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Lid of donateur worden? 
 Op pagina 6 leest u er meer over 

 
 
In het Groene Blad worden artikelen van leden en werkgroepen van de 
afdeling Veenendaal – Rhenen geplaatst. Vanwege plaatsgebrek kan 
het voorkomen, dat (lange) artikelen worden aangepast of ingekort. 
Wanneer een artikel helaas zelfs geheel niet geplaatst kan worden zal 
het of in een volgend nummer worden opgenomen of op de website 
worden geplaatst. 
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Van binnen uit. 
2012 Een mooi IVN jaar 

Voor u ligt het lentenummer van het Groene blad, het eerste nummer 
van 2013. Een mooi moment om kort terug te blikken op het jaar dat 
achter ons ligt. 2012 Was een jaar met veel activiteiten. Hierbij de 
hoogtepunten uitgelicht. 
Gidsencursus 
Het hoogtepunt in 2012 voor onze vereniging was natuurlijk de einddag 
van de natuurgidsencursus. Op deze feestelijke dag kregen 13 mensen 
van onze afdeling het diploma Natuurgids uitgereikt. Als afdeling zijn wij 
erg blij met deze goed opgeleide en erg enthousiaste deels nieuwe 
vrijwilligers. 
Diddersgoed 
Ook hadden wij vorig jaar een jubileum te vieren. Onze natuurtuin 
Diddersgoed bestond alweer 25 jaar. Dat hebben wij bescheiden 
gevierd. Hierbij hebben wij ook Bert Buddingh even in het zonnetje 
gezet. Als coördinator heeft hij al die jaren het onderhoud geregeld en 
zelf ook grotendeels gepleegd. Op dit moment zijn wij bezig aan een 
renovatie van de tuin. Na 25 jaar was dat wel nodig. De vlonders zijn 
weer opgeknapt, de oude stenen muur ontdaan van alles wat daarop 
niet hoorde te groeien, de poel uitgegraven en het riet teruggedrongen. 
Dit jaar volgen nog meer grootschalige werkzaamheden die allemaal 
dankzij een donatie mogelijk zijn geworden. 
Jeugdwerk 
Het speerpunt van onze vereniging vormt onze natuureducatie voor de 
jeugd. Het is dan ook heel fijn om te melden dat wij vorig jaar opnieuw 
een record konden breken met het aantal kinderen dat wij hebben 
kunnen bereiken. Inmiddels al ruim 2000! Wat hebben deze 
werkgroepen veel werk verzet. Met name de groei bij de 
scholenwerkgroepen is de oorzaak van deze toename doordat ook de 
BSO’s gebruik zijn gaan maken van ons aanbod. Daarnaast lopen onze 
ander jeugdwerkgroepen, de ‘Zwammen’ en de ‘Groenlingen’, nog 
steeds erg goed. Erg verheugend in een tijd waarin steeds minder 
kinderen in aanraking komen met natuur. 
Jong-leren in Kwintelooijen  
Voor basisscholen in Rhenen is een project opgezet genaamd Jong-
leren. Hierbij staat natuurbeleving voor kinderen uit groep acht van het 
basisonderwijs centraal. In 2012 is een succesvol begin gemaakt met 
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dit project in Kwintelooijen met de Ericaschool. Een prachtig 
vernieuwende activiteit die aansluit bij ‘Natuuronderwijs anders’ een 
project van de scholenwerkgroep Rhenen. 
Groene stapstenen 
Met het Groene stapstenen project kan het niet op. Hebben wij in 2011 
al de publieksprijs daarvoor gekregen bij de stadsvogelconferentie van 
Vogelbescherming, nu heeft ook het IVN landelijk het project omarmd 
en wordt het landelijk gepromoot. Als voorbeeld project is het 
opgenomen in ‘Het IVN Groen Dichterbij Menu’ voor IVN afdelingen die 
aan de slag willen met natuur dichtbij huis. Zelf gaan wij rustig verder 
met dit leuke project en inmiddels is het 250e pakket door de wethouder 
uitgedeeld aan een nieuwe bewoner van Veenendaal oost. Wij hebben 
daar een mooi persmoment van kunnen maken. Bovendien zijn er al 
diverse groene initiatieven in de wijk ontstaan die wij op de een of 
andere manier ondersteunen. 
 
Tenslotte wil ik zeker nog de vele activiteiten van de overige 
werkgroepen aanhalen, zoals de vele excursies die gelopen werden, 
het onderhoud aan de oeverzwaluwenwand, het vele werk in de 
mediatheek en de Groenhoftuin en last but not least, natuurlijk onze 
vrijwilligers die dit Groene blad verzorgen zodat dit blad steeds trouw bij 
u in de brievenbus is beland. 
Laten wij met elkaar ook van 2013 weer een actief IVN jaar maken. 
Ik wens u een mooi, zonnig voorjaar 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.  
 

