbranden!
Namens "NatuurWerkt!",
Bert Berg

Volop gezelligheid in Remmerstein (foto Karel Haag)
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urzaamheid van hybride auto's
Milieuplaatje
Sedert het begin van dit jaar zijn we in het bezit van een prachtige hybride auto. Heel bewust aangeschaft in de veronderstelling dat we daar het milieu een grote dienst mee zouden bewijzen. Natuurlijk wisten we wel dat ook aan de
productie van die auto een milieuplaatje hing, maar dat het zo'n groot plaatje was las ik onlangs in de NRC van zaterdag
9 november jl. Ik citeer: Maar hoe goed zijn elektrische en hybride auto's eigenlijk voor het milieu? Ze worden alom
geprezen om hun duurzaamheid. En met reden: de C02-uitstoot van een hybride auto is veel kleiner, mits hij goed wordt
gebruikt. Duurzaamheid laat zich echter niet uitsluitend terugbrengen tot alleen de C02-uitstoot. Een ander aspect is
het gebruik van grondstoffen, en hoe die grondstoffen worden gewonnen.
Productie
Voor de productie van een elektrische of hybride auto is heel veel koper nodig en de winning daarvan blijkt zeer schadelijk voor het milieu. Per kilogram koper wordt 500 kg natuurlijke grondstoffen verbruikt. Bovendien zorgt de extractie
voor bijkomend afval. Verder moeten we ons natuurlijk ook afvragen waar de elektriciteit voor deze "milieuvriendelijke"
auto's vandaan komt. Meer dan 80 procent van de in Nederland geproduceerde elektriciteit komt uit fossiele brandstoffen, aldus de NRC. Iets om over na te denken als u plannen heeft om een dergelijke auto aan te schaffen. Wij proberen
intussen zo zuinig mogelijk te rijden en als je daar eenmaal op let is het gewoon een sport geworden om zo lang mogelijk "groen" te rijden.
Meer milieu
Brussel legt ons allerlei dwingende milieuregels op, maar verhuist 2x per jaar zijn hele parlement naar Straatsburg. Aan
dat hele circus hangt een enorm ecologisch en financieel plaatje. Brussel dwingt ons, onder druk van de milieulobby,
om de Hedwige polder onder water te zetten. Goede landbouwgrond die door de groeiende wereldbevolking en de
daardoor dreigende voedsel tekorten, hard nodig kan zijn voor de productie van ons eten. Waarom niet een middenweg
gezocht. Waarom kunnen we die polder niet gewoon gebruiken voor de biologische landbouw. Plant er houtwallen, doe
aan weidevogelbescherming en ... zorg voor bloeiende bermen. Zo ben je al een heel eind.
Bekijk het hele traject
De discussie over windmolenparken is ook zo iets. Er worden miljarden aan subsidies in gestoken en het is weggegooid
geld. Want wat voor de hybride auto's geldt, geldt ook voor die windmolens. Niemand bekijkt het hele traject. Ook niet
het feit dat er permanent kolengestookte elektriciteitscentrales standby moeten staan om opgestart te worden als er
geen wind is. Na een jaar of vijftien, als je geluk hebt, zijn die dingen afgeschreven en dan begint het hele verhaal opnieuw.
Dat geld kan veel beter besteed worden aan isolatie en innovatie en aan voorlichting hoe er met kleine aanpassingen
veel winst is te halen. Het verhaal zou te lang worden om het ook nog over het nut van de inzameling van plastic te
hebben. Dat bewaar ik voor de volgende keer.
Tot slot nog een paar kleine tips
Mannen, als jullie je nog op de ouderwetse manier scheren, dus met heet water en een kwast, zet dan in de badkamer
een piepklein elektrisch keteltje en warm daar je scheerwater in. De kraan hoeft dan niet eindeloos te lopen tot het water
warm is. Scheelt energie en heel veel water. Wij zetten koffie en doen die direct in een kleine thermoskan. Eet minder
vlees en als u het eet, eet het dan biologisch!
Cokkie Gadella

ltlJmJ computerkringloopwinke/.n/
2e hands computer(web)shop

Voor een betrouwbare, betaalbare gebruikte computer:
• alleen kwalitatieve, snelle en courante systemen
• TFT monitoren, printers, complete systemen
• Windows XP naar Windows 7 updates, Win 7 of 8 installaties
• ook voor (gebruikte) onderdelen en reparatie
• bij u in de buurt

