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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 mei 2017.        2017-5 
 
 Tegel eruit, plant erin! 

Stenen tuinen zijn in de mode. Tuincentra en televisieprogramma’s maken reclame voor steen in plaats van 
groen in de tuin. Deze zogenaamde verstening heeft echter allerlei negatieve gevolgen, zoals vermindering 
van ruimte voor biodiversiteit in de stad en afname van het 
leefgebied van de egel, vlinders, (wilde) bijen en andere 
insecten, vogels en vleermuizen.. Bovendien neemt de  
doorlaatbaarheid van de bodem voor water af en leidt de 
versnelde afvoer van regenwater overbelasting van het riool. 
Om deze zogenaamde verstening van tuinen een halt toe te 
roepen organiseert de IVN afdeling Ede op 16 mei een avond 
waarop Operatie Steenbreek zich zal presenteren. De 
gemeente Ede heeft zich daar onlangs bij aangesloten. Linda 
IJmker van IVN Gelderland geeft een inleiding over Operatie 
Steenbreek en deelt enkele ervaringen uit andere gemeenten 
met ons. Iemand van de gemeente Ede laat zien wat er op dat 
gebied al in de gemeente gebeurt en een medewerker van 
tuincentrum de Driesprong geeft praktische tips. Iedereen is 
welkom op deze avond, er zijn geen kosten aan verbonden. 
Tijd: dinsdag 16 mei 20.00-.21.30 
Locatie: Speeltuin de Zanderij, Nijverheidlaan 23-A, 6717 
EV Ede, te bereiken via poort tussen huisnummer 41 en 43. 
 
 

 
 
 

 

In deze Nieuwsbrief weer een tweetal oproepen 
voor ondersteuning bij de werkzaamheden van het 
IVN Veenendaal-Rhenen. De werkgroepen zijn erg 
druk en het aantal actieve vrijwilligers neemt iets 
af. Ook voor het bestuur zijn wij nog steeds op 
zoek naar mensen die willen meedenken en mee 
besturen. 
Wilt u meer weten bel gerust vrijblijvend naar 
iemand van het bestuur of een van de 
coördinatoren van de werkgroepen. Het is erg leuk 
en dankbaar werk. 

https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen
mailto:ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl
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Gezocht: een “handige namaker”  
 

Onze IVN afdeling is afgelopen herfst gestart met het project “Versterking IVN Veenendaal’.  Adviserende 
partner is het NME Centrum  IVN Het Groene Wiel te Wageningen. Op deze locatie wordt met 
beroepskrachten en vrijwilligers natuur- en milieueducatie voor o.a. basisscholen in de gemeenten Ede en 
Wageningen verzorgd.  
Eén van de doelen was het bekijken van ons aanbod voor de scholen en kinderopvang met professionele 
ogen. Dit heeft tot een aantal aanbevelingen geleid, waaronder het 
aanschaffen van een aantal nieuwe leskisten.  
Leskisten zijn over het algemeen erg duur, maar het kan een stuk 
goedkoper als we een paar kisten dupliceren van het Groene Wiel. 
Het is een leuke en gevarieerde klus, maar wij zien geen kans om 
dat naast het andere mediatheekwerk te doen. 
Wie van de IVN-leden wil dit voor ons doen?  

 
Inlichtingen bij Suze Hörchner tel: 0318513613 

 

 Gezocht: Vrijwilliger voor de PR werkgroep. 

De pr-werkgroep is naarstig op zoek naar een paar nieuwe enthousiaste leden.  Door omstandigheden is ons 
groepje wel erg klein geworden.  Wij houden ons vooral bezig met het promoten van de IVN-idealen, en het 
werven van nieuwe leden voor onze vereniging. 
We  staan op markten en braderieën  met een stand 
met voorlichtings- en verkoopmateriaal en " folderen" 
bij  grote excursies en evenementen.. Allemaal 
ontzettend gezellig.! In principe vergaderen we een 
maal per twee maanden, een enkele keer wat vaker. 
Lijkt het je wat, kom dan vrijblijvend eens een 
keertje  met ons praten. Jullie kunnen je melden bij: 

Cokkie Gadella coördinator  van de pr-werkgroep 
Doddegras 7 3902 AN  
Veenendaal 
tel. 0318-550806 cokkiegadella@hotmail.com 

 

 25 jarig bestaan van de Natuurtuin ‘Diddersgoed”. 

