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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid of donateur bent van IVN afd. Veenendaal-Rhenen 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, een mailtje naar ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl met de mededeling dat u 
deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, is voldoende. 

 

 

     
 
 Veenendaal, 10 maart 2017.           2017-03 

 
Oproep voor hulp bij overzetten van padden. 
 
Doe je (weer) mee met het padden overzetten? 
Wil je aangeven welke avonden je kunt tussen 1 maart en half april, en wellicht ook al daarna tot max eind 
april? (graag data noemen of "jouw" vaste avonden....) 
Ken je nog andere liefhebbers die kunnen helpen, vraag ze gerust om mee te doen! 
Voor de nieuwe deelnemers... we starten in de avondschemering en het duurt de eerste weken meestal een 
uurtje, later bij hogere temperaturen geregeld 2 uur, en wordt het ook een stuk later door de zomertijd! 
Bij nat weer is het bingo... Maar rond een graad of 10 willen ze pas echt gaan lopen, en daar valt niet altijd 
een pijl op te trekken; vochtig weer is gunstig, een heldere hemel helemaal niet net als schrale oostenwind. 
Maar eenmaal ver in het seizoen lopen ze elk jaar ook wel op een enkele dag gewoon overdag, zelfs met 
zonneschijn en dat is niet te voorzien. Het terug 
overzetten hoeft niet, doen ze heel laat zelf als de 
wegen rustig zijn.  
We rapen bij de Palmerswaard langs de N225 en bij 
Zideris/Heimerstein langs de Cuneraweg. Zo werken 
we zeg maar met twee teams...  
Oh ja, misschien wil er ook nog iemand een keer mee 
helpen een paar uur op een zaterdag met het weghalen 
van bramentakken achter het scherm bij Zideris; de 
Gemeente, noch Provincie/Utrechts Landschap wil dat 
doen, het landje mag daar helemaal dichtgroeien en wij 
kunnen er nu al niet meer langs het scherm lopen. 
Graag opgeven via gerardsj@xs4all.nl 

 
 
 

 

Lezingen, fietstochten, wandelingen en 
paddentrek allemaal activiteiten die in deze 
Nieuwsbrief aan de orde komen. Het voorjaar 
is blijkbaar begonnen. 
 
Deelnemen is vrijwel altijd gratis en brengt u in 
de stemming om ook dit jaar weer van de 
natuur te genieten. 
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Scholenwerkgroep Veenendaal zoekt HULP ! 
 
De Scholenwerkroep Veenendaal is succesvol met het in de natuur begeleiden van schoolkinderen. In 2016 
werden er 81 groepen van scholen begeleid bij hun kennismaking van verschillende aspecten van de natuur. 
In totaal 1900 kinderen werden op deze manier in contact gebracht met de natuur. Probleem hierbij is echter 
dat het aantal werkgroepsleden die hiervoor kunnen worden ingezet aan het afnemen is. 
Daarom een dringende oproep; Heeft u ervaring met het werken met kinderen en feeling c.q. ervaring bij het 
begeleiden in de natuur meldt u zich dan aan als vrijwilliger. 
Wilt u meer weten of u aanmeldden neemt u dan contact op met Jannie van der Linden. 
scholenwg.veenendaal@ivnveenendaal-rhenen.nl 
 
 
Cursus moestuinieren 23 maart, 20 april en 18 mei 
Je eigen gezonde groenten telen, oogsten en daarna 
smullen. Met of zonder tuin, altijd is er wel een plekje te 
vinden voor een moestuintje, met potten op balkon of 
bakken in de tuin. 
In deze korte cursus leer je hoe je eenvoudig een 
kleine moestuin opzet en met goed resultaat kunt 
oogsten. De cursus is ook geschikt voor ouders en 
leerkrachten die met kinderen aan de slag willen. De 
cursus bestaat uit drie avonden en 
thuiswerkopdrachten waardoor u al direct het geleerde 
praktisch kunt toepassen. 
Op donderdag 23 maart, 20 april en 18 mei wordt 
van 20.00-22.00 uur de cursus gegeven in De 
Groenhof.  Karel Fabritiusstraat 3 te Veenendaal. 
De kosten voor de cursus bedragen €12,50 inclusief documentatiemateriaal en koffie of thee. 
Aanmelden kan via e-mail: d.reijn@xs4all.nl of telefoon 06 1116 8431 
 
 
Weidevogels in concert! 