Nienke van Winzum Kerkplein 2 3911 LE  RHENEN 

 

Lentenummer 
Voor u ligt het lentenummer van 2013. Dit keer met artikelen over een 
winterse activiteit van de Zwammen en de uitslag van de fotowedstrijd 
vanwege het jubileum van Diddersgoed. Verder vindt u opnieuw een 
“Slenterpaadje” van Aly van Eijk, en informatie over geocaching en van 
de werkgroep Bomen en Openbaar Groen. 
Peter Beaart  
 

Natuurjaar in geluid. 
Op moment van lezen is het nieuwe jaar al weer een eindje op streek. 
Toch wil ik u nog even mee terug nemen naar 30 december 2012. 
Dat was de dag dat ik het mooiste jaaroverzicht ooit heb gehoord. Bij 
het radioprogramma Vroege Vogels heb ik toen ademloos geluisterd 
naar het natuurjaar in geluid. Ruim 20 minuten lang in stilte, met mijn 
ogen dicht alle natuurbelevenissen van het afgelopen jaar herbeleefd. 
Al luisterend zag ik de beelden bij al die natuurgeluiden; het begon bij 
mijn wandeling door het besneeuwde bos, het nam me mee naar de 
uiterwaarden en Geldersche Vallei met zijn weide- en watervogels. Ik 
voelde het voorjaar met zijn uitbundige vogelzang en vervolgens de 
warmte van de zomer met het gezoem van insecten en het geluid van 
vele zwaluwen. Ook heb ik langs zee gewandeld met het geluid van de 
golven en het geschreeuw van meeuwen die daar zo onmiskenbaar 
bijhoren. Het najaar nam me mee naar de Veluwe waar ik de bronst van 
de edelherten hoorde en weer terug naar de komst van de ganzen. Bij 
een knappend haardvuur nam ik afscheid van een jaar in de natuur. 
Dank aan geluidsman Henk Meeuwsen. 
Ochtendexcursies 
Gelukkig kan ik al die seizoenen in 2013 opnieuw beleven tijdens mijn 
wandelingen door de natuur. Om optimaal van die prachtige 
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geluidswereld te 
genieten hebben we 
dit jaar als 
Vogelwerkgroep weer 
een paar vroege-
ochtend excursies in 
petto. In de 
ochtendstilte komen 
die prachtige geluiden 
toch het best tot hun 
recht. U bent van 
harte welkom om met 
ons mee te gaan. Kijk 
voor het programma 
op de website onder 
het kopje van de werkgroep Vogels. 
Mocht u de uitzending nog een keertje terug willen horen dan kan dat 
vast nog wel via de site van Vroege Vogels of hun podcast. 
In ieder geval wens ik u allen ook dit jaar weer vele rustgevende 
momenten in de natuur toe. 
 
Lidia den Oudendammer. Coördinator Vogelwerkgroep. 
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Lid of donateur worden? 
 
U kunt het werk van de IVN-afdeling Veenendaal - Rhenen en 
omstreken 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  
 
Aanmelding: 
met volledige adresgegevens, telefoonnummer en uw e-mail adres. 
 
Opzegging: vóór 1 december. 
Adreswijziging: zo spoedig mogelijk 
 
Aanmelding, opzegging en adreswijziging via de website 
www.ivnveenendaal-rhenen.nl, klik op “lid of donateur worden” , het  
betreffende formulier invullen en opsturen per e-mail 
(ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl) of per post naar:  
De Groenhof, Karel Fabritiusstraat 3, 3904 TG Veenendaal 
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Slenterpaadjes. 
In mijn hoofd, begint de lente met het eerste sneeuwklokje. Met drie 
koningen, al decennia lang, bloeit het eerste klokje, behalve wanneer de 
vorst in de grond zit. De koolmezen tetteren in januari hun 
voorjaarsroep al, in de hoop dat er maar veel mooie dames op af 
komen. De huismussen maken de hele dag ruzie, wie of de beste 
plaatsjes en de knapste vrouw krijgt. Ze stoppen daar echt alle energie 
in en het is een herrie van jewelste. Maar het brengt leven in de 
brouwerij! Eind maart verschijnen de eerste pinksterbloemen, we 
hebben dan de paardenbloemen net gehad. Het lila van de 
pinksterbloemen vormt een prachtig geheel met de witte pluizen van de 
paardenbloemen. Welke bloemist bedenkt zoiets denk ik dan.  
 
Koud voorjaar 
Dit jaar (2012) waren er weinig oranjetipjes op de pinksterbloemen, het 
voorjaar was te lang koud geweest. En vlinders hebben nu eenmaal 
graag een temperatuur van zo’n 10 graden. Tegelijk zijn de kleine 
karekieten gearriveerd. Bij het Ketelwegje zijn er diverse nesten in het 
riet gebouwd. En ja: de koekoek arriveerde vorig jaar op 1 mei, hij heeft 
lang geroepen dat hij nesten kwam inspecteren om er een koekoeksei 
in te deponeren. En de karekieten hebben het koekoeksjong trouw 
grootgebracht. Half augustus, zag ik een jong zitten op de 
hoogspanningsmast. De ouders waren al begin augustus vertrokken, de 
jongen volgen later met hun ingebouwde GPS.  
 
