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Van Binnen uit  
Dreigende stopzetting subsidie IVN in Veenendaal van de baan. 
 

In het vorige nummer van dit blad heb ik u verteld over de plannen van de Gemeente Veenendaal om 
alle gemeentelijke bijdragen aan milieu-educatie te beeindigen. Dit zou desastreus uitpakken voor 
onze afdeling. Onze subsidie en ons gebouw zouden wij dan kwijt zijn.  
Natuurlijk hebben wij het er niet bij laten zitten en zijn direct een campagne gestart om de 
Gemeenteraad er van te overtuigen dat dit niet kan. Daar waar het mogelijk was hebben wij op 
inspraakavonden, commissievergaderingen en fractievergaderingen van bijna alle politieke partijen in 
Veenendaal ingesproken en daarnaast nog vele andere gesprekken gevoerd met diverse raadsleden. 
Maar ook zijn er brandbrieven geschreven en is er een stille diplomatie op gang gekomen vanuit 
diverse kanten. 
Gelukkig hebben al deze acties succes gehad. De politiek heeft onze tegenargumenten serieus 
genomen en daar goed naar geluisterd. Veel partijen spraken zelfs hun grote waardering uit over het 
IVN omdat wij met zo weinig geldelijke middelen zoveel scholen en jeugd weten te bereiken. En dit 
allemaal met louter en alleen vrijwilligers. ‘Daar mag niet op bezuinigd worden’ vonden vele 
raadsleden. Inmiddels hebben dan ook alle partijen in hun bezuinigingsvoorstellen aangegeven met 
name het IVN te willen ontzien.Het ziet er dus goed uit. 
Dit betekent echter niet dat de bezuinigingen geheel aan ons voorbij zullen gaan. Doordat onze 
subsidie de laatste jaren al niet verhoogd is maar de lasten van het gebouw wel sterk zijn gestegen, 
moeten wij maatregelen nemen. Zo zijn wij genoodzaakt ingaande 2012 onze contributie te verhogen, 
moeten wij nog meer zien te bezuinigen op energie en andere kosten van het gebouw en zullen wij 
diverse posten door projectsubsidies gefinancierd zien te krijgen.  
Maar daar is mee te leven. Het dwingt ons bovendien om eens buiten de ingesleten traditionele paden 
te gaan denken om andere inkomsten te genereren en dat is ook wel eens goed. Het bestuur ziet dit 
als een uitdaging waar wij als vereniging alleen maar beter van zullen worden. 
Het bestuur wenst u een prachtige zomer en een heerlijke vakantie toe. 
 
Bert de Ruiter, voorzitter 
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Welkom nieuwe leden en donateurs 
Hier onder zijn de nieuwe leden en donateurs van de afgelopen maanden vermeld. Hartelijk welkom 
bij de vereniging! Tot ziens bij één van de activiteiten.  
 

C. van den Heuvel P.H. van Rijnstraat 48 Veenendaal

C. Plomp Majoor Jacomettiweg 19 Rhenen  
 
 

 

Wie volgt mij op? 
Dit is het laatste nummer van het Groene Blad wat ik heb geredigeerd. Met veel plezier heb ik 7 jaar 
dit leuke werk gedaan. 
Als lid van de werkgroep “Groene Blad & Internetsite” heb ik samen met co-redacteur Jan van ’t Veer 
zo’n 35 nummers verzorgd. Samen met Jan, Peter (van Krugten) en Francis (van der Linden) hebben 
we in die tijd 15000 etiketten op Groene Bladen geplakt, en zo’n 80 keer vergaderd. Natuurlijk stonden 
die vergaderingen in het teken van het Groene Blad en de website, maar altijd was er ook de tijd om 
gebeurtenissen binnen het IVN, en de wereld daaromheen uitgebreid door te nemen, zowel met een 
kwinkslag als serieus.  
 
Mannen van de wergroep GB&I, hartelijk dank voor al die gezellige bijeenkomsten. 
 