Op 25 maart is de dag van de première! Een documentaire over weidevogels in natuur- en agrarisch gebied 
het Binnenveld, direct naast Veenendaal en Rhenen. Deze première is extra bijzonder door live muziek van 
het Symfonisch Blaasorkest van muziekvereniging Ons Genoegen. 
In het binnenveld broeden ieder voorjaar talloze vogels. De Weidevogelbeschermgroep Binnenveld West is 
één van de werkgroepen van het IVN Veenendaal- Rhenen. Zij hebben een unieke documentaire gemaakt 
over de kievit, grutto, scholekster en andere weidevogels in het Binnenveld. 
In de documentaire is aandacht voor het mooie landschap van het Binnenveld en natuurlijk de weidevogels. 
We zien de vogels nestelen, de bescherming van de eieren door boeren en vrijwilligers, de jonge vogels die 
voor het eerst het nest verlaten en vele andere mooie beelden. 
In een speciale samenwerking met de 
Ons Genoegen worden de beelden 
vergezeld van live muziek in de 
prachtige entourage van de 
Cunerakerk. Het Symfonich 
Blaasorkest speelt enkele klassiekers, 
zoals Rêverie van Debussy, 
Morgenstimmiung van Grieg maar ook 
werk van moderne componisten, zoals 
De Fabtasy Tales van Piet Swerts. 
Deze bijzondere combinatie van natuur 
en muziek staat garant voor een 
bijzondere avond die u niet wilt missen. 
Het concert begint om 20.00 uur in de 
Cunerakerk. De avond start om 19.30 
uur met een expositie en informatie 
over weidevogels in het Binnenveld.  
De toegang is €7.50. U kunt kaarten 
reserveren door een e-mail te sturen 
naar onsgenoegenrhenen@gmail.com  
 
 

mailto:scholenwg.veenendaal@ivnveenendaal-rhenen.nl
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Lezingen. 
De samenwerkende Utrechtse natuur- en milieuorganisaties organiseren voor hun vrijwilligers interessante, 
boeiende lezingen. In deze uitnodiging vindt u de komende 3 lezingen van 2017. Let op: het aantal plekken is 
beperkt (60). Er is veel interesse, dus wil je erbij zijn: meld je dan snel aan! Aanmelden kan via de link die bij 
iedere lezing wordt vermeld. 
 
28 maart: Natuurinclusieve landbouw (NMU) 
Je hoort de laatste tijd steeds meer over ‘natuurinclusieve landbouw’: landbouw die de natuurlijke 
hulpbronnen optimaal beheert en daarmee de biodiversiteit stimuleert. Maar wat houdt dit nu in de praktijk in? 
Theo Vogelzang van Wageningen Economic Research gaat hier dieper op in. Aanmelden 
 
11 april: Gewoon is ook bijzonder! (UL) 
Een inspirerende en instructieve natuurfoto-avond. Veel 
belangrijker dan techniek is de beleving en de manier waarop men 
naar de dingen kijkt. Want kijken doe je met je ogen, maar zien met 
je hart. Renk Ruiter laat ons aan de hand van verschillende foto’s 
van eenzelfde onderwerp zien hoe je van ‘gewone’ situaties toch 
spectaculaire en zelfs bijzondere foto’s kunt maken. Zowel 
landschap, dieren, planten, macro en abstracties komen aan bod. 
En als verrassing en toegift maakt u kennis met het 
Boskneutervolk. Aanmelden 
 
30 mei: Invasieve exoten (NMU) 
Halsbandparkieten, Roodwangschildpadden, Amerikaanse vogelkers: allemaal exoten. Sommige kunnen zich 
permanent vestigen in onze natuur en zich snel vermeerderen: de invasieve exoten. Hoe beperken we de 
schade die zij kunnen toebrengen aan de inheemse flora en fauna? Daarover praat Wilfred Reinhold van het 
Platform Stop invasieve exoten tijdens deze lezing. Aanmelden 
 
Activiteiten van IVN en KNNV. 
 
Donderdag 16 maart. 

Natuurwandeling in Wageningen Stad met Ada Parlevliet ( 0317-880128 of 06-41937290). Geïnspireerd door 
een wandeling in het boekje uitgegeven door de KNNV “Wandelen fietsen en vogels kijken” (2010), gaan we 
wandelen en kijken naar bomen, planten, cultuuruitingen en luisteren naar de al aanwezige vogels. Eric 
Minke, schrijver van “welke vogels zoeken de stad op ?” zal ons daarin begeleiden. De wandeling zal niet 
geheel de in het boekje beschreven route volgen, maar is beslist de moeite waard, zeker bij helder zicht. Het 
is wel een doorstap wandeling, want al is het bijna lente, het kan toch koud aanvoelen en we willen ook nog 
tijd overhouden voor een bezoek aan de beeldentuin bij Hinkeloord en arboretum De Dreijen. 

We verzamelen om 9.30 uur aan het begin van de Hoogstraat (Bergpoort zijde), hoek Bergstraat –
Stationsstraat. Parkeren auto’s kan in deze omgeving betaald, maar is ook mogelijk iets verder op in de buurt 
van Het Depot en/of Hinkeloord. (Arboretumlaan-Generaal Foulkesweg). De wandeling eindigt omstreeks 12 
uur. In geval van twijfel over het weer rond 8.30 uur bellen met bovenstaand nummer of het wel of niet 
doorgaat. 

Zaterdag 18 maart. 
Mossenwerkgroep. Excursie naar de naar de Botanische tuin in Nijmegen. Inlichtingen: Gerrit Bax (0318-
416200) of Michel Zwarts (026-3818606). 
 
