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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 juni 2017.        2017-6 
 
 ENCI-GROEVE: GRAND CANYON AAN DE MAAS 
 

Met de opengestelde ENCI-groeve in Maastricht is ons land een spectaculair natuurgebied rijker geworden. 
Daal er af in de fossiele geschiedenis of geniet van het on-Nederlandse uitzicht. 
Na ruim negentig jaar aan mergelwinning is de ENCI-groeve in Maastricht teruggegeven aan de natuur. Om 
dat symbolisch te bekrachtigen, heeft Natuurmonumenten er een wandelpad geopend en ook een bijzondere 
trap, waarmee je langs de wand van de groeve kunt lopen. Zo maak je een tijdreis door de fossiele 
geschiedenis tot maar liefst 70 miljoen jaar geleden. 
 
Zeedino’s 
De verschillende grondlagen – löss, grind, 
savel en mergel - brengen je terug naar een 
tijd waarin Limburg nog geen 
heuvellandschap was, maar een tropische 
zee met gigantische zeedino’s, zoals de 
mosasaurus. Met de openstelling van de 
ENCI-groeve heeft ons land er een on-
Nederlands natuurgebied bijgekregen, waar 
je je waant in een Zuid-Frans 
grottenlandschap, maar ook in Amerika: 
Grand Canyon aan de Maas. 
 
Bij een bezoek aan Maastricht zeker de 
moeite van het bezoeken waard. 
 
 
 
 

 

Onze Natuurtuin Diddersgoed bestaat deze maand 
25 jaar. Een gebeuren dat we natuurlijk niet 
zonder meer voorbij kunnen laten gaan. Verderop 
in de Nieuwsbrief een artikeltje, mar noteert u 
zeker de data waarop we dit klein gaan vieren. 
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.  

mailto:ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/enci-groeve-voor-publiek-toegankelijk
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Oehoe 
Niet alleen de mergelwand is indrukwekkend en uniek voor Nederland; in de groeve broedt al sinds 1997 een 
oehoepaar, in die tijd het eerste paar voor Nederland. Verder broeden er slechtvalken en leeft de zeldzame 
vroedmeesterpad in speciaal aangelegde poelen. In het kalkgrasland barst het van de zeldzame vlinders. 
  
Gangenstelsel 
Het oude mergelgangenstelsel is nu nog gesloten. Een klein stukje van het stelsel is onderdeel van het 
wandelpad. Het pad is tot 1 september dagelijks geopend. Daarna veel beperkter, omdat in de herfst en 
winter nog mergel (kalksteen) zal worden gewonnen. De ENCI stopt in 2018 met kalksteenwinning. Het bedrijf 
blijft cement produceren, maar dan met geïmporteerde grondstoffen. 
 
TIJD VOOR MEIKEVERS 

 
MEIKEVER - FOTOGRAAF NATHALIEHEIJNE 

De eerste twee, drie jaar van zijn leven zit de meikever diep 
in de grond en heet hij engerling. Eenmaal getransformeerd 
tot kever wacht hij op lekker voorjaarsweer en gaat dan de 
hort op. Op zoek naar bij voorkeur een heerlijk vers 
eikenblaadje. 
Het is mei, dus de tijd van de gewone meikever. In deze 
periode van het jaar zijn soms massale vluchten van dit 
insect te zien. Onder normale omstandigheden is mei de 
topmaand voor deze soort. Zo luidt een Brabants 
spreekwoord:  
“Ne meikever in april, is ne zot die niet weet wat hij wil”. 
 
Meikever als engerling 
De meikever overwintert de eerste levensjaren als larve ofwel engerling en voedt zich met wortels van allerlei 
planten zoals gras, maar ook heesters en sierplanten. In de winter kruipt de engerling dieper de grond in. De 
larve verpopt in de bodem, in een soort popkamer. Vijf tot zes weken na de verpopping komt de pop uit in de 
herfst, maar dan is het voor de kevers nog te koud. Ze blijven in hun popkamer tot in de lentemaanden van 
het volgend jaar. 

 
Engerling (larve meikever) - fotograaf adost1 

Waaiervormige antenne 
De twee waaiervormige antennes van de meikever vallen 
op door hun oranje kleur, ze bevatten vele zintuiglijke 
cellen. Hierdoor kan de kever geuren waarnemen en zo 
voedsel en een partner opsporen. Op het eerste gezicht 
lijkt de antenne op het einde verdikt maar bij nadere 
bestudering bestaat het uit een soort waaier van 
langwerpige, ovale lobben die sterk zijn afgeplat.  

 
 
 
 
 

Meikever - fotograaf jvriens 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Beide artikelen overgenomen uit Nieuwsbrieven Vroege Vogels. 
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 Lezingenserie: Libellen in Utrecht 
Datum 27 juni 2017 19:30 - 21:30 
Locatie Landgoed Oostbroek (hoofdhuis), Bunnikseweg 39, 3732 HV De Bilt 
Aanmeldingen Maximaal 50. 

 
Schrijf je in voor deze activiteit 
 
De samenwerkende Utrechtse natuur- en milieu organisaties en Groei en Bloei Utrecht organiseren voor hun 
vrijwilligers interessante, boeiende lezingen. De libellen lezing start met een overzicht van de groepen libellen 
in Nederland. Aan de hand van één soort wordt er ingegaan in op de ontwikkeling van ei tot larve tot 
volwassen insect. Ook wordt er stilgestaan bij gedrag, eten en gegeten worden en bedreigingen door de 
mens. De soortbespreking zal vooral gaan over de soorten die in de provincie Utrecht zijn waargenomen. De 
lezing wordt gegeven door Jan Katsman, libellenkenner en fotograaf. 
 
Mooi Linieland! Wonderlijk landschap tussen de forten. 
Op 17 en 18 juni staat het waterlinielandschap centraal tijdens het ‘Mooi 
Linieland’ weekend. Verken het linielandschap met geheimzinnige militaire 
bolwerken en prachtige natuur. Dompel je onder in dit imposante 
“openluchtmuseum” rijk aan sporen uit het verleden. Ontdek fietsend, 
wandelend of varend wat de rol van water als bondgenoot was en hoe het 
Nederlandse wateringenieurschap zichtbaar is op plekken waar je al 
jarenlang gedachteloos voorbij komt. Ga of doe mee met de 
rondleidingen, struintochten, fotografie workshops, dieren spotten, 
culinaire hoogstandjes uit de natuur, een nachtwandeling of boerengolf op 
het bunkerpad. Kortom: ontdek het zelf! Bekijk alle routes 
op forten.nl/routes  

Op verzoek van KNNV nemen we bijgaand verzoek op. Tekenen als u het ermee eens bent! 

KNNV-leden en andere belangstellenden 

Mede namens het bestuur van de KNNV afdeling Wageningen en omstreken stuur ik u de petitie betreffende 
de nieuwe rondweg door het