Vogelzang 
De zwartkop, met zijn zoete zang kom je regelmatig tegen in de bossen 
en de heide. Zijn naam zegt het al, het mannetje heeft een zwarte 
bovenkop. Hij is vaak moeilijk te onderscheiden van de tuinfluiter, die 
eveneens prachtig zingt. Overal vogelgezang, het is één groot concert, 
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waar je ook loopt. De snor, een zeldzame vogel, zit aan de kant van de 
Hel, zijn snorrende geluid doet je denken aan een naaimachientje. Je 
hoort hem uitsluitend in het vroege voorjaar. Zijn zang lijkt ook op die 
van de sprinkhaanzanger, maar de snor blijft aan één stuk door gaan, 
terwijl de sprinkhaanzanger af en toe even adem haalt! De braamsluiper 
zit daar ook in de buurt, het is een vogel die broedt in dicht en stekelig 
struikgewas. Ook de kwartelkoning is daar paraat, ’s Morgens in alle 
vroegte kun je hem horen, net of je met een voorwerp langs een 
zakkammetje raspt. Meestal zit hij in de dichte vegetatie, bijna 
onzichtbaar voor het menselijk oog. Het is een lange afstandstrekker, in 
mei, juni komt hij aan en trekt in augustus naar oost-Afrika.  
 
Ooievaars 
In de slootjes kwaken de groene kikkers, een reiger die volhardend in 
het water staat te turen; heeft eindelijk beet. Ja, het is eten en gegeten 
worden in de natuur. Ook een mol, die net boven kwam met zijn 
bijziende blik, werd slachtoffer van een ooievaar. In het Binnenveld 
zitten aardig wat ooievaars en reken er maar op, dat ze iedere dag wel 
een volle maag hebben. Veel ooievaars blijven de laatste jaren hier 
overwinteren. Bij de 
ooievaar stations, worden 
ze met strenge vorst 
bijgevoerd, vaak met 
eendagskuikens.  
 
Natuuragenda 
De sloten en wegen zijn 
omzoomd met wit kant, 
het fluitenkruid, zelf vind 
ik dit één van de mooiste 
momenten van het 
voorjaar. Net zoals de 
bloesems van de 
vruchtbomen, de slee en 
de meidoorns. Net of er 
sluiers overheen 
gedrapeerd zijn. De 
vlinders en de insecten 
die erop af komen. De 
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dikke hommels met hun bontjassen aan, de bijen. Alles beweegt en 
plant zich voort, ik kom meestal ogen te kort. Want ik wil álles 
onthouden! Daarom heb ik sinds vorig jaar een natuuragenda, waar ik 
iedere dag opschrijf wat ik zie en tegen kom, de temperatuur, of het 
regent of de zon schijnt. 
 
Reekalfje 
Op Prattenburg heb ik vorig jaar een reekalfje gezien, het zag mij niet 
en ik heb heel lang staan genieten, uiteraard had ik natuurlijk geen 
camera bij me. Het kalfje lag daar zo mooi en beschut, daarom heb ik 
een pentekening gemaakt om dit moment voorgoed te onthouden. Er 
zijn aardig wat reegeiten en bokken op Prattenburg, maar ook in het 
aangrenzende bos van Staatsbosbeheer. Door de week kom je ze wel 
eens tegen, maar in de weekeinden is het wat vol met recreanten. Dan 
trekken ze zich terug naar stillere gebieden. 
Kijk en geniet! 
Aly van Eijk. 
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Fotowedstrijd Diddersgoed. 
De natuurtuin Diddersgoed, gelegen in Veenendaal-west, bestond vorig 
jaar 25 jaar. 
Ter gelegenheid van dit jubileum hebben wij een fotowedstrijd 
georganiseerd voor de mooiste foto in Diddersgoed gemaakt. 
Tijdens de nieuwjaarsbrunch is de uitslag bekend gemaakt en hebben 
de prijswinnaars hun prijs in ontvangst mogen nemen. 
 
De 1

e
 prijs is gegaan naar Gaby Yasmine Van Koningsveld met foto van 

knotwilgen.  
 
De 2

e
 prijs is gegaan naar Brandan Vastenhouw met foto van 

Houtpantserjuffer. 
 
De 3

e
 prijs is gegaan naar Bas Drost met foto van Houtpantserjuffer op 

uitgebloeid akkerklokje. 
 

 
Knotwilgen gefotografeerd door Gaby Yasmine Van Koningsveld 
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Houtpantserjuffer gefotografeerd door Brandan Vastenhouw 
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Houtpantserjuffer op uitgebloeid akkerklokje van Bas Drost 
 