-

Standaardruiter 21-11 , 3905 PT Veenendaal - 06 1054 7956
Geopend ma tlm do 10:00u - 16:30u, vr 10:00u - 13:00u
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Stamppotfestival met uilenpresentatie en excursie in Residence Rhenen.
In het kader van nieuwe activiteiten biedt het IVN u een uniek arrangement in samenwerking met Residence Rhenen.
Op 26 januari 2015 bent u om 17.00 welkom in Residence Rhenen, Veenendaalsestraatweg 50. We beginnen met een
drankje en krijgen tegen 17.30 een uitgebreide stamppotmaaltijd voorgeschoteld. Daarna zal Bert de Ruiter een PowerPointpresentatie over roofvogels en uilen verzorgen. We gaan een heerlijke avondwandeling maken en hopen de bosuilen te horen. De avond wordt tegen 21.00 uur afgesloten met een borrel/drankje.
Dit arrangement zal slechts€ 20,- gaan kosten.
Wel opgeven, uiterlijk op 19 januari 2015, bij Jannie van der Linden, 0318-522583 .
Bert Berg

nen
Griezelig?
Jakkes, overal kom je ze tegen, die vieze, griezelige monsters! En af en toe loop je ook nog eens tegen die irritante
spindraden aan en heb je het gevoel in een soort net gevangen te zitten. Sommige mensen hebben zelfs een spinnenfobie . Stofzuiger en ragebol in de aanslag en weg met die smerige beesten. Maar wist je dat een schoon huis altijd nog
zo'n 1000 tot 1500 spinnen herbergt? En is het terecht dat we de spinnen zo vijandig bejegenen?
Eigenschappen van spinnen
Spinnen eten veel schadelijke insecten. Maar voor de mens zijn ze, zeker in ons land, ongevaarlijk. Heb je wel eens
gekeken naar die prachtige webben 's morgens als de dauwdruppels er nog aanhangen? Het zijn ware kunstwerken.
Waarom vinden wij spinnen vies? Misschien omdat een spin na elke maaltijd haar/zijn lichaam schoonwrijft met de
achterpoten en de maaginhoud uitbraakt. Het maagsap is bacteriedodend, waardoor het spinnenlichaam relatief vrij
van bacteriën is.
Voedzaam
Bovendien bevat een spin veel eiwitten. Slik je per ongeluk een spin in dan is dat niet zo erg. Zo wordt bijvoorbeeld in
verschillende landen ter wereld de vogelspin als bijzondere lekkernij verorberd! Een spin is bijzonder voedzaam. Maar
hoe zit dat dan met de giftigheid? De giftigheid van spinnen is relatief klein, het gif wordt gebruikt om de prooi zo snel
mogelijk buiten gevecht te stellen. Voor mensen is dit gif onschuldig. Spinnen hebben 8 poten en een 2-delig lijf: kop
borststuk en achterlijf. In het achterlijf zitten o.a. de spinklieren met aan het eind 2 tot 8 spintepels. Uit deze spin tepels
kunnen spinnen spindraden uitscheiden, bijvoorbeeld om een web te maken of een cocon voor hun eitjes. Spindraden
zijn heel dun, maar zeer sterk en ze bevatten veel eiwitten.
Jongen
Spinnen leggen eitjes, waaruit spinnetjes komen, die er net zo uitzien als hun ouders. Ze gaan vervellen tijdens het
groeiproces. Een volwassen spin legt gemiddeld 12 keer in haar leven een ei pakketje met 100 tot 200 eitjes. Een spin zou
dus 1200 tot 2400 nakomelingen kunnen hebben. Maar ... overleven is voor de kleine spinnetjes een kwestie van geluk
hebben. Ma vertrekt direct na het uitkomen en bekommert zich niet om haar kroost en andere dieren als hagedissen,
vogels of zelfs andere spinnen liggen op de loer en om de kleine spinnetjes te verorberen.
Spinnen worden verdeeld in 2 hoofdgroepen:
1. Spinnen die een web maken om een prooi te vangen.
Webben worden meestal in de ochtenduren, in 1 tot 2 uur, gemaakt. De bekendste is de kruisspin. Deze spin maakt de
ons welbekende fraaie wielwebben. Het maken van zo'n web is een gecompliceerd proces, waarbij de spin gebruik maakt
