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Kopij

Stippellijn 1 kolom

Gelieve aan te leveren vóór 1 februari 2018.
Remieke Niermeyer, tel. 0318-630638, e-mail: redactie.
gg@gmail.com
Teksten als word (.doc of .docx), afbeeldingen in jpeg.

Voorplaat door Dick Klein Geltink

Stippellijn 1 kolom

Werkgroep Natuureducatie
Corine Klapwijk, corine.kiela@planet.nl

VERDERE GEGEVENS
Postadres: Groenestraat 39, 6721 JA Bennekom
Ledenadministratie: servicedesk@ivn.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

€ 24,00
€ 26,50
€ 12,50 (minimaal)

De Groene Gids Redactie:
Remieke Niermeyer, Jeltje Zeelenberg, Corine Klapwijk,
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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Van het bestuur
We zijn bijna aan het eind gekomen van een fantastisch lustrumjaar! Met veel extra activiteiten, die dankzij de inzet
van veel vrijwilligers van onze afdeling een groot succes zijn geworden. Dank daarvoor!

Vlinderstruiken voor 30 basisscholen
Heel bijzonder was de actie van de scholenwerkgroep om aan 30 basisscholen in de hele gemeente Ede een vlinderstruik
aan te bieden. De start met wethouder Willemien Vreugdenhil was heel leuk en op alle scholen was het enthousiasme
van de kinderen die mochten meehelpen bij het planten van de struiken en het plaatsen van de borden met de vlinder
zoekkaarten groot. Het was een geweldige ervaring om mee te maken en ik heb er van genoten. We kregen veel publi
citeit. Mathilde zorgde voor een mooi groot artikel in De Gelderlander. Vanwege ons lustrum werden Remieke en ik voor
een radio interview bij Omroep Gelderland in het programma Gelderland Helpt, waarbij de nadruk ligt op de inzet van
vrijwilligers in onze provincie., uitgenodigd

Uitje naar het Naardermeer
Ook ons jaarlijks uitje, dit keer naar het Naardermeer, was een succes. Met 27 deelnemers hadden we bijna een volle
boot. Een boeiende wandeling en een vaarexcursie door dit mooie natuurgebied met eendenkooi, trilveen met zonnedauw,
veel paddenstoelen, een visarend en purperreigers.

Natuuropschoondag
Met zeven IVN’ers hebben we meegedaan met de Natuuropschoondag op de Edese Heide. Een groot evenement, waar
21 scholen met 450 leerlingen aan hebben deelgenomen. Het enthousiasme van de kinderen was groot, dus je moest
goed opletten dat ze de juiste boompjes omzaagden. Het gesleep van takken naar de weg was best vermoeiend, maar
gelukkig konden de kinderen na een paar uur hard werken, genieten van een schaapherder met honden en kudde, een
verhalenverteller, diverse roofvogels of het blazen op een midwinterhoorn.

Activiteitenprogramma
Bij deze Groene Gids ontvangt u ook onze nieuwe folder met het Activiteitenprogramma 2019 waarin naast de bestaan
de, ook veel nieuwe activiteiten, 46 in totaal! Met dank aan Lia voor de eindredactie.

Samenwerking IVN en KNNV
De samenwerking tussen de IVN afdelingen van Ede, ZW Veluwezoom, Veenendaal Rhenen en KNVV Wageningen e.o.
is groeiende. Naast de gezamenlijke Natuurgidsenopleiding hadden we dit jaar ook de excursies ‘Over de grens’ en
willen we zeker de samenwerking het komende jaar voortzetten met een gezamenlijk programma, een lezingencyclus
en meer aandacht voor elkaars activiteiten.

IVN Regio Veluwe overleg en Landelijke RaadHet Regio-overleg is een goede plek om ervaringen te
delen en nieuwe ideeën op te doen. Zo blijkt dat er bij de IVN afdelingen in onze regio vooral door cursussen (ook de
korte) nieuwe actieve leden bijkomen. Het is dus belangrijk om nieuwe cursussen te blijven organiseren.

Contributie incasso 2018 en 2019
IVN Ede is een van de 9 afdelingen die mee doen meedoet met de pilot waarbij de contributies landelijk worden geïn
casseerd. Dit ging gepaard met de nodige aanloopproblemen, maar het Landelijk Bureau denkt die nu te hebben over
wonnen en wil het aantal afdelingen die mee doen meedoet het komende jaar sterk uitbreiden. De inning van onze
contributie voor 2018 via automatische incasso heeft pas de afgelopen maanden plaats gevonden. Dat is erg laat in het
jaar, maar er is ons toegezegd dat de incasso in 2019 echt eerder zal plaats vinden.