De Verschrikkelijke Sneeuwmannen 
Op zaterdag 8 december zouden wij bij een fort in Renswoude 
boompjes gaan omzagen. Dit ging helaas niet door vanwege de 
sneeuwval, maar daar kwam wel iets anders voor in de plaats. Een 
mooie wandeling door het sneeuwwitte bos! Van te voren werd er al een 
heus sneeuwballengevecht aangekondigd. We verzamelden bij de 
Groenhof en vrijwel meteen werd de groep -zonder het af te spreken- in 
twee kampen verdeeld. Namelijk ‘de Kleintjes’ en ‘de Groten’. Voor de 
wandeling moesten we eerst naar 
Prattenburg fietsen, maar dat kon 
nauwelijks meer fietsen genoemd 
worden. Het werd een glibberend 
spektakel waarbij vooruit komen al 
erg knap was. Toen we eenmaal 
onze fiets hadden geparkeerd, 
begonnen we met de wandeling. 
De Kleintjes waren van het begin 
af aan al heel actief en bekogelden 
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de Groten met ongeveer 30 sneeuwballen per minuut. Dat is op zich al 
een hele prestatie. De Groten hielden echter stand en vochten hard 
terug. Zelfs de onpartijdige begeleiders werden slachtoffers van dit 
ijskoude gevecht. Op een gegeven moment leek het alsof de twee 
meiden van de Groten (waarvan nota bene één nieuweling) het 
hoofddoelwit waren geworden. Gelukkig waren daar de twee galante 
heren van de Groten: ze vormden een menselijk schild én tackelden af 
en toe een Kleintje.  
Pauze 
Na een uurtje tot anderhalf uurtje gelopen te hebben, hielden we een 
pauze. De warme thee en chocolademelk werden gretig ontvangen en 
al gauw waren de speculaasbrokken en chocoladeletters verdeeld. Voor 
wie de thee of chocolademelk te warm was, kwam de sneeuw goed van 
pas. Tijdens het pauzeren zagen we ook nog een ree, die razendsnel 
door de bomen heen rende. Na de pauze ging de barre, maar mooie 
wintertocht weer verder.  
Genieten 
Naast de sneeuwballen werd er volop genoten van het mooie witte 
landschap. Af en toe moest je gewoon blijven staan om even te 
genieten van de sneeuw. Voor één van ons was een vlak nog niet 
belopen sneeuw heel aantrekkelijk en die heeft het dan ook versierd 
met sneeuwengeltjes. Die vredesengeltjes konden de strijd echter niet 
stoppen en de gevechten werden steeds heviger. Iedereen (op 

misschien de begeleiders na) 
heeft minstens drie sneeuwballen 
in het gezicht gekregen. Maar 
ach, daar worden we hard van! 
De Kleintjes hadden in ieder 
geval een enorm 
doorzettingsvermogen door de 
hele wandeltocht sneeuwballen 
te gooien. De Groten waren op 
gegeven moment zo hard 
geworden van alle tegenslagen 

dat ze gewoon nonchalant verder liepen als er weer een sneeuwbal de 
rug of het hoofd raakte. Toen we weer bijna bij de fietsen waren 
aangekomen, zagen we er waarschijnlijk uit als een groep 
Verschrikkelijke Sneeuwmannen. Wél een groep Verschrikkelijke 
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Sneeuwmannen met een glimlach van oor tot oor, want wat hadden wij 
genoten van de wandeling. Zelfs van het sneeuwballengevecht!  
Karlijn  
Foto’s: Bas Drost 
 

 
 

Nieuws van de werkgroep Excursies 
30 Juni 2012, na een studie van anderhalf jaar, sloot een grote groep 
enthousiaste natuurliefhebbers hun IVN gidsencursus met goed gevolg 
af. Ingrid Belser, Ale en Ina Kok, Jaque Buysse, Ron Martens, Arie 
Bons, Gerda Broere, Roelof de Jong en Roel Hovestad heten we 
hartelijk welkom als gids en wensen hen vele goede jaren als gids toe! 
Voor de excursiefolder van 2013 kwamen de nieuwe gidsen gelijk met 
nieuwe ideeën naar voren. Omdat er een groep nieuwe gidsen uit 
Rhenen komt zijn er nu meer excursies rondom Rhenen. Samen met de 
andere gidsen is er een afwisselende folder samengesteld. 
Het landelijk thema van het IVN is “Leven in het water”. 
Meer informatie over de excursies staat op de site van het IVN: 
www.ivnveenendaal-rhenen.nl en de folders zijn gratis verkrijgbaar bij 
de VVV, de bibliotheek en de Groenhof. Vaak men zich opgeven en op 
de site staat bij welke persoon men dit moet doen. 
Paddentrek 
Op 22 en 29 maart om 19 uur gaan we weer kijken naar de Paddentrek. 
Voor iedereen, maar vooral kinderen, is het reuze spannend om in de 
schemer naar de padden op zoek te gaan die hun eieren willen afzetten 
in de waterplas bij Kwintelooyen. De buitentemperatuur moet ongeveer 
11 graden zijn en de padden houden van een regenbuitje.  We starten 

http://www.ivnveenendaal-rhenen.nl/
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bij de parkeerplaats van manege Blauwendraad. Altijd informeren of de 
excursies doorgaan. 
Klompenpaden 
Deze paden worden op 2 februari en 23 maart gelopen in Amerongen 
en Ederveen met start om 9.30 en 9 uur. 
Vogels spotten 
Vogelliefhebbers kunnen 6 april van 10-12 uur komen naar de 
uitzichttoren bij de Amerongse Bovenpolder waar de vogelwerkgroep 
klaar staat met telescopen. 13 April Is er een fietstocht in het 
Binnenveld en gaan we met Willem Kroodsma van 10-12 uur kijken 
naar de weidevogels.  
18 Mei van 5-7.30 is er een vroege vogels excursie op de Plantage 
Willem III 
 