Op de plaats waar in de 16e eeuw zogenaamde Diddersgoederen lagen, stukken veengrond tussen het 
Ruisseveen en de Grift, is door een gezamenlijke inspanning van vrijwilligers van het IVN Veenendaal-
Rhenen, Groei en Bloei, en de gemeente Veenendaal vanaf 1986 de oorspronkelijke natuur teruggebracht.  
Begin 1992, precies 25 jaar geleden, was de natuurtuin zodanig klaar dat kon worden overgaan tot het 
inplanten van vegetatie. Een werkgroep, bestaande uit ongeveer 15 enthousiaste vrijwilligers, houdt zich 
bezig met het extensieve onderhoud in de tuin. Voorop staat 
dat de natuur haar gang mag gaan. Alleen daar waar nodig 
wordt handmatig bijgestuurd. De tuin is intussen tot volle 
wasdom gekomen en een schitterend toonbeeld van 
ecologisch groenbeheer. 

 
Wie tegenwoordig, op de laatste zondag van de maand van 
15-16 uur, een bezoek brengt aan de natuurtuin Diddersgoed, 
kan genieten van een uitbundige verscheidenheid aan planten, 
bloemen, vogels, kleine zoogdieren, vissen, insecten en 
vlinders. Door de natuur zoveel mogelijk haar gang te laten 
gaan, is een uniek stukje natuurgebied ontstaan, middenin een 
Veenendaalse woonwijk. 

 
Zaterdag 24 juni  van 14-17 uur en zondag 25 juni  van 15-16 uur wil het IVN met publiek het 25 jarig 
bestaan met een klein feestje vieren. 
Zaterdag 24 juni om 15.00 uur worden de vrijwilligers in het zonnetje gezet en wordt een door het IVN 
Veenendaal-Rhenen geschonken zitbank onthuld, die het mogelijk maakt vanaf een prachtige plek van de 
natuur te genieten. 

Wij nodigen u van harte uit om dit met ons te vieren en daarbij aanwezig te zijn. 

mailto:cokkiegadella@hotmail.com
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Cursus vleermuizen 
 

De werkgroep vleermuizen van de KNNV gaat komende maanden 
een cursus organiseren voor leden. Ze hopen enkele deelnemers zo 
enthousiast te krijgen dat de werkgroep kan uitbreiden. De cursus 
gaat plaats bieden aan ca. 20 mensen en wordt gehouden op 8 en 15 
september, ’s avonds. De avonden bieden een combinatie van een 
lezing en een excursie om het leven van de vleermuis te leren kennen 
en ervaren. Na de cursus worden er enkele werkgroep bijeenkomsten 
zo ingericht dat ze ook interessant zijn voor niet leden. Dat biedt de 
gelegenheid om het werk van de groep te leren kennen. 
De cursus staat ook open voor enkele IVN leden en geïnteresseerden 
kunnen zich opgeven bij de secretaris van de KNNV Wageningen-eo 
(secretaris@wageningen-eo.knnv.nl).  
 
Samenwerking IVN-KNNV in onze regio 

 
In 2015 zijn de besturen van IVN afd Ede, afd Zuidwest Veluwezoom en afd Veenendaal Rhenen samen met 
het bestuur van KNNV Wageningen-eo samen om tafel gaan zitten om te zien in hoeverre ze gaan 
samenwerken. Samenwerking bleek te werken, IVN en KNNV zijn geen concurrenten maar elkaar 
aanvullende organisaties. De besturen besloten om twee keer per jaar de samenwerking te evalueren en 
nieuwe initiatieven te bespreken. 
Vorig jaar viel al de beslissing om samen een ‘Natuurestafette’ te organiseren. Geheel in stijl van het IVN een 
publieksactiviteit op Kwintelooijen. In 2017 wordt samen inhoud gegeven aan de Gidsencursus. Voor 2018 is 
het plan opgevat om een evenement te organiseren voor al onze leden. Acht IVN-ers en KNNV-ers gaan op 
diverse plekken iets organiseren om aan elkaar te laten zien waar hun hart warm van wordt.  

  

Bericht van de IVN webwinkel. 
De IVN webwinkel bestaat alweer een jaar. Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest om nieuwe en 
interessante producten toe te voegen aan het al brede assortiment van natuurbelevingsproducten. Zoals onze 
nieuwe categorie met Moestuinproducten. 
Als IVN lid heb je altijd een vaste korting van 10% op alle producten, zoals onder andere natuurboeken, 
zoekkaarten, veldwerk- en onderzoeksmaterialen en vele andere producten die bijdragen aan een mooie 
natuurbeleving. IVN promotiematerialen en kleding voor de afdeling zijn ook te bestellen via de IVN 
webwinkel.   
Betalen is heel eenvoudig met iDeal of op factuur. De kortingscode voor IVN leden is IVN-LID-1202. Je vult 
deze in tijdens het bestelproces, waardoor de korting automatisch wordt verwerkt. Bewaar deze code dus 
goed. Neem snel eens een kijkje in de winkel! Deze is te bereiken via ivn.nl of rechtstreeks via winkel.ivn.nl. 