Nieuw sleuteladres voor De Zanderij
Alex Sytsma stopt als sleutelbeheerder voor De Zanderij. Hij heeft ons indertijd op deze locatie gewezen. Onze penning
meester Henk Schuijt is zijn opvolger en bij hem kan je nu terecht voor de sleutels, de beamer en het projectiescherm.
Voor reserveringen stuur je een mail naar secretariaat@ivn-ede.nl. Daarna ontvang je nadere informatie.

We zoeken nieuwe bestuursleden!
Door het vertrek uit ons bestuur van Corine Klapwijk en door het naderend vertrek van onze secretaris Jeltje Zeelenberg
wordt ons bestuur wel erg klein. Als iemand het leuk vindt om in het bestuur van onze mooie afdeling mee te draaien
dan hoor ik het graag.
Ik wens alle IVN’ers een mooie winter toe. Geniet van onze prachtige natuur en ik zie u graag in het nieuwe jaar terug
bij een van onze vele activiteiten.
Hans Gonggrijp
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Scholenwerkgroep viert 50 jaar IVN Ede
De scholenwerkgroep van IVN Ede wilde vanwege het 50
jarig bestaan van hun afdeling een bijzonder cadeau geven
aan ‘hun’ scholen. En … bijzonder werd het.
Begin september kregen 30 scholen In Ede en Lunteren een
vlinderstruik met vlinderzoekkaart aangeboden. Het werd
een waar vlinderfestijn, weliswaar zonder vlinders vanwe
ge de droge, hete zomer.
Ruim een half jaar voordat het zover was, waren de
schoolgidsen al bezig met de voorbereiding. Nadat tuincen
trum Driesprong uit Ede 40 vlinderstruiken gratis ter be
schikking had gesteld in het kader van ‘Operatie Steen
breek’ en dat de houtgroep zorgboerderij/zagerij Proosdij ’s Heerenloo tegen materiaalkosten de standaards voor de
IVN vlinderzoekkaart wilde maken, konden er definitief
plannen gemaakt worden. De scholen kregen een uitnodi
ging voor deelname en een rooster werd gemaakt.

rechterfoto: Wim Müller

De officiële start van het project was op woensdag 12
september bij basisschool De Zuiderpoort in aanwezigheid
van wethouder Willemien Vreugdenhil, portefeuille onder
andere natuur, landschap en biodiversiteit.
Hans Gonggrijp, voorzitter IVN Ede, hield een toespraak en
overhandigde de wethouder een feestelijke uitgave van de
Groene Gids, het afdelingsblad van IVN Ede, met kleurrijke
verslagen van de werkgroepen gedurende 50 jaar IVN Ede
en twee exemplaren van het boekje "Ede natuurlijk mid
delpunt".

Verslag van een enthousiaste schoolgids
Ter gelegenheid van 50 jaar IVN-Ede gingen de schoolgidsen
vlinderstruiken planten bij de basisscholen, die meededen.
Een mooi initiatief van IVN-Ede.
Het is 18 september 8.30 uur en het belooft weer een
prachtige, warme dag te worden. We, dat zijn op deze dag,
Jan Hassink en ondergetekende. Vertrekpunt Lunteren met
de auto van Jan, eerst naar Wekerom. Het andere koppel
(Eildert, Frederiek en Dora) gaan de Ederveense Juliana
school en de Triangel in Lunteren bezoeken.
In onze auto liggen heel wat spulletjes: twee vlinderstrui
ken, een grondboor, twee palen met zoekkaart en bijschrift,
twee zakken potgrond, twee schoppen, een mooie kleurrij
ke informatiekaart, een mooie waarnemingenkaart en een
waterbak.
In Wekerom worden we iets voor negenen hartelijk ont
vangen in een prachtige, nieuwe school. Omdat het nog
vroeg is en de kinderen eerst Bijbelse Geschiedenis hebben,
drinken we eerst koffie. We doen allebei cappuccino .......
moet vandaag kunnen!
We leggen aan de directeur ondertussen uit wat de bedoe
ling is. Ook moeten we wat improviseren, want de entree
van de school ziet er weliswaar prachtig nieuw uit, met
mooie tegels ...... daar bij de entree moet de vlinderstruik
wel komen ..... maar er is alleen een grote bak om hem in
te zetten, geen grond. Dus ...... bak gedeeltelijk leeghalen,
grond erin en spullen klaarzetten. De paal moet even tegen
de muur geplaatst worden. Zoekkaart zal met schroeven in
de muur komen. Ondertussen is groep 4 naar buiten geko
men en staat in een halve kring klaar om te luisteren. Er
moet wel wat informatie gegeven worden over de plant, die
helaas uitgebloeid is, maar van een mooi soort, met als hij
bloeit rosé/lila bloemen: Pink Delight. Het is trouwens een
gezellige groep 4. Er worden wat vragen aan de kinderen
gesteld (o.a. Waarom heet de plant vlinderstruik?) Een paar
kinderen helpen met voorlezen en water geven. Ze weten
al heel wat .... een meisje weet zelfs wat pink betekent. Ook
zijn er veel vragen voor ons zoals: Zouden de vlinders al
naar de plant komen? (ik heb maar gezegd, dat ze, als de
zon straks hier schijnt vast wel even komen kijken). Een
anderen vraag is: Hoeveel vlinders zijn er op de hele wereld?