 
 
Bosexcursie Remmerstein 
Remmerstein is een landgoed waar we niet vaak gidsen. 27 April 
kunnen echter 35 personen mee met een bosexcursie: opgeven 
verplicht. 
Oma-Opa en kleinkinderen excursies  
Deze excursies waren een succes in 2012. Bij de herfstexcursie 
moesten we 2 groepen maken en veel grootouders hadden hun 
kleinkinderen speciaal opgehaald om mee te doen. 20 Februari, 1 mei 
en 23 oktober worden er een winter, lente en herfstexcursie gehouden 
van 14:00-15:30 vanaf de hoek Slaperdijk/Dijkstraat-West.  
Geocaching 
Dit wordt steeds populairder. Op 4 mei staan om 10 uur gidsen klaar bij 
de parkeerplaats van Plantage Willem III om uw uitleg te geven over 
deze moderne manier van gidsen. Opgeven verplicht. 
De natuur rond Rhenen 
Struinen in de Palmerswaard start op 25 mei en 15 juni om 10 uur bij 
het restaurant van Tante Loes. Een fietstocht “Rondje pontje” Rhenen-
Elst wordt gehouden op 1 juni en 17 augustus van 10-12 uur. Opgeven 
s.v.p. 
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Voor de plantenliefhebbers  
Zij kunnen deelnemen aan 2 excursies in de Blauwe Hel op 4 en 11 juni 
van 19-20.30: een unieke gelegenheid om eens in een moeras te lopen! 
Omdat er per keer maar 16 personen mee kunnen is opgave verplicht. 
De natuurtuin Diddersgoed is iedere laatste zondag van de maand tot 
september open van 15-16 uur 
De tuin van de Groenhof is iedere woensdag open van 14-16 uur (niet 
in schoolvakanties). Deze instructietuin voor jong en oud is ook 
rolstoelvriendelijk. 
Vlinders  
27 Juli van 14:00-16:00 uur wordt er in Kwintelooyen weer gezocht naar 
vlinders. In 2012 waren er veel deelnemers die veel vlinders zagen. 
Burlen van de edelherten 
Op 20 en 26 september vanaf 19 uur gaan we weer luisteren naar het 
burlen van de edelherten. In 2012 hoorden we het burlen goed, maar 
ook hoorden we een stel bosuilen en wilde zwijnen. 
Paddenstoelen 
Deze worden weer bekeken op 28 september op Prattenburg, 5 en 19 
oktober op de Grebbeberg en rond het Egelmeer Geweldig voor jong en 
oud! De start is steeds om 14 uur en het advies is een spiegeltje mee te 
nemen. 
Nacht van de Nacht 
Op 26 oktober is er weer Nacht van de Nacht van 20:00-21:00 uur bij de 
parkeerplaats van Kwintelooyen. In 2012 een groot succes! 
Jannie van der Linden (coördinator werkgroep Excursies) tel 0318-
522583 
 

Wat doet de Werkgroep Bomen en Openbaar 
groen? 
De werkgroep Bomen en Openbaar groen is een werkgroep die zich 
richt op al het groen in de gemeente Veenendaal. Dat hiervoor 
regelmatig contact nodig is met de gemeente is vanzelfsprekend. 
Tijdens dat overleg met enkele ambtenaren (en ook met aanwezigheid 
van iemand van Groei en Bloei) komen diverse projecten aan bod die 
invloed hebben op het aanwezige groen in Veenendaal. Dat kan dan 
bijvoorbeeld gaan over het renoveren van een rioolstelsel in een straat 
en de daarbij behorende aanpassingen van de groenstructuur in de 
straat. Soms gaat het over groot onderhoud aan het groen in een wijk, 
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met vaak de daarbij behorende vervanging of verwijdering van struiken 
en soms zelfs bomen. Wij geven dan de visie weer van hoe het IVN het 
graag ziet gebeuren. Hoewel we uiteraard niet altijd onze zin krijgen 
(geld speelt toch altijd een grote rol) kunnen wij toch wel spreken van 
een steeds groen bewuster wordende gemeente. Laat ik u eens een 
paar voorbeelden geven. 