 

 Activiteiten van IVN Veenendaal-Rhenen en KNNV. 
 

 Donderdag 18 mei 2017. 
Natuurfietstocht o.l.v. Leny Huitzing (0317-417943/ 

0614061898) door het Binnenveld, over de Grebbeberg 
naar Rhenen en via Achterberg terug. Tijdens de 
fietstocht schenken we aandacht aan de geomorfologie: 
de topografie van het landschap en hoe dat is ontstaan. 
We fietsen over recente afzettingen van de Rijn en 
vervolgens door een sneeuwsmeltwaterdal tegen de 
Grebbeberg op. Dan vervolgen we onze weg langs de 
noordrand van de Utrechtse Heuvelrug richting 
Veenendaal (Bergweg, Rhenen). Voor Veenendaal keren 
we terug om via het dekzandlandschap van Achterberg 
en door het  Binnenveld Wageningen te bereiken. Verzamelen: 9.30 parkeerplaats Rijn-IJsselvakschool, 
Marijkeweg 20, Wageningen, net westelijk van de rotonde met de Kortenoord Allee. We streven ernaar ± 
12.15 uur daar weer terug te zijn. In geval van twijfel over het weer rond 8.30 bellen met bovenstaand 
nummer of het wel of niet doorgaat. 

 
 Donderdag 18 mei 2017. 

KNNV Natuuracademie. Lezing: Inheemse bomen in Arboretum Oostereng door Leo Goudzwaard. Tijd: 
20.00 uur; plaats: Bevrijdingskerk te Wageningen (Van Schelvenweg 2, hoek Ritzema Bosweg). Excursie zie 
zaterdag 20 mei. 

 

  

http://ivn.nl/
http://winkel.ivn.nl/
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Zaterdag 20 mei 2017. 
KNNV Natuuracademie. Excursie Inheemse bomen in Arboretum Oostereng door Leo Goudzwaard. 
Start: 9.45 uur, duur: 2 a 2,5 uur. Startplaats: Keijenbergseweg 2 , 6704 PJ Wageningen, ingang bij 
hectometerpaal 4.3. Kosten: € 3,50 p.p. Opgeven voor de excursie bij Rhea Rekker 06-44984949 of 
rhea@kpnmail.nl, ivm aantal rondleiders. Parkeren: bij de ingang zijn slechts weinig parkeerplaatsen, bedoeld 
voor mensen die minder snel ter been zijn. De parkeerplaatsen van Staatsbosbeheer aan de 
Keijenbergseweg en aan de Regentesselaan liggen op 5 minuten loopafstand.  

 Zaterdag 20 mei 2017. 
Excursie Vogelwerkgroep naar de Lauwersmeer.  Letterlijk en figuurlijk 

een hoogtepunt van het jaar. Vertrek 7.00 uur  Olympiaplein. Het is wel ver, 
maar de moeite. Het is de 100 soorten dag. Alle zomervogels zijn terug en 
er zijn altijd bijzonderheden in mei. We zijn tegen 20.00 of 21.00 uur pas 
terug.  In de middag eten we een visje voor een tientje. Reiskosten zijn bij 4 
personen in de auto circa € 25 p.p. Opgave bij wimhaver@hotmail.com tel. 
06 1648 4728.    Wim verwacht alle soorten strandlopers in zomerkleed, alle 
rietvogels,  zomerzangertjes, en mogelijk Grauwe Kiekendief en Grauwe 
Klauwier. 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.  

 
 Zaterdag 27 mei 2017.  
 Excursie van de Plantenwerkgroep naar de Kleiputten van Buren o.l.v. Joke Bosch. 