De kinderen van de leerlingenraad hielpen met het plantgat
graven. De voorzitter van IVN Ede plantte de struik. De
wethouder deponeerde een zak met zwarte aarde in het
plantgat en een leerling goot er water bij.
Corine Klapwijk
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(ik heb maar gegokt op "duizenden" ....... moet dat nog even
nakijken. Is meer dan 160.000.
Bij het planten (en niet te vergeten water geven) vertelde
een jongetje nog, dat hij een kolibrievlinder in de tuin had
gezien. Prachtig!
Om ongeveer 10 uur gaan we opgewekt naar de tweede
school, de Ruitenbeek in Lunteren. Ook daar vriendelijke
ontvangst in het directiekamertje, met natuurlijk ... koffie.
De directeur wandelt even later met ons naar buiten om
een goede plantplek te vinden. In alle rust vinden we een
hele goede. Alle ruimte hier en ..... het is prachtig weer!
Prima om een cadeau te geven. Dat cadeau krijgt een ruime
plek en wordt even later (na het praatje) door een rustige,
gemengde groep kinderen (uit groep 4, 5, 6, 7, 8) geplant. Er
zijn minder vragen dan een poosje ervoor in Wekerom,
maar ze scheppen en boren des te beter. Een jongetje heeft
dat boren met grondboor al vaker gedaan en zit in een
ommezien op het witte zand. Na nog wat uitleg bij de
waarnemingenkaart en goed water geven danken we ook
deze groep en de directeur hartelijk. Er komen daar vast
veel vlinders binnenkort. Tegen twaalven rijden we Lunte
ren weer binnen en zet Jan mij voor het huis af.
Het was een dag om niet gauw te vergeten. Fijn voor de
kinderen, de vlinders en voor ons IVN-ers.
Een prachtige dag!
Govert Versteeg

Scholenwerk in
vogelvlucht
Meer dan 20 IVN-ers hielpen mee met het planten van een
vlinderstruik bij 30 basisscholen. Ook niet-schoolgidsen
hielpen mee. Bedankt!
Voor de groepen 5/6 werden 17 excursies “Paddenstoelen
en kleine beestjes”georganiseerd. In Bennekom 2, Ede-zuid
3, Ede-noord 10 en buitengebied 2.

Vier schoolgidsen en nog eens 3 bestuursleden werkten op 12 oktober mee
op de gemeentelijke opschoondag op de hei met ruim 400 leerlingen.

De leskist Beste Bos voor groep 7 werd tweemaal gebruikt
in Ede-noord en tweemaal in Bennekom.

De tasjes met opdrachten worden aan een lijntje opgehangen

Favoriet is de opdracht om naar vogels te kijken

Joke Veltkamp
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Het jaarlijkse uitje - naar het Naardermeer
Op zaterdag 16 september 2018 vertrokken we met zes
auto’s vanaf station Ede-Wageningen naar het Naarder
meer. Daar aangekomen was de eerste pleisterplaats res
taurant ‘Stadszigt’, een naam uit vroeger tijden toen hier
vandaan nog de stad te zien was. Nu was er uitzicht op het
meer en de rietkragen, aan de andere kant zicht op de
moestuin.
Een goede plek om met elkaar koffie te drinken en van het
zeer speciale appelgebak te genieten. Wat was het een
geroezemoes van de mensen die elkaar soms wat langere
tijd niet gesproken hadden. De tijd vloog.Op naar buiten
voor een wandeling via het uitkijkpunt ‘de Muggenbult’.
We zagen de te verwachten watervogels maar de visdief is
zeker een vermelding waard.