 
Beukenhaag bij het oude kerkhof aan de Weverij 
 
Wijkgericht werken 
Een ingrijpende verandering binnen onze gemeente is het wijkgericht 
werken. Deze nieuwe manier van werken heeft gevolgen voor de hele 
organisatie binnen het gemeentehuis. Het is een nieuwe manier van 
denken. Was het voorheen vaak de burger tegenover de gemeente; nu 
mogen bewoners meedenken, meebeslissen en meedoen. Het gaat dus 
om samenwerken en zoeken naar draagvlak. Hiervoor is Veenendaal 
verdeeld in acht wijken die elk een wijkwethouder en een wijkmanager 
hebben. Door deze structuur kan een georganiseerd bewonerscontact 
worden opgericht (het zogenaamde wijkplatform) waarmee allerhande 
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zaken besproken kunnen worden die spelen in een wijk. De 
wijkmanager is het aanspreekpunt voor de bewoners en maakt zich 
sterk voor de belangen van de wijk. De start is inmiddels al gemaakt en 
er zijn al enkele resultaten zichtbaar. Zo heeft elke wijk een Facebook 
pagina waarop te lezen is welke acties er zijn in jouw wijk. Elke 
wijkmanager heeft een spreekuur in zijn wijk waar u wijkzaken kunt 
bespreken. Op de website van Veenendaal kunt u vinden wanneer en 
waar dit bij u in de wijk is. 
Via deze manier van wijkgericht werken kan de burger dus meer invloed 
uitoefenen op zijn openbare ruimte en dus ook op het groen in zijn 
straat. Zo kunnen bijvoorbeeld enkele bewoners een stukje groen gaan 
onderhouden en eventueel zelf inrichten. Als het maar wel past binnen 
het budget en beleid van de gemeente. 
Voor meer informatie: zie de website www.veenendaal.nl. 
Bomen in Veenendaal 
In 2009 is het boombeleidsplan vastgesteld door de gemeente. Hierin 
staat hoe de gemeente moet omgaan met de bomen in Veenendaal. Zo 
zijn er bijvoorbeeld in het verleden veel bomen aangeplant in een te 
beperkte onder- en bovengrondse groeiruimte. Hierdoor ontwikkelden 
vele bomen zich zo slechts dat ze voor hun 40

e
 levensjaar al rijp waren 

voor de kap. In het boombeleidsplan is nu vastgelegd dat wanneer 
bomen worden aangeplant er nu dus genoeg groeiruimte moet worden 
gecreëerd, zodat bomen echt oud kunnen worden. 
Kapvergunning afgeschaft 
In 2009 is ook de kapvergunning afgeschaft. Om de bijzondere bomen 
toch nog enigszins een beschermde status te geven zijn deze 
opgenomen in een waardevolle bomenlijst. In 2013 wordt deze lijst weer 
geactualiseerd. Weet u dus nog een bijzondere boom dan kunt u dit 
doorgeven aan ons en dan zullen wij met de gemeente bekijken of uw 
boom ook op de waardevolle bomenlijst mag komen. 
Natuurkaart 
Een project wat al heel lang loopt, maar nog niet tot afronding komt is 
de natuurkaart. De basis is hiervoor wel gelegd, maar enkele zaken 
lopen nog niet zoals het moet. De natuurkaart is net zoiets als 
waarneming .nl, maar dan specifiek voor de gemeente Veenendaal. Met 
dit programma kan de gemeente zien of er bijzondere soorten in 
Veenendaal voorkomen. Dit is handig bij bouwprojecten, zodat op tijd 
de nodige maatregelen kunnen worden genomen. Maar dan moeten er 
wel gegevens in de database komen. Voor het invullen van de database 

http://www.veenendaal.nl/
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zoeken wij nog mensen die ons hierbij willen helpen. Dus als u 
bijzondere waarnemingen hebt liggen van vogels, insecten, 
paddenstoelen of planten, laat het ons dan weten. 
Groene Grens 
Na veel praten, aankopen en ontwerpen is men dit najaar eindelijk 
begonnen met het daadwerkelijk inrichten van het gebied “de groene 
grens”. De officiële werkzaamheden werden gestart door het onthullen 
van een faunatoren. Nu zijn er de graafmachines bezig om de 
voedselrijke grondlaag af te graven. Hierdoor komt het grondwater ook 
wat dichter aan het oppervlak, waardoor de bodem her en der wat 
drassig wordt.  
Ook worden er diverse poeltjes aangelegd. Een ecoloog die bij het 
project betrokken is wordt erg enthousiast van de potentiële 
natuurmogelijkheden die onder de voedselrijke grondlaag te voorschijn 
komen. Zo kan in een bepaalde stuk kalkmoeras en blauwgrasland en 
de overgang daartussen worden ontwikkeld; een biotoop die zeer 
zeldzaam is. Het is wel spannend of het ook allemaal aanslaat. Wellicht 
iets om goed in de gaten te houden en misschien kan het IVN er eens 
een excursie organiseren. 
Meepraten 
Wel, dit waren enkele zaken die dus langs komen bij de werkgroep 
bomen en openbaar groen. Als deze onderwerpen u erg aanspreken en 
u zou ook willen meepraten, dan willen wij u uitnodigen om eens met 
ons contact op te nemen. Wij zijn naarstig op zoek naar wat meer 
mensen in de werkgroep. Want er blijft nu helaas te veel veldwerk 
liggen. 
 