Verder bedank ik iedereen die regelmatig of zo nu en dan bijdragen geleverd heeft aan het Groene 
Blad. 
 
Wie de volgende redacteur van het Groene Blad wordt is bij het afronden van deze editie nog niet 
bekend. Heeft u interesse? Of weet u iemand? Op de website www.ivnveenendaal-rhenen.nl staat 
een uitgebreide functie-omschrijving.  
 
Harmannus Harkema  
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Boris het konijn - Alleen is geméén!!  
Boris - een konijntje dat vier jaar alleen leefde in een klein hokje in een donkere schuur en wegkwijnde 
van eenzaamheid - vertelt in het boek Boris, een konijntje met een boodschap zijn trieste verhaal aan 
zijn vriendjes de cavia's, bij wie hij zijn laatste dagen mocht doorbrengen. Ze luisteren en helpen hem 
en zorgen ervoor dat Boris toch nog even gelukkig is. Een ontroerend boek over dierenleed, maar ook 
over liefde, vriendschap en hoop. Het is een boek met een les, met een traan, maar ook met een 
glimlach! 
 

 
 

Waarom een boek over Boris? 
Monique de Vrijer vertelt: “Boris werd in december 2007 door een vriendin uit zijn ellendige omgeving 
bevrijd. Ze zag dat hij ziek was en kon het idee dat hij daar in alle eenzaamheid zou moeten sterven 
niet verdragen. Ze heeft hem stiekem meegenomen. Dat Boris nog leefde was eigenlijk al een wonder. 
Hij was echt een vacht met alleen maar botjes. 
Boris is bij mij komen wonen omdat we dachten dat het gezelschap van mijn cavia’s hem misschien 
wel goed zou doen. En dat deed het ook. Mijn cavia’s waren erg lief en zorgzaam voor hem en meer 
dan eens trof ik Barbabella dicht tegen hem aan zittend en Tobias likte zijn plakoogjes schoon. 
Natuurlijk zijn we met hem naar de dierenarts geweest en zelfs naar een dierenhomeopaat. Zij heeft 
een hoop goeds kunnen doen, maar we hebben hem niet meer beter kunnen maken. 
Boris stierf op de ochtend van 22 december 2007. Zijn wil om te leven was er wel, maar zijn lijfje gaf 
het op. Op 1 januari daarna heb ik aan Nel Staalman gevraagd of zij het verhaal over Boris wilde 
schrijven. Ik had het aan niemand beter kunnen vragen, want het lijkt wel alsof Nel Boris zelf in huis 
gehad heeft. Ze begrijpt hem helemaal.” 
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Boris een konijntje met een boodschap 

 
door Nel Staalman met tekeningen van  

Monique de Vrijer 

 
Het waargebeurde verhaal over het leven van Boris is te lezen in dit boek, officieel geschreven voor 
kinderen, maar ook (vooral) bedoeld voor volwassenen. We hopen met dit verhaal veel mensen aan 
het denken te zetten. Het is niet zomaar een boek over hoe je een konijntje moet verzorgen, het is een 
boek geschreven vanuit het dier, hoe hij het leven ervaart in een hokje alleen. 
Het voelt goed om dit te kunnen doen, voor Boris, en voor zijn konijnenvriendjes die nog niet gehoord 
zijn. Het boek over Boris is online te lezen via www.boris-konijn.nl. 
Beide auteurs hebben een Oorkonde van Mededogen ontvangen van de Partij voor de Dieren. Het 
kinderboek levert een belangrijke bijdrage aan de bewustwording van kinderen over hoe om te gaan 
met dieren in het algemeen en met konijnen in het bijzonder. Dit boek bevordert de voorlichting aan 
kinderen over het dierenwelzijn. De auteurs geven het boek uit in eigen beheer en kunnen de 
procedure van het drukken opstarten vanaf minimaal 50 exemplaren. Wilt u het boekje ontvangen? 
Mail dan naar n.staalman@upcmail.nl. 
 
formaat 21cm x 21cm. 
Pagina's 60 - met heel veel prachtige tekeningen. 
Prijs   € 15 + € 2,50 verzendkosten. 
 