foto: Wim Müller

Toen naar de aanlegsteiger.
We kregen een fluisterboot voor onze groep en twee gidsen
die ons veel wisten te vertellen over o.a. de waterplanten,
zoals de verschillen tussen de bladvorm en de stengel van
de waterlelie en de plomp .Niet helemaal overbodig voor
IVN’ers van de Veluwe.
De boot werd zelfs het riet ingestuurd om de kleine egelskop
te bekijken. Het kostte daarna enige moeite de boot weer
met de neus in de juiste richting te sturen.

boot op een wat hoger gelegen dijkje. Vandaar uit was een
korte route uitgezet over het trilveen. Het bewegen van het
trilveen was goed te ervaren. De schoenen van de meeste
mensen waren hier wel tegen bestand. Op de drassigste
stukken waren planken gelegd, maar daar lag intussen wat
blubber op en als je er overheen liep zakten sommige
planken een beetje door. Gelukkig was er wat begroeiing
van jonge bomen waar je je aan vast kon houden. De riet
pluimen gaven weinig houvast en sommigen kwamen er
niet met droge voeten af. De moddersporen op de broeks
pijpen gaven duidelijk aan hoever de ‘verzakking’ gegaan
was.
Toen was er thee van watermunt, meegenomen door onze
gidsen. Deze werd door ons gedronken, zittend op de
knusse bankjes bij de aanlegplaats. De zon scheen uitbun
dig en iedereen droogde weer op.
Daarna weer verder gevaren naar de eendenkooi, waar we
weer aan land gingen. We maakten een prachtige wande
ling om de eendenkooi heen, het was een kooi met 5 pijpen
zodat hij te gebruiken was ongeacht waar de wind vandaan
kwam. Ondanks dat hij nu niet meer in gebruik is, waren
delen goed onderhouden, zodat we duidelijk konden zien
hoe het er vroeger aan toe ging. Het werd nu echt tijd om
weer te vertrekken, we hadden nog een stukje te varen.
Even voor we aan land gingen stond er een purperreiger
aan de kant. Toen we vlakbij waren vloog hij op en de late
middagzon scheen op zijn gespreide vleugels. Adembenemend!
We waren een uur later terug om af te meren dan gepland
was. Niemand vond dat een probleem, Iedereen was en
thousiast, ook de gidsen!
Netty Chaigneau

De gidsen wilden ons ook de ervaring met het trilveen laten
beleven.
Die beleving riep ook wat gemengde gevoelens op, want het
water stond iets hoger dan verwacht. We stapten uit de

foto: Henk Schuijt
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IVN en KNNV staan
samen sterker

IVN excursie Kasteel
Renswoude

De landelijk besturen hebben gekeken naar vormen voor
IVN en KNNV om samen op te trekken. Fuseren tot één
vereniging zat er niet in, samenwerking wel. Samenwer
king op landelijk niveau is een ding, maar wordt pas echt
gedragen als samenwerking ook op afdelingsniveau gestal
te krijgt. Tijdens de gidsenopleiding is de samenwerking
goed bevallen, IVN en KNNV hebben elkaar gevonden en
weten te waarderen. Nu de leden nog, wat weten die van
elkaar.

Ervaring van twee natuurgidsen

Tijdens het bestuursoverleg van de vier afdelingen rond
Wageningen is afgesproken om in 2018 iets te organiseren,
waarin de leden elkaar konden ontmoeten. Liefde voor de
natuur is wat ons verbindt, maar de manier waarop we dat
doen verschilt. Samen optrekken tijdens diverse excursies
was wellicht iets om elkaar te leren kennen en waarderen,
de verschillen op te merken en te leren waarderen.
Elke afdeling heeft inmiddels een excursie georganiseerd
en met 12 tot 30 deelnemers hebben de leden van de diver
se afdelingen bij elkaar kunnen rondkijken. Deze opzet was
voor iedereen nieuw en trok nog geen grote aantallen leden.
Het was wel een goed begin en het organiseren bleek geen
groot probleem. Volgens de organisatoren was de sfeer
prima en was het heel leerzaam. Bij IVN hebben we bij di
verse werkgroepen kunnen kijken wat zij doen en welke
resultaten zij daarbij boeken. Vooral het enthousiasme van
de werkgroepsleden was aanstekelijk om te ervaren. Een
gezamenlijke aftrap en/of afsluiting met een versnapering
heeft velen verleid om onderling wat verder te praten.
IVN’ers blijken enthousiaste vertellers en KNNV’ers en
thousiaste natuurkenners, die iedereen meenemen het
veld in voor een bijzonder plantje. Met elkaar zijn we op
bezoek geweest op Remmerstein, een privé landgoed met
een prachtige tuin en park, hebben we rondgekeken op het
Wekeromse zand en in Wolfheze Zuid en waren we te gast
in het Renkums Beekdal met haar actieve werkgroep Beken
en Sprengen.
Wij als besturen en organisatoren zijn tevreden met dit
begin. Dat de leden van de vier afdelingen elkaar nu kennen
is teveel gezegd, maar we vertrouwen erop dat de deelne
mers met enthousiaste verhalen vertellen over hun erva
ringen. De overige leden krijgen in 2019 een herkansing. Er
zijn vast meer enthousiaste groepen die iets over hun werk
kunnen en willen vertellen en elke afdeling krijgt weer een
kans. Pak deze kans en ga eens gluren bij de buren.
Naast deze vorm van samenwerking zijn de besturen ook
bezig om de leden en de gidsen met elkaar in contact te
brengen en elkaar te stimuleren. De KNNV heeft al een
tijdje een Natuuracademie met lezingen en excursies, ook
voor niet-leden. IVN gaat bij andere afdelingen kijken wat
zij aan bijscholing/kennisuitbreiding bieden. Er komen dus
meer gezamenlijke excursies/uitjes en jullie horen in welke
vormen deze straks worden aangeboden. We hopen ko
mend jaar weer velen van jullie te ontmoeten.