De werkgroep bomen en openbaar groen: 
Gerrit van Leeuwen en Carlo van de Weerd 
 
 

Diddersgoed 20 jaar 
In 2012 bestaat Diddersgoed 20 jaar. De jeugdgroep en de coördinator, 
Bert Budding, hebben er altijd hard aan gewerkt om de knotbomen en 
het hele terrein goed te onderhouden. Vele mensen en schoolklassen 
hebben de afgelopen jaren kunnen genieten van de mooie afwisselende 
natuur. 
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Vijver 
Maar er is ook een vijver op Diddersgoed, hoewel dat al jaren niet meer 
te zien is. Door de groei van riet en andere planten is die helemaal 
verland (= dichtgegroeid). Het 20-jarig jubileum is een goede aanleiding 
om de vijver weer open te graven. Toevallig? is er 20 m3 bagger 
uitgegraven. Net na de werkzaamheden ziet het er nog wat modderig 
uit. 
 
Openingstijden 
In het voorjaar zal het resultaat duidelijk worden met open water en 
oevervegetatie. U bent dan weer van harte welkom tijdens de 
openingsuren, de laatste zondag van de maand tussen 15.00h en 
16.00h. 
 
 

 
Marc Pul in actie samen met de kraanmachinist. 
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Geocaching 
Geocaching is een buitensport en een spel, waarbij meestal gebruik 
wordt gemaakt van een GPS-ontvanger om ergens ter wereld een 
zogenaamde cache (verstopplaats) te vinden. Het is een combinatie 
van wandelen, puzzelen en schatzoeken. Na het verstoppen van de 
schat maakt de plaatser, via internet, het bestaan van de cache bekend 
aan andere geocachers. 
De schat zit in de cache. Dat is in het algemeen een kleine waterdichte 
doos. Als je die opent vind je doorgaans een logboek en de "schat" (ook 
wel "goodies", ruilspulletjes die voor kleine kinderen erg leuk kunnen 
zijn). Anderen kunnen bij het vinden van de schat vaak voorwerpen 
ruilen en/of toevoegen. In het logboek hoort de vinder zijn naam en de 
datum achter te laten. Het is ook de bedoeling dat de vinder op de 
geocaching-website een log achterlaat, ook als het niet is gelukt de 
schat te vinden. Tegenwoordig zijn er ook applicaties voor verschillende 
smartphones. Met deze apps is een kaart te zien met alle caches in de 
omgeving en is de mogelijkheid om een log op de website te plaatsen. 
Vindplaats geheim houden 
Als men de "schat" gevonden heeft, is het echter niet de bedoeling de 
exacte ligplaats van de schat te vertellen; deze moeten de andere 
geocachers zelf vinden. Vaak staat er wel een hint op de site van de 
cache. Het is juist de sport dat men een beetje moeite moet doen met 
het zoeken. 
 
Terug plaatsen 
Als de "schat" gevonden is moet men het na het loggen en ruilen, de 
"schat" weer op precies dezelfde plek en manier terug leggen, ervoor 
zorgend dat bij het pakken en terugleggen ervan andere mensen niet 
zien wat men aan het doen is en waar de "schat" ligt. De caches zijn er 
in diverse maten, van de grootte van een fietsventiel, of fotorolletje waar 
alleen een logboekje in zit tot een munitiekistje of emmer waar men dan 
de goodies in zou kunnen vinden. 
 
Een enorme groei 
Geocaching groeit over de hele wereld razendsnel, ook in Nederland. 
Jaarlijks komen er ruim 2000 nieuwe Nederlandse caches online. In het 
land zitten er nu bijna 22.000 verstopt. Over de hele wereld zijn er 
intussen zelfs al 5 miljoen. Ook in Veenendaal en omgeving zijn ze te 
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vinden. Binnen een straal van 5 km van het centrum zitten er 22 en 
binnen een straal van 10 km meer dan 170! Naast heel eenvoudige 
caches, waarbij de gebruiker rechtstreeks op de juiste locatie af kan 
lopen, zijn er ook veel caches waarvoor eerst een puzzel opgelost moet 
worden of waarbij eerst een soort speurtocht gelopen moet worden. 
Voor veel cachers gaat het daarom nog niet eens zozeer om de cache 
zelf, maar meer om de tocht en het ontdekken van mooie locaties in de 
natuur of in steden.  
Een IVN-cache 
Onze IVN heeft ook zo’n “multicache” uitgezet. In de Willem III plantage. 
Dat is een succes geworden. Sedert september vorig jaar hebben al 
meer dan 80 mensen of groepjes genoten van deze tocht. De meesten 
hebben de schat ook echt gevonden. Voor verdere informatie en 
reacties van de bezoekers kun je een kijkje nemen op: 
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=0d1de852-
b5cd-4a7b-8d38-68b8a9d84f36 
Tenslotte: als je belangstelling hebt, noteer dan vast deze datum in je 
agenda: zaterdag 4 mei 2013. Dan kunnen belangstellenden de 
geocachetocht mee lopen op de Willem III plantage. Nadere 
mededelingen volgen. 
Ale en Ina Kok, Jaque Buysse 
 

  

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=0d1de852-b5cd-4a7b-8d38-68b8a9d84f36
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=0d1de852-b5cd-4a7b-8d38-68b8a9d84f36
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Activiteitenkalender IVN Veenendaal – 
Rhenen e.o. voor de komende periode 
De activiteitenkalender voor deze periode wordt verzorgd door de 
werkgroepen Excursies, Lange Wandelingen, de Groenlingen, de 
Zwammen en Vogels. Alleen de activiteiten van de werkgroep Excursies 
en de “Lange wandelingen” zijn publieksactiviteiten, tenzij anders 
aangegeven. Overigens is alle informatie te vinden op onze website: 
www.ivnveenendaal-rhenen.nl. 
 