Het terrein ligt op een oude rivieroeverwal, dat vóór de 2e wereldoorlog gedeeltelijk is afgegraven ten behoeve 
van de baksteenindustrie. Sinds de klei is afgegraven ligt er kalkrijk zand aan de oppervlakte. Bij de afgravingen 
zijn 5 kleiputten ontstaan. 
Er groeien voor Rivierenland vreemde planten zoals orchideeën en planten die ook voorkomen in natte 
duinvalleien. Ook zijn er veel verschillende soorten vlinders en libellen te vinden. En paddenstoelen, zoals 
wasplaatjes. Net als de orchideeën houden die van verschraling. Veel soorten komen vanwege de zanderige 
ondergrond in de rest van rivierenland niet voor. In 2010 zijn er veel bomen omgezaagd, omdat de 
orchideeën, maar ook zeggensoorten achteruit gingen. Door het verwijderen van een gedeelte van de 
vrijstaande bomen vermindert de verdamping, valt er meer zonlicht op de bodem en is er minder bladval die 
de bodem met extra voedingsstoffen verrijkt. Met name eikenblad is erg zuur. Dat is nadelig voor de gewenste 
plantensoorten. De kans is groot dat eind mei meerdere soorten van de orchideeën in bloei staan, zoals de 
Vleeskleurige- de Grote kever- en de Bijenorchis. 
Verzamelen om 14.00 uur op het parkeerplaatsje aan de Hennisdijk in Buren, schuin  
tegenover de begraafplaats of 13.15 uur op het Olympiaplein in Wageningen. Voor carpooling bellen of mailen 
Herman Thunnissen h.thunnissen@upcmail.nl of 0613601549. 

 
Zaterdag 27 mei 2017 
thema: “In de Groene Grens” duur: van 10:00 uur tot 12:00 uur start: Veenendaal Oost, Ingang van Groene 
Grens net iets ten zuiden van Dragonderweg 23, nabij hoek Dragonderweg/Meentdijk gids: Carlo van de 
Weerd  
 
Zaterdag 13 mei 2017 
thema: Vroege vogels - “Plantage Willem III” duur: 05:00 uur tot 07:30 uur vertrekpunt: Elst (Utr.), 
Parkeerplaats “Plantage Willem III” naast Rijksstraatweg 265 (N225 - hm 34,0) gidsen: Bert van Spanje, Wim 
van Rotterdam, Frida ten Hove  
 
Dinsdag 30 mei 2017. 
thema: “Blauwe Hel” – moerasflora duur: van 19:00 uur tot 20:30 uur 
vertrekpunt: Veenendaal: Hoek Wageningselaan /Generatorstr. gidsen: 
Dorthy Reijn, Willemien Wildeman, Aly van Eijk, Ejo Smit LET OP: - 
maximaal 16 personen - opgeven: (06 – 11 16 84 31) of d.reijn@xs4all.nl - 
bij verhindering afmelden - laarzen noodzakelijk!  
 
Dinsdag 6 juni 2017. 
thema: “Blauwe Hel” – moerasflora duur: van 19:00 uur tot 20:30 uur 
vertrekpunt: Veenendaal Hoek Wageningselaan/Generatorstraat gidsen: Dorthy Reijn, Willemien Wildeman, 
Aly van Eijk LET OP: - maximaal 16 personen - opgeven: (06 – 11 16 84 31) of d.reijn@xs4all.nl - bij 
verhindering afmelden - laarzen noodzakelijk!  
 
Zaterdag 10 juni 2017. 
thema: nationale IVN “slootjesdag” voor jong en oud duur: 10:00 tot 12:00 uur plaats: Veenendaal: 
Groeneveldselaan, tegenover de Surfvijver gids: Jannie van der Linden + scholenwerkgroep  

mailto:rhea@kpnmail.nl
mailto:wimhaver@hotmail.com
mailto:wimhaver@hotmail.com
mailto:h.thunnissen@upcmail.nl
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Inspiratie dag Operatie Steenbreek 
 

Ben je lid van IVN of KNNV en geïnteresseerd in het vergroenen van tuinen? Kom dan op 20 mei naar 
Boerderij Champ’Aubert, (Boterbloem 1), in Driebergen-Rijsenburg voor de landelijke inspiratiedag 
Operatie Steenbreek. 

Tijdens de inspiratiedag Operatie Steenbreek bieden we KNNV en IVN afdelingen en Tuinambassadeurs 
inspiratie om in de eigen gemeente aan de slag te gaan, medestanders te vinden en resultaten te boeken. Met 
lezingen, workshops en presentaties van voorbeelden en activiteiten. 

• Download hier de uitnodiging 

• Aanmelden 
 

 
 

http://www.vitalegroenestad.nl/Media/view/15404/uitnodiging_Operatie_Steenbreek.pdf?
https://www.knnv.nl/landelijk-bureau/aanmelden-inspiratiedag-operatie-steenbreek