van de wind om een spindraad te bevestigen. Op YouTube is een schitterend filmpje te zien over het maken van een
web . Het web is in feite een vangnet, waarin de prooi wordt gevangen. De prooi begint te spartelen, raakt verward in
het web en wordt bovendien nog eens vastgehouden door de kleefstof die de spin op de spindraden aanbrengt. Door de
trillingen krijgt de spin, die zich meestal in het midden van het web bevindt het sein dat er wat te halen valt. De spin
beweegt zich snel en doelgericht naar de prooi en verlamt de prooi met een gifbeet. Heeft de spin honger dan wordt de
prooi direct leeggezogen, anders wordt het prooidier in een spindraad gewikkeld en bewaard voor slechtere tijden. Er
zijn wielwebspinnen die heel geduldig in een gecamoufleerde schuilplaats via een speciale signaaldraad afwachten tot
ze "beet" hebben.
2. Spinnen die geen web maken.
Deze spinnen vangen hun buit door te jagen of door hun prooi vanuit een hinderlaag te bespringen. De spindraden
worden gebruikt om cocons voor hun eitjes te maken. Er zijn spinnen zoals de kameleonspin die van kleur kan veranderen. Ze passen zich perfect aan hun omgeving aan en nemen de kleur van hun omgeving aan om maar niet te worden
gezien. Andere jachtspinnen, zoals de lijmspuiters, spugen kleverige vangdraden over hun prooi.
Hooiwagens, je weet wel die beestjes met 8 lange poten, lijken op spinnen, maar zijn het niet. Ze behoren net als
schorpioenen en mijten tot de spinachtigen. Hooiwagens worden zo genoemd omdat ze doen denken aan de hoge
karren waarmee de boeren vroeger het hooi binnenhaalden. Ze hebben geen spinklieren, maken dus geen web en
hebben een compact, eivormig lijf. Hooiwagens bezitten de eigenschap om een poot te kunnen afstoten wanneer er
eyvaar dreigt. Ze nemen dan de benen op 7 of zelfs nog minder poten.
Misschien dat we met wat meer kennis over spinnen wat meer begrip en minder angst hebben voor deze dieren, die
bijzonder nuttig zijn en fascinerende webben kunnen maken.
Bert Berg
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kgroep naar Texel

Lang naar uitgekeken
Op 4 oktober was het zover, een dag waarnaar leden van de vogelwerkgroep uitkeken: we gingen naar Texel toe. Dit
Waddeneiland is een belangrijk vogelgebied. In het voorjaar en in de herfst doen veel vogels dit eiland aan om aan te
sterken voordat ze naar hun broed- of overwinteringsgebieden gaan. Ook herbergen de duinen veel soorten broedvogels
door het gevarieerde landschap.
Het was wel vroeg opstaan, we vertrokken namelijk al om zeven uur 's ochtends. Na een rit van meer dan twee uur
kwamen we op dit prachtige eiland aan.
Vogels spotten
Toen kon het vogelen meteen beginnen. Eerst gingen we naar de Petten en de Mokbaai, waar onder meer watersnippen,
goudplevieren, rotganzen en smienten in groten getale aanwezig waren. Vervolgens reden we verder langs de oostkant
van het eiland, langs de vele binnendijkse meren. Onder andere kluten, wintertalingen en bontbekplevieren waren hier
algemeen. We bezochten ook nog de drooggevallen Waddenzee, met vele tureluren, wulpen, smienten bergeenden en
bonte strandlopers. Het laatste natuurgebied waar we naartoe gingen was de Slufter, waar ook nog rosse grutto's en
zilverplevieren gezien werden. Na het zien van al deze prachtige vogels gingen we gezellig met z'n allen eten. Met de
één-na-laatste boot voeren we weer terug naar Den Helder en Veenendaal.
Ga met ons mee
Bent u ook geïnteresseerd in vogels en lijkt het u leuk om lid te worden van deze gezellige en gevarieerde werkgroep?
Houdt u dan het Groene Blad goed in de gaten, daar staat wanneer de volgende excursies zijn.
Bas Drost (17 jaar)