Wandelen in de schaduw van oude bomen. Genieten van
vlinders, libellen en bloemen. Zo begon het persbericht.
Altijd weer spannend hoeveel mensen mee komen lopen
in een gebiedje wat ons zo na aan het hart ligt en waar we
al weer verschillende jaren groepen mee nemen op ontdek
kingstocht in het fraaie kasteelpark. Vorig jaar hebben we
2 wandelingen gedaan met grote aantallen mensen (zelfs
1 x bijna 60 deelnemers). Dit jaar gekozen voor 3 woens
dagmiddagen. Nog niet eerder was het zo warm en droog.
Op 25 juli waren er ruim 30 deelnemers en op de beide
andere dagen ongeveer 20. Alle keren waren er kinderen
bij. Voor de kinderen bedenken we kleine opdrachtjes. Hier
gaan ze mee aan de slag en intussen informeren we de
volwassenen. Kinderen laten we luisteren naar de geluiden
van de natuur, we laten ze natuurmaterialen zoeken in de
kleuren van de regenboog, we laten ze zoeken naar iets wat
zij bijzonder vinden of ze maken een tekening in het zand.
De interactie tussen de kinderen en de volwassenen is mooi
om te zien. Zo beleef je samen natuur!

Op een van de wandelingen is onze kleindochter van 5 jaar
mee. Zij is de minigids, antwoord spontaan op de vraag van
een man uit het publiek: 'wie woont er op het kasteel?' Nou
dat is 'Sinterklaas'. Ook liet zij aan iedereen op de vogel
zoekkaart de groene specht zien, nadat we het lachende
geluid hadden gehoord.
Bijzonder is het steeds weer te ervaren hoe verschillend de
sfeer in een groep kan zijn en hoe wisselend de interesse.
In het kasteelpark is veel te ontdekken, verschillende
soorten bomen, verschillende tuinstijlen, bloemen, insec
ten, kikkers teveel om op te noemen. En dan nog enige
historische informatie, want de natuur van vandaag is
gebaseerd op geschiedenis. Als je echt kijkt, luistert en al
je zintuigen gebruikt gaat er een wereld voor je open, mooi
als je daar anderen in kan laten delen.
Rob en Ria van de Bor

Ernst van Rijssel
namens de besturen en de organiserende werkgroep.
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Kinderstemmen in het bos
Eind september in het bos
Enthousiaste kinderstemmen
De jeugdclubs gaan weer beginnen!
De eerste middag met twee groepen tegelijk
Teken en andere beestjes is het thema
Maar wat zijn die teken moeilijk te vinden als je ze zoekt
Ze zitten diep weggestopt in het dorre blad
Gelukkig vinden we wel wantsen en torren
Maar de meegebrachte buxusmotten zijn loom en verza
digd
Zelfs de laatste groene buxustakjes blieven ze niet
Onderzoeken wat ze het liefste eten lukt ons niet.

Oktober: appel eten als een eekhoorn

En laten ons niet vangen door de havik
Terug bij het scoutinggebouw bouwen we ons eigen nest
Niet zo rond als een voetbal
Maar gewoon een hut waar we zelf inpassen.
Ineke Jansonius

September: kleine beestjes kledingvoorschrift i.v.m. teken

Half oktober in het bos
Eikels, beukennootjes en tamme kastanjes
Eten genoeg voor Eduard Eekhoorn
Het thema van deze maand
We eten zelf ook noten en appels deze keer
We speuren naar de prenten
Met vier tenen is een voorpoot
Die andere met vijf tenen is de achterpoot
We hangen aan de tak tot we niet meer kunnen
En dat is best lang
Lopen over stammen
Zoeken een goede boom voor een nest
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Werkgroep natuureducatie
Na het opheffen van de werkgroep VOS, is er voor gekozen het activiteitenprogramma en de cursussen los van elkaar
te organiseren. Zo ontstond enige tijd geleden de werkgroep Natuurgidsen die onder andere het activiteitenprogramma
regelt en de werkgroep Natuureducatie die cursussen voor haar rekening neemt. Daarom op deze plaats iets over de
opzet en het doel van deze werkgroep.

Wat is natuureducatie eigenlijk?
Natuureducatie, betreft alle vormen van (systematische en planmatige) leeractiviteiten met betrekking tot natuur,
ecologie, milieu, landschap en duurzaamheid. Vaak met als achterliggende gedachte dat bekendheid hiermee en kennis
hiervan zal leiden tot meer betrokkenheid, respect, natuur- en milieuvriendelijk handelen en daarmee tot duurzaamheid
en leefbaarheid van de samenleving.(uit Wikipedia)

Doel en doelgroep voor de werkgroep.
Het doel van de werkgroep Natuureducatie IVN Ede is allereerst het professionaliseren van eigen vrijwilligers. Daarnaast
willen we met het aanbieden van cursussen en dergelijke ook de naamsbekendheid van IVN Ede vergroten, de Edenaren
laten kennis maken met IVN Ede en daardoor bij deze doelgroep natuurbewustwording en –beleving vergroten. Natuur
lijk geeft een cursus voor externen ook een kans op ledenwerving.
Alle bovenstaande doelen worden uitgevoerd met het oog op natuur, ecologie, milieu, landschap en duurzaamheid. Ook
zal er steeds aansluiting bij/samenwerking met andere werkgroepen en KNNV Wageningen e.o. gezocht worden.
De werkgroep Natuureducatie wil haar doelen bereiken door middel van cursussen (langer- of kortdurende), workshops,
lezingen en activiteiten buiten en/of binnen. De doelgroep bestaat uit eigen vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouderen.

Werkwijze
De werkgroep wil als volgt te werk gaan (stappenplan):
1.
Er komt een vraag van een werkgroep
2.
Overleg over motivatie, doel, haalbaarheid , mogelijke bemensing
3.
Samenwerking met andere werkgroep en/of KNNV mogelijk?
4.
Bij groen licht: locatie en datum(s), mensen vragen
5.
Werkgroep samenstellen voor de uitvoering
6.
Overleg met de werkgroep over mogelijkheden en inhoud
7.
Pr en werving
8.
Uitvoering van de activiteit door werkgroep van de cursus en andere vrijwilligers.
De werkgroep heeft dus vooral een ondersteunende en faciliterende rol.

Oproep
Voor de werkgroep Natuureducatie hebben we nog één of twee vrijwilligers nodig. Wie het bovenstaande aanspreekt en
zin heeft mee te doen kan contact opnemen met Corine Klapwijk - corine.klapwijk@planet.nl
Corine Klapwijk

Stippellijn 2 kolommen

Waterbeestjes vangen
In mei was er in de buurt van Lunteren geen geschikt water om met de leerlingen waterbeestjes te vangen. De Lunterse
gidsen weken uit naar de poelen in Ede en hadden een prachtige ochtend bij het water.
Jan Hassink
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Floragroep op
Hoog-Buurlo
We lopen door hoge vierrijige beukenlanen en ik schop door
de droge bladeren. Het is nog steeds warm, droog en ook
zonnig, echt geen weer voor half oktober.
Dat zien we ook rondom, nog veel groen in de bomen en
weinig paddenstoelen. Soms ontdekken we hier en daar
een krulzoom en zelfs enkele koningsmantels.
Dan nemen we een brede beukenlaan, aan het begin
moeten we enkele liggende stammen omzeilen, maar dan
zien we bijna stam na stam, staand of liggend, een keur aan
tonderzwammen. Het is een grote verscheidenheid in
voorkomen:
* van grijsgekleurde hoefvormigen tot platte schijven
prachtig reebruin van kleur met dikke witte rand omzoomd;
* van vrijwel egaal gekleurd tot getooid met een prachtig
gezoneerde rand met banden in creme, ree- en kastanje
bruin;
* vertikaal liggende hoeden, de oude, met daaraan een of
meer horizantaal groeiende. Soms een waterval van
hoedjes vormend;
* van gehecht aan liggende tot groeiend op hoog opgaande
stammen met daar tussen vers uitgehakte spechten gaten.
Wat zijn het nu platte, dikrand of gewoon echte
tonderzwammen?

Gewone tonderzwam
foto: Tiny Griffioen

Op de terugweg lopen we langs langs beuken waarvan de
takken zwaar beladen zijn met beukennapjes. Op sommige
plekken "bieden" ze ons zelfs aan de tak in hun wijd geo
pende napjes beukennootjes aan.
Ja eigenlijk is het nu herfst, maar ik ervaar het als een zo
merdag. Het is zo warm en zonnig.
Remieke Niermeyer

Stippellijn 1 kolom
Afsluiting
kalenderjaar
Met een rondleiding in het World Soil Centrum in Wage
ningen sloot de scholenwerkgroep de activiteiten van 2018
op 13 november af.
Daarna vertelde Eveline van Oudbroekhuizen enthousiast
over de aanleg van de eerste Tiny Food Forest in Ede bij de
Panta Rhei.
Joke Veltkamp

Ruig elfenbankje
foto: Tiny Griffioen

Ook vinden we nog als "stukjes ommelet" gevormde
houtzwammen, met daarnaast met spinaziegroen gekleur
de consolevormige hoedjes. Het zijn verschillende stadia
van het ruig elfenbankje.
Bij het vennetje zie je ook de gevolgen van de droogte. Er
zijn nog twee diepe zoelplekken, met modder dat is alles
dat wat ervan over is.
Langs de rand vinden we nog waternavel en gelukkig heel
wat plekken rood/wit gekleurd door de bloeiende stengels
van de grondster. Onder de loep gezien is het net een
slinger van prachtig witte sterretjes. Van het vuurzwam
metje was er dit keer geen enkele te bekennen.
Dan niet te vergeten al die amerikaanse eiken in prachtige
herfsttooi.
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Eveline vertelt over Tiny Food Forests

IVN EDE

Braakballenverjaardag
Zaterdag 18 augustus was het zover. We vierden de verjaar
dag van Emma. Ze is acht jaar. Er werd veel visite verwacht.
Natuurlijk nam iedereen een cadeautje mee. Emma be
dankte er netjes voor en zette de giften bij elkaar rond haar
stoel. Toen wij, oma en opa, arriveerden stond er al heel
wat. Een paar weken geleden vroeg ik haar wat ze het liefst
wilde hebben voor haar verjaardag. Daar hoefde ze niet lang
over na te denken; braakballen. Opa Piet wist dat Emma
natuurliefhebber in wording was, maar braakballen? Dat
was niet in hem opgekomen. Ze vertelde dat echt het liefst
te willen. Liever dan LEGO of een mooie pop.
Opa Piet ging ermee aan de slag. Hij mailde. Hij belde. Een
uitgedroogde pad, een geweitje van een ree, mooie veertjes.
Hij scharrelde van alles bij elkaar. Maar geen braakballen.
Toen kwam hij op het idee het IVN Ede te mailen. Hoera,
dat had succes. Secretaris Jeltje Zeelenberg beloofde hem
enkele braakballen. Niet lang erna fietste hij richting Wa
geningen om braakballen te halen. Hij kreeg zelfs braakbal
len van kerkuilen en ransuilen.
Toen opa Piet samen met haar de braakballen uitpakte werd
Emma iedere minuut enthousiaster. Even later zat ze met
een vriendinnetje buiten bij een tafel voorzichtig pluisje na
pluisje een braakbal uit elkaar te halen. Bij ieder botje dat
tevoorschijn kwam lieten ze elkaar het voorlopige resultaat
van hun zoektocht zien. En overlegden, met het IVNwerkvel Braakballen erbij, waar het botje op het vel hoorde
te liggen. Zo waren ze samen minstens een uur bezig. En
de visite? Die vroeg zich af waar die meiden toch mee bezig
waren. Meerdere mensen werden nieuwsgierig en kwamen
polshoogte nemen. Leuk. Leuk. Leuk was de reactie. En
Emma kwam aan het einde van de middag even bij opa Piet
zitten. ‘TOP opa’, liet ze weten. Daar kon geen berg cadeau
tjes tegen op wist ik toen.