De opbrengst van het boek zal, na aftrek van de drukkosten, voor 100% naar dieren gaan die op wat voor 
manier hulp nodig hebben. 
 
www.konijnenbelangen.nl Stichting Konijnenbelangen 
www.boris-konijn.nl/boris.htm  Inhoud boek 
www.huizepluis.nl  Konijnenopvang/Ede 
www.huizepluis.nl/node/954 Hazel en Tijl spelen in de sneeuw 
www.heppie-enniemalrensch.nl Konijnen- en knaagdierenpension/Wageningen 
www.therabbithouse.com met blog over Scamp, een wild huiskonijn 
http://01.nl/dcfw6;  
http://01.nl/1rs13;  
http://01.nl/1fl3a;  
http://01.nl/r7eb2  Fotoalbums konijnen 
 
Archief Groene Blad: 
Konijnen / okt. 1999 (alles over slimme konijnen en domme mensen) 
Zielige Konijnen / juni 2004  
(http://ivnveenendaal-rhenen.nl/archief/gb-archief/2004-06/03.pdf) 
Kerstkonijnen / lente 2009  
(http://ivnveenendaal-rhenen.nl/archief/gb-archief/2009-2%20lente.pdf) 
 
Tineke Wouda 
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Natuurtuin Diddersgoed, een bezoek waard! 

 
 
Op het moment dat ik dit schrijf bloeien buiten - in onze woonplaats - volop de sierkersen en 
fruitbomen. In de natuurtuin bloeit heel fraai een kersenboom. Ook de gele anemoon staat in bloei.  
De dotters zijn al bijna uitgebloeid. Met het zonnige weer zijn diverse soorten dagvlinders te vinden 
zoals Gehakkelde aurelia, Dagpauwoog, soms Kleine vos en in de zomer ook 5-10 Koevinkjes, een 
vlinder van vochtige graslanden. Jaren geleden zag ik hier éénmaal een sleedoornpage op 
Boerenwormkruid; bijzonder.  
 
De tuin bestaat nu 18 jaar. De bomen zijn flink gegroeid. Ook de Zomerlinde groeit erg hard.  
De geplante meidoornhagen zijn nu hoog genoeg en de bedoeling is om deze takken in het late najaar 
te leggen en er een vlechtheg van te maken. Afgelopen winter hebben we met de jongeren van De 
Zwammen weer de wilgen geknot en hakhout afgezaagd. Ook aan de buitenkant van de tuin knotten 
wij de knotwilgen om de twee jaar. 
 

Twee jaar geleden vond ik hier in de tuin de kop van een 
waterral, een moerasvogel die hier in de herfst en winter verblijft. 
In het overjarige riet broeden elk jaar enkele paren van de kleine 
karekiet. Er broeden ook enkele waterhoentjes. Grote bonte 
specht en boomklever zien we op het erf van de buren waar 
oude bomen staan. 
 
Het laagste gedeelte van de tuin heeft zich ontwikkeld tot een 
bloemrijk hooiland; het heeft wel wat weg van de blauwgras-
landen van De Blauwe Hel. Wat bijzonder is, dat hier wel 30 
polletjes van Trilgras of Bevertjes zijn gaan groeien. Ook groeit 
er de Gewone rietorchis. Hoewel het aantal van 600 is 
afgenomen naar zo`n 75 exemplaren. 
 
In de tuin is in alle seizoenen wat te zien en te beleven! De tuin 
is elke laatste zondag van de maand geopend van 15.00 -
16.00uur in de periode van februari tot en met augustus. Voor 
groepen en andere geïnteresseerden is de tuin ook op verzoek 
geopend. Vele scholen komen met klassen i.s.m. de 
scholenwerkgroep. 
 