Informatie per werkgroep: 
Excursies: Jannie van der Linden,  0318 – 522583,  
 excursies@ivnveenendaal-rhenen.nl.  
 Bent u na aanmelding voor een tocht verhinderd om te 

komen, geef dit even door. Iemand anders kan dan in uw 
plaats meedoen. 

Groenlingen: John Ikkink,  0318 – 506521.  
 Activiteiten altijd op zaterdag  
 van 10:00 – 12:00 uur in de Groenhof. 
Zwammen: Martijn Stip,  0317 – 619935,  
 stip.reijnierse-t@telfort.nl,  
 vertrek vanaf “De Groenhof”. 
Vogels: Lidia den Oudendammer,  0318 – 515542, 
 lidia.den.oudendammer@gmail.com.  
 Leden en donateurs zijn welkom, je mag introducés 

meenemen. Voor de donderdag-avonden hoef je je niet aan te 
melden. 

 

Datum  Activiteit 

woe  20 februari 14:00 uur Opa-Oma en kleinkinderen – “winter” 

zat 23 februari 14:00 uur “bomen herkennen in de winter” 

vrij 22 maart 19:00 uur paddentrek 

zat 23 maart 09:00 uur “het Turfvelderpad” 

zon 24 maart 15:00 uur Diddersgoed 

vrij 29 maart 19:00 uur paddentrek 

zat 6 april 10:00 uur “kijken naar vogels” 

zat 13 april 10:00 uur fietstocht Binnenveld – weidevogels 

zat 27 april 14:00 uur bosexcursie “Remmerstein” 

zon 28 april 15:00 uur Diddersgoed 

woe 1 mei 14:00 uur Opa-Oma en kleinkinderen – “lente” 

zat 4 mei 10:00 uur geocaching – Plantage Willem III 
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Contactpersonen werkgroepen 
excursies 

 
"de Groenlingen" 

Jannie v.d. Linden 
 

John Ikkink 
Kerkewijk 254, 3904 JL Veenendaal 

 
Beatrixstraat 40, 3901 DE Veenendaal 

0318 - 522583 
 

0318 - 506521 
excursies@ivnveenendaal-rhenen.nl 

 
john.ikkink@ivnveenendaal-rhenen.nl 

   

weidevogelbescherming 
 

"de Zwammen" 
Willem Kroodsma 

 
Martijn Stip 

Nieuwe Veenendaalseweg 188, 3911 MP Rhenen 
 

Roghairweg 20, 3911 CG Rhenen 
0317 - 612259 

 
0317 - 619935 

w.kroodsma@casema.nl 
 

stip.reijnierse-t@telfort.nl 
   

vogelwerkgroep 
 

bomen en openbaar groen 
Lidia den Oudendammer 

 
Gerrit van Leeuwen 

Sterremos 26, 3904 JW Veenendaal 
 

Zandstraat 58, 3905 ED Veenendaal 
0318 - 515542 

 
0318 - 524917 

lidia.den.oudendammer@gmail.com 
 

leeuwen115@zonnet.nl 
   

natuurpaden 
 

tuin "Groenhof" 
vacant 

 
vacant 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

   

werkgroep planten 
 

groene blad & internet site 
Ina Kok 

 
Peter van Krugten 

Groen van Prinstererstraat 7, 3904BA V’daal 
 

W. Barentszstraat 17, 3902 DE V’daal 
0318-620845 

 
0318 - 510041 

inakokklosse@hotmail.com 
 

PjvanKrugten@hetnet.nl 
   

Natuurtuin Diddersgoed 
 

themamiddagen 
vacant 

 
Nanda Hendriksen 

 
 

Fregat 30, 3904 SC Veenendaal 
 

 
0318 - 514759 

 
 

nandahendriksen@gmail.com 

   

mediatheek 
 

werkgroep PR 
Suze Hörchner 

 
Peter van Krugten 

Kerkewijk 183, 3904 JD Veenendaal 
 

W. Barentszstraat 17, 3902 DE V’daal 
0318 - 513613 

 
0318 - 510041 

ghorchner@planet.nl 
 

pjvankrugten@hetnet.nl 

   

werkgroep scholen Veenendaal 
 

werkgroep scholen Rhenen 
Jannie v.d. Linden 

 
Bert Berg 

Kerkewijk 254, 3904 JL Veenendaal 
 

Houweg 6, 3921 DB Elst 
0318 - 522583 

 
0318 - 472145 of 06 - 14048655 

jannie.vanderlinden@ziggo.nl 
 

bberg@hetnet.nl 
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