Foto Vogelwerkgroep
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Mousse van
s
Ingrediënten voor 4 personen:
400 gram gerookte zalm, 2 bosuitjes, 1 ei, 1 theelepel
sambal, 3 eetlepel paneermeel, zout en peper, 2 eetlepels
olie, 2 avocado's, 1 mango, 1 eetlepel olijfolie, 4 takjes koriander.
Bereidingswijze:
Hak de gerookte zalm fijn en snijd de bosuitjes in kleine
ringetjes. Meng de zalm met het ei, de bosuitjes, de sambal
en het paneermeel en maak op smaak af met peper en zout.
Verhit de olie in een koekenpan met antibaklaag. Vorm
rondjes van het zalmmengsel en bak ze voorzichtig ca. 5
minuten aan beide zijden in de pan.
Snijd de avocado's rondom in met een mes en draai de
helften van elkaar. Verwijder de pit en schep het vruchtvlees uit de schil. Schil de mango. Snijd de avocado's en de
mango in plakken. Bedruip met olijfolie en bestrooi met
peper en zout.
Pluk de korianderblaadjes van de takjes. Verdeel de koriander over de mango en avocado's en serveer met de
zalmkoekjes.

Ingrediënten voor 6 personen:
1 liter yoghurt, 3 eiwitten, suiker naar smaak, 250 cc slagroom, 500 gram vossenbessen, of veenbessen of bosvruchten, 1 glas witte wijn.
Bereidingswijze:
Laat de yoghurt minimaal 24 uur uitlekken in de grootste
melitafilter of een theedoek. Ik spoel de theedoek altijd
eerst even met kokend water uit om eventuele zeepresten
en resten van wasverzachter te verwijderen. Kook de vossenbessen met de wijn in 5 minuten gaar. Bewaar 2 eetlepels en houd deze achter. Zeef het geheel door een neteldoek. Doe pulp van de bessen in een blender of pureer met
de staafmixer. Doe hierbij de ingedikte yoghurt en meng
het geheel met een handmixer. Crème de cassis naar smaak
toevoegen. Klop de eiwitten met 4 eetlepels suiker zeer stijf
en vervolgens de slagroom met een eetlepel suiker. Spatel
de yoghurt, de eiwitten, de slagroom en de 2 eetlepels
achtergehouden vossenbessen door elkaar.
Bereid de saus door verhitten van het achtergehouden sap.
Bind het sap met wat maïzena of aardappelmeel. Breng op
smaak met suiker en/of wijn c.q. crème de cassis.

Cokkie Gadella
Cokkie Gadella

Imker (foto : Tineke Wouda)

Insectenhotel (foto: Tineke Wouda)
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en bijenhotel in Diddersgoed

Bijen in Diddersgoed
Mijn zoon Egon en ik, Chris Schweigrnann verzorgen al enige jaren de informatie voor de scholen, dit in de periode voor
de zomervakantie. In die jaren groeide de behoefte om de kinderen iets tastbaars te laten zien. Bij ons groeide het idee
om een bijenstal en een bijenhotel op Diddersgoed te plaatsen. In de afgelopen zomerperiode zijn we met beide gestart,
de bijenstal is gerealiseerd en door de honingbijen in gebruik genomen. Met het bijenhotel heeft Egon een start gemaakt,
maar deze moet nog afgemaakt worden. Daarvoor zijn nog enkele hand- en spandiensten van andere !VN-ers welkom.