Ik ben nog op zoek naar vrijwilligers die mij kunnen helpen bij het aanleveren van fotomateriaal 
voor nieuwe bebording in de tuin etc. Wie wil mij helpen? 
 
Tekst en foto’s: Bert Budding 
Werkgroep Natuurtuin 
Telefoon: 0318-553667, e-mail: bjbudding@ziggo.nl 
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Bosanemonen in Elst 
 
Zodra de zomertijd weer is ingegaan begint de plantengroep 
weer met haar wandelingen op maandagavond. Onze eerste 
avondwandeling brengt ons naar een smal strookje bos tussen 
de provinciale weg en de uiterwaarden. We zijn vanavond met 
ongeveer 10 personen en we begroeten elkaar hartelijk.  
Hoe gaat het met iedereen? Allemaal gezond en weer zin in 
een nieuw seizoen! Nadat Willemien ons haar mooie foto’s van 
een zwanenpaartje heeft laten zien, gaan we op pad. Maar we 
hebben het natuurlijk al gezien, de bosanemonen zijn volop in 
bloei en de bosgrond is bezaaid met een prachtig wit tapijt. Je 
moet het met eigen ogen hebben gezien anders zou je bijna 
niet kunnen geloven dat zoiets zo dicht in de buurt te vinden is. 
 
Ondertussen lopen we een stukje door en kijken we wat er 
verder nog te ontdekken valt. Omdat het nog vroeg in het jaar 
is, bloeit er nog niet heel veel. Maar tussen de bosanemonen 
ontdekken we ook een paar blauwe viooltjes. Nu zijn er heel 
veel soorten blauwe viooltjes en zo ontstaat er een discussie 
over de juiste naam van deze plant. We besluiten dat dit het 
bosviooltje is. Niet iedereen is geïnteresseerd in deze discussie 
en zij bekijken ondertussen een bloeiende sleedoorn.  
 
Op eens wordt ons pad gekruist door een overstekende pad. Het is een vrouwtje met het mannetje op 
haar rug. Tja, mannen proberen er altijd weer op een makkelijke manier vanaf te komen, en iedereen 
heeft daar zo zijn eigen mening over. We ontdekken ook nog de voorjaarshelmbloem en zelfs al een 
pinksterbloem terwijl het nog Pasen moet worden.  

 
Als we terug lopen zien we op enkele plaatsen een witte bobbel op de stam 
van een boom ongeveer ter grootte van een pingpongballetje. Gelukkig 
hebben we ook paddenstoelenkenners in ons midden en zij vertellen ons dat 
dit een zwam is die boompuist wordt genoemd. 
 
Tijdens de wandeling hebben we ook een aantal vogels gehoord (onder 
andere tjiftjaf en vink ) en in de uiterwaarden hebben we ook nog een lepelaar 
zien lepelen. Het was een geslaagde avond en gezamenlijk fietsen we weer 
naar huis. 
 

De plantenwerkgroep zoekt versterking 
Iedereen met interesse voor planten en paddenstoelen kan terecht in de plantenwerkgroep. 
Ben je een leek op het gebied van planten en paddenstoelen, maar wil je graag je kennis uitbreiden 
dan ben je hier aan het juiste adres. Weet je veel van planten (of paddenstoelen) en wil je deze kennis 
delen kom dan de plantengroep versterken. 
Het zijn geen wandelingen met een gids, maar met elkaar proberen we datgene wat we zien samen 
op naam te brengen. Maar bovenal genieten we met elkaar van de natuur. In voorjaar en zomer 
wandelen we op maandagavond en ligt de nadruk op planten. In het najaar kijken we meer naar 
paddenstoelen en gaan we op maandagmiddag op pad. 
 
Wil je lid worden van de groep of eens een keer meelopen, neem dan contact op met Suze Hörchner 
(coördinator van de plantengroep), 0318 – 513613. 
 