Vogelwerkgroep, Vogelzoektocht Zuid Limburg. Deze dag gaan we op zoek naar vogels van Zuid Limburg. 
We starten in het oude bos Posterholt ten zuiden van Roermond voor de Middelste Bonte Specht, daarna 
zoek we de Oehoe op in de Pieterberg en vervolgens gaan we wandelen in het Korenwolfreservaat voor de 
Grauwe Gors.  Tenslotte kijken we nog even bij Wylre naar de Vuurgoudhaan en Waterspreeuw.  We zijn pas 
om 19.00 uur terug. Vertrek 8.00 uur Olympiaplein. Opgave bij wimhaver@hotmail.com tel 06 16484728. 
Opgeven niet eerder dan 4 weken te voren. Bij voorkeur uiterlijk donderdags ervoor. Inschrijving sluit bij 12 
personen.  
 
Vogelwerkgroep 

Excursie naar Amerongen Bovenpolder 
Oost  
Datum: Zaterdag 18 maart  
Tijd: 8:30 – 11:00 uur  
Parkeren kan het best op de parkeerplaats 
ter hoogte van de schoorsteen van de 
voormalige steenfabriek, ingang Oudeweg. 
 

http://nmu.us9.list-manage.com/track/click?u=2af3e4523c23362a5d5bdcdd4&id=830869e12d&e=d4038a2f38
http://nmu.us9.list-manage.com/track/click?u=2af3e4523c23362a5d5bdcdd4&id=41bb1546dd&e=d4038a2f38
http://nmu.us9.list-manage1.com/track/click?u=2af3e4523c23362a5d5bdcdd4&id=091f94009b&e=d4038a2f38
mailto:wimhaver@hotmail.com
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 fietstochtMaandag 20 maart. 
Beamerpresentatie door de leden van de paddenstoelenwerkgroepen. De deelnemers van een werkgroep 
presenteren hun mooiste opnames van paddenstoelen of beelden van bijzondere soorten. Iedereen is welkom 
om ook in de wintermaanden te genieten van de grote variatie in kleuren en vormen van paddenstoelen. Laat 
even weten of je foto’s wilt laten zien en hoeveel. Deze bijeenkomst gaat alleen door als er voldoende aanbod 
is voor een derde presentatie. Van tevoren contact opnemen met Lies Jansen. Aanvang 20.00 uur in het 
Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Lies Jansen 026-3337312; lies.jansen@planet.nl. 
 
Donderdag 23 maart 
Natuuracademie: lezing. De Das door Chris Achterberg. Tijd: 20.00 uur; plaats: Bevrijdingskerk te 
Wageningen (Van Schelvenweg 2, hoek Ritzema Bosweg). Excursie: zie zondag 26 maart. 
 
Vrijdag 24 maart 
Paddentrek. Duur van 19.00 uur tot 20.30 uur. Plaats Kwintelooyen. 
Vertrek van parkeerplaats van Manege “Blauwendraad”, Blauwendraad 3, 3911SB Rhenen bij rotonde 
Cuneraweg/rondweg Oost. Gidsen Jannie van der Linden , Cokkie Gadella.  
LET OP: Altijd informeren of de excursie doorgaat, op internetsite of 0318-522583. Laarzen en zaklamp 
aanbevolen. 
 
Zaterdag 25 maart 
Excursie korstmossen. Informatie: Christa Heyting 0318-415673 of  c.heyting10@hetnet.nl 
 
Zondag 26 maart 
Natuuracademie excursie. De Das door Chris Achterberg. Start: 10.00 uur, de Groene Entree bij de 
sportvelden De Burgwal aan de oostzijde van Amerongen. Hier is een grote parkeerplaats bij de 1e rotonde in 
de Provincialeweg N225 aan de rand van Amerongen komende uit de richting Wageningen.  
Adres: Burgwal 1 te Amerongen 
 
Vrijdag 31 maart 
Paddentrek. Duur van 19.00 uur tot 20.30 uur. Plaats Kwintelooyen. 
Vertrek van parkeerplaats van Manege “Blauwendraad”, Blauwendraad 3, 3911SB Rhenen bij rotonde 
Cuneraweg/rondweg Oost. Gidsen Jannie van der Linden , Cokkie Gadella.  
LET OP: Altijd informeren of de excursie doorgaat, op internetsite of 0318-522583. Laarzen en zaklamp 
aanbevolen! 
 
Zaterdag 1 april 
thema: “Het Wageningse Engpad” – wandeling (13km) tijd: 09:30 uur vertrekpunt: Hotel De Wageningse berg, 
Gen. Foulkesweg 96, Wageningen gidsen: Maja Stavleu, Dorthy Reijn  
LET OP: - opgeven: (06 – 11 16 84 31) of d.reijn@xs4all.nl 
 
Zaterdag 8 april 
thema: Fietstocht Binnenveld - weidevogels duur: van 10:00 uur tot 12:00 uur vertrekpunt: Veenendaal: hoek 
Wageningselaan / Generatorstraat gidsen: Gert ten Haaf, Jannie van der Linden  
LET OP: aanbevolen:verrekijker meenemen 
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