Dan is het zaterdag 29 september.
Daar staan ze dan vol verwachting met hun (groot)ouders.
Wat gaan we nu eigenlijk doen?
Dan wordt er verteld: "In dit bos wonen kabouters, alleen
nu slapen ze. Toch willen zij jullie graag meenemen op een
ontdekkingstocht in dit bos. Daarom hebben ze namaak
kabouters neergezet en ons hun opdrachten gegeven. Zo'n
kabouter heeft een gekleurde muts en die kleur is hetzelfde
als die van het kaartje met de opdracht.
Zullen we op pad gaan? Hier ergens staat er vast wel een,
zoek maar. Daar gaan ze.
Zo lopen wij als gids mee met een groepje nieuwsgierige
kleuters en keuvelende (groot)ouders.
Ja daar is ie! Nu het kaartje met dezelfde kleur zoeken. Wie
wil of kan het voorlezen?
Bijvoorbeeld: "Kabouters vinden avonturen leuk. Ze klim
men en klauteren graag. Klim op deze boomstam en loop
tot het eind." Dat is dus de opdracht voor onze glibberglij
boom. Al snel hoor je: ‘Ik wil nog een keer’. Dan gaan we
weer verder.
In het bos staan wel 10 kabouters met bijbehorende op
drachten.
Afgelopen keer hoorden en zagen we daarnaast nog een
raaf wegvliegen uit de top van een spar. Ook alle ouders
waren enthousiast.
Overal lagen beukennootjes op de paden.
Het is en blijft leuk om met nieuwsgierige kleuters en en
thousiaste (groot)ouders zo'n Kabouterwandeling te lopen.
Imme Storm en Remieke Niermeyer

Opa Piet (Kroon)

Kabouterwandeling
Door IVN Ede worden (groot)ouders met kinderen van de
kleuterleeftijd uitgenodigd om met ons mee te gaan op een
Kabouterwandeling. Dit keer lopen we vanaf de parkeer
plaats aan de Koeweg het Edese bos in.
Ter voorbereiding van deze Kabouterwandeling zitten
Imme Storm en ik heerlijk op een bankje in het Edese bos
te overleggen. Waar welke kabouter, welke opdracht en hoe
gaan we precies lopen. Behalve een kruipdoor/sluipdoor
route heb je ook een buggy/kinderwagen bestendige route
nodig.
We hebben ze beide gevonden.
Het is vandaag heerlijk warm en zonnig en dat voor sep
tember, dus een dag van de 'Oude wijvenzomer'.
De bank staat onder een aantal beukenbomen. Zo nu en
dan gaat er een windvlaag door de kruinen en klinkt er
rondom een droog getik op de bladeren.
Auw, dat was er een tegen Immes wang, pats daar komt er
een op mijn hoofd. Zo ervaren wij de resultaten van een
mastjaar.
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Agenda

I
Sander Belgraver 0318619779;Sanne.van.Boschinga
0318576154

IVN EDE
december 2018
zat 8
De seizoenen van het Bennekomse Bos, S 14.00 uur slag
boom aan het eind van de Hullenberglaan, N51 59 48.3,
E 5 41 20.0,I Arjen Barten 0318430659
januari 2019
Di 1
Nieuwjaarswandeling Bennekomse Bos en Heitje
S 14.00 uur slagboom aan het eind van de Hullenberglaan
in Bennekom
N 51 59 48.3,E 5 41 20.0
I
Hans Westendorp 0318418465; Jeltje Zeelenberg
0318413486
Za 19
Wintervogels op het Wekeromse Zand
S 9.00 uur Hoofdingang aan de Lichtenvoordseweg (achter
de voormalige vuilstort). Duur: 2 uur
N 52 5 56.8 E 5 41 46.1
I Dick van Houwelingen 0318591531; Wiebe Verbaan
0318611947
Za 19
Lange afstandswandeling
S 10.00 uur Parkeerterrein Kasteel Hoekelum, Edeseweg
124, Bennekom. Duur: 4 à 5 uur
N 52 00 59.6 E 5 40 31.0

februari 2019
Za 23
Vogelzang-excursie Bennekomse Bos en heitje
S 8.00 uur vanaf de slagboom aan het eind van de Hullen
berglaan Bennekom.
N 51 59 48.3, E 5 41 20.0
I Hans Westendorp 0318418465; Ineke van Dis

IVN VEENENDAAL-RHENEN
Ten tijden van het verschijnen van deze Groene Gids nog
geen programma voor 2019 bekend.

IVN ZUIDWESTVELUWEZOOM
Zie https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/activiteiten

KNNV WAGENINGEN E.O.Zie

https://www.
knnv.nl/knnv-afdeling-wageningen/agenda-afdeling

Nieuwe leden
Een hartelijk welkom voor onze nieuwe leden:
Miranda Stolk
Myrthe Rijksen