Tekst: Ina Kok 
Foto’s: Ale Kok 
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Weidevogelbescherming 
In het voorjaar van 1999 werd gestart met het beschermen van nesten van weidevogels in een klein 
deel van het Binnenveld aan de westzijde van de Grift. Momenteel wordt, met toestemming van de 
boeren, in het gehele gebied tussen Cuneraweg en de Grift gezocht naar nesten van weidevogels.  
De naam van onze groep is ontleend aan het gebied en luidt: Weidevogelbeschermingsgroep 
“Binnenveld-West”. 
 

Doel 
Het doel van onze groep is om in samenwerking met de boeren, de loonbedrijven en de vrijwilligers 
nesten van weidevogels te beschermen. Veelal heeft de boer geen tijd of onvoldoende kennis om de 
nesten op te sporen. De vrijwilligers bieden de helpende hand door de nesten te markeren met 
bamboestokken waardoor de boer weet waar de eieren liggen en hij de nesten kan sparen tijdens de 
werkzaamheden op het land.  
 

 
Met inzet van vrijwilligers, boer en loonbedrijf is bescherming van kievitsnesten tijdens landwerkzaamheden mogelijk 

  
Op verschillende plekken in het gebied zijn bordjes aan de landhekken bevestigd met de tekst 
“Vrijwillige weidevogelbescherming” als teken dat het bedrijf deelneemt aan de bescherming van 
weidevogels. 
 

Vrijwilligers 
De ca. 15 vrijwilligers, mannen en vrouwen, in de 
leeftijd van 20 jaar tot 65+ zijn momenteel ingedeeld 
in 3 groepen. In iedere groep is minstens één ervaren 
eierenzoeker aanwezig. Gedurende het leg - en 
broedseizoen (half maart tot juni), worden de percelen 
ongeveer 1x per 10 dagen door de vrijwilligers 
bezocht. Onze groep is aangesloten bij het IVN 
Veenendaal - Rhenen. Eveneens is onze groep 
aangesloten bij Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) die 
de coördinatie verzorgt van de weidevogelwerk-
groepen in Utrecht.Met de Weidevogelbeschermings-
groep Binnenveld - Oost hebben we goede contacten 
evenals met de Gemeente Rhenen. 
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Medewerking bedrijven 
Aanvankelijk stonden de boeren aarzelend tegenover het plan om vrijwilligers op hun percelen toe te 
laten. Op het ogenblik werken de boeren volledig mee om de legsels te sparen bij de 
landwerkzaamheden in het voorjaar. Sinds twee jaar ontvangen de boeren van de gemeente Rhenen 
ook een vergoeding voor de gespaarde nesten. 

 
Resultaten 

Ons gebied is niet een uitgesproken weidevogelgebied. Naast kieviten zijn er ieder jaar ook een 
beperkt aantal scholeksters, beide soorten broeden vooral op maïspercelen. Grutto’s, tureluurs en 
wulpen komen sporadisch voor. Deze vogels nestelen dan meestal in het gebied dat in beheer is van 
Staatsbosbeheer. In dit gebied wordt pas na 1 juni gemaaid en is bescherming dus ook niet 
noodzakelijk. Ieder jaar worden de broedresultaten genoteerd en worden de boeren hiervan op de 
hoogte gesteld. Eenmaal per twee jaar worden de resultaten in een Jaarverslag vastgelegd, dit 
verslag wordt bij verschillende instanties, bij de boeren en bij de vrijwilligers bezorgd. Ook wordt 
regelmatig in de lokale kranten een artikel geplaatst en wordt jaarlijks een fietstocht gehouden zodat 
het publiek kennis kan nemen van onze activiteiten.  
 