...

Verzorging van de bijen
In de maanden augustus, september en oktober gaan de honingbijen zich klaarmaken voor de winter. Als zij in de zomer
voldoende nectar hebben kunnen inzamelen zal de imker controleren of dat voldoende is om de gehele winterperiode
door te komen. Een groot volk zal 12 tot 14 kg honing (of suikerhoning) nodig hebben. Is dat bij controle te weinig dan
zal de imker dat met suikerwater aanvullen. In de bijenkasten worden de dekplanken afgedekt met een laag kranten
om de nestwarmte van het bijenvolk zo goed mogelijk te isoleren. Gedurende de winter is de temperatuur in het bijenvolk rond de 15 graden. Door te eten van de voorraad honing volgt verbranding waarbij warmte vrijkomt om de temperatuur in het volk op peil te houden. Als de buitentemperatuur onder de 9 graden komt zal het volk zich verkleinen door
dicht tegen elkaar te kruipen. Een tros vormen, noemen we dat. Zolang de temperatuur zo laag of nog lager is, blijft de
tros bestaan. Pas als de temperatuur weer boven de 9 graden komt wordt de trosvorm opgeheven.
Werk voor de imker
Voor de imker is deze winterperiode een rustperiode. Tijd voor het onderhoud aan kasten en korven. Ook is er tijd voor
overleg met andere imkers en het bijwonen van de vergaderingen van de bijenverenigingen. In Veenendaal-Rhenen zijn
er twee bijenverenigingen werkzaam, te weten de Algemene Nederlandse Imkersvereniging {ANI, 0318-551858) en de
Nederlandse Bijenhouders Vereniging {NBV, 0318-521613). Ook de opleidingen om imker te worden starten in de winterperiode. Deze lopen van januari tot oktober, vakantiemaanden uitgezonderd.

Chris en Egon Schweigmann

Bijenstal (foto: Tineke Wouda)

Imker (foto: Tineke Wouda)
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El<oPlaza®
Uw biologische supermarkt
in Veenendaal
Ook voor uw glutenvrije en dieetproducten.

EkoPlaza,
Pr. Bernhardlaan 1, Tel. 0318-516537
Imker in Diddersgoed (foto: Tineke Wouda)
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Van 1 januari t/m 28 februari
Voor informatie over deze activiteiten: https://www.ivn.nl/
afdeling/veenendaal-rhenen/activiteiten
Za 17 januari
Ma 26 januari
Za 21 februari
Wo 11 maart

Nieuwjaarsbijeenkomst
Arrangement Bosuilen
Prattenburg - Bomen in de winter
Algemene Ledenvergadering!!!

•

Nieuwe leden en
onateurs
Harald Arissen
Marijke Brattinga
Martijn Brouwer

Rhenen
Veenendaal
Veenendaal

A

U kunt het werk van de !VN-afdeling Veenendaal - Rhenen steunen door lid of donateur te worden. Als lid of donateur
bent u van harte welkom bij onze activiteiten.
Als lid ontvangt u naast het Groene Blad, dat minimaal 4 keer per jaar verschijnt, ook het kwartaalblad "Mens en Natuur"
van de landelijke IVN vereniging. Donateurs ontvangen alleen het Groene Blad.
Leden betalen€ 20,- per jaar
Donateurs minimaal€ 15,- per jaar
IBAN: NL95 INGB 0004 7381 18
Aanmelding: met volledige adresgegevens, telefoonnummer en uw e-mail adres.
Opzegging: vóór 1 december.
Adreswijziging: zo spoedig mogelijk.
Aanmelding, opzegging en woon-Ie-mailadres wijziging via https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen-eo/ivn-info/ledenadministratie, vul het betreffende formulier in en stuur deze naar het daarop aangegeven adres.

Winterhoornblazers (foto: Tineke Wouda)
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