Tekst en foto’s: Willem Kroodsma 
Coördinator Weidevogelbescherming “Binnenveld-West” 
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Er gebeuren wonderlijke dingen…Op ’n Boomblad 
Dit boekje van Elvig Hansen met schitterende foto’s van Kees Karveels is al vele jaren te leen 
in onze IVN-mediatheek. Het beschrijft het leven van een wantsenfamilie in een berk. Ook 
mensen kunnen niet buiten bomen als de Berk. Eén berk produceert bijna 1000 liter zuurstof. 
Op één dag! Uit de bladeren van één Berk. Wel iets om over na te denken: duizend liter 
levensgas! En dat hoeft dan nog niet eens een kanjer van een Berk te zijn. Uit de bladeren van 
grote bomen komt wel 1500 liter zuurstof per dag.  
 
Nu volgt de tekst van het boek Op ’n Boomblad. 
 

 
 
Toen ’t warmer werd 
’t Was lente. Onder de grond was het warmer geworden. De temperatuur in de aarde was tot 5 graden 
Celsius gestegen. Toen begonnen de wortels van de bomen water uit de grond op te zuigen. Dat 
water steeg omhoog. Door de bomen. Tot helemaal bovenin de hoogste takken en twijgen. 
Een heleboel van dat water verdampte. Door de warmte van de zon. Maar de boomwortels zogen 
almaar meer water op. De bladknoppen groeiden er dikker en dikker door. Want in grondwater zitten 
voedingsstoffen. Tot die knoppen op een warme, zonnige dag openbarstten. En de bomen zich mooi 
maakten met miljoenen lentefrisse blaadjes. Eén van die bomen was een berk. 
 

40 baby’s op ’n blaadje 
De volgende morgen streken twee berkenwantsen op zo’n mals, groen berkenblaadje neer. Een 
mannetje en een vrouwtje. Ze kwamen naar het berkenblad gevlogen om er te paren. En het vrouwtje 
zou er haar eitjes op leggen.  
Eerst begonnen die twee te “vrijen”. Ze betastten elkaar met hun voelsprieten. Dat duurde eindeloos. 
Daarna paarden ze. Maar liefst negen dagen lang! Toen was het uit met hun “liefde”. Vrouwtje 
Berkenwants stuurde haar minnaar weg. Zij had nu andere zorgen. En het mannetje? Dat ging op 
zoek naar een ander vrouwtje! Vrouwtje Berkenwants begon onrustig heen en weer te lopen. Van de 
ene kant van het blad naar de andere. En weer terug. Tot ze ineens bleef staan. Wel een half uur 
lang. En bijna zonder één beweginkje te maken.  
In die tijd legde ze haar eitjes. Achtenveertig in getal. Elk eitje was maar één millimeter groot. En het 
glinsterde als een briljantje. Dat kwam door een kleverig vocht. Daarmee bleven ze aan de onderkant 
van het berkenblad plakken. Zo vielen de eitjes er niet af. 
Daarna ging ma Berkenwants waakzaam op haar legsel zitten. Ze is een van de weinige insecten, die 
haar eitjes tegen vijanden beschermt. Een heleboel andere beestjes laten hun eieren gewoon 
opvreten. Door rovende insecten. Zoals Mier en Oorwurm. Oei! Daar had je nog zo’n rover, die graag 
wantseneitjes lust. Lieveheersbeestje kwam aangestapt. Maar ma Berkenwants had hem meteen in 
de gaten. En hopla! Ze kantelde haar lijf naar de gestippelde rover toe. Zodat ze tussen hem en haar 
eitjes stond. Toen “dacht” de rover slim te zijn. Hij maakte een ommetje. En probeerde het aan de 
andere kant. Weer mis. Want de wants kantelde haar lijf toen naar de andere kant. En ze maakte ook 
een snorrend geluid. En liet een vies luchtje los. Dat werd Lieveheersbeestje toch te gortig. En hij nam 
de benen.  
Twee weken later kropen er veertig piepkleine wantsenbaby’s uit de eitjes tevoorschijn. 
Ook haar baby’s liet ma Berkenwants geen seconde alleen. Al had ze in die twee weken niets 
gegeten! Dag en nacht had ze op het berkenblad gezeten. En haar eitjes bewaakt. Pas een week of 
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twee later kon ze van het berkenblad af. Toen waren haar kinderen groot genoeg om samen met 
moeder te gaan stappen. Ze gingen met z’n allen uit eten.  
Moeder gaf het sein tot vertrek. Door haar antennes te bewegen. En door één voorpoot vooruit te 
zetten. Haar achterpoten tilde ze over de jonkies. Toen begon moeder Berkenwants langzaam te 
lopen. En de kleintjes stapten mee. Keurig in de rij. Stijl omhoog ging het. Langs een twijg. Moeder 
wees haar kroost de weg naar een berkenkatje. Om er voedzaam berkensap uit te zuigen.  
Door de berk stroomde sap in overvloed. De kleintjes groeiden dan ook als kool. En ze bleven 
“gezellig” bij elkaar. Ook toen de wantsjes al wantsen waren geworden, kon je ze nog vaak zien zitten.  
 
Tineke Wouda 
 

Groene Stapstenen van start in Veenendaal-oost 
Het Groene Stapstenen project van IVN en Groei & Bloei is van start gegaan in Veenendaal-
oost. Op vrijdag 8 april hebben wij de eerste welkomstpakketten uitgereikt aan bewoners van 
de Faberhof in Veenendaal-oost.  
 
Het project Groene Stapstenen wil de nieuwe 
bewoners van de wijk Buurstede in Veenendaal-
oost laten bijdragen aan de ontwikkeling van de 
natuurwaarde in de eigen wijk. In de nieuwe wijk 
is de inrichting van de tuinen voor langere tijd 
(mede)bepalend voor de natuurwaarde in de 
wijk. Door het natuurvriendelijk inrichten van de 
eigen tuin kunnen de nieuwe bewoners hieraan 
daadwerkelijk een bijdrage leveren.  
Op verschillende momenten komen de nieuwe 
bewoners met het project in aanraking. Zo 
ontvangen zij een welkomstpakket met informatie over het inrichten van natuurvriendelijke tuinen en 
worden in de wijk excursies, lezingen en workshops georganiseerd.  

 
De bewoners krijgen een mooie linnen draagtas vol informatie en kortingsbonnen van de tuincentra 
Groenrijk en Spitsbergen. Bewoners met een tuin krijgen ook een nestkastje van Vivara om zo de 
vogels naar de wijk te trekken. Natuurvriendelijke tuinen zullen samen met het openbaar groen in de 
wijk groene linten en eilandjes 
vormen. Voor de natuur dienen die 
linten en eilandjes als “groene 
stapstenen”, waarlangs de natuur de 
wijk kan bereiken.  
 
De eerste vijftig pakketten zijn 
inmiddels uitgereikt. De bewoners 
reageren verrast en zijn erg positief. 
De meeste bewoners geven aan mee 
te willen doen aan dit initiatief om de 
wijk een groen karakter te geven. 
 
Coen Dijkers 
Ida Marsman 
Harry Barrau 
Bert de Ruiter 



 12 

Een Mussenstraat 
 
Het project Groene Stapstenen is van start gegaan. Daarmee is het bieden van nestgelegenheid aan 
huismussen – ook in bestaande wijken - weer superactueel. Zo kennen we sinds het Mussenproject 
van 2008 de vogelvide (www.vogelbescherming.nl), het Groene Blad-Lente 2011 toont een 
dakpanhuis (www.klaaskuiken.nl) en bij www.vivara.nl is een nestkast voor drie paartjes te bestellen.  
Hier ga ik overheen met een complete mussenstraat! Op een favoriete weblog vond ik een fotoverslag 
van de constructie van een woonblok, bestaande uit maar liefst zes mussenwoningen. De handige 
hobbyist kan hiermee uitstekend aan de slag. 
http://bunnybin.web-log.nl/bunnybin/2011/03/een-mussenstraat.html 
 

  
 

 
 
Tineke Wouda 
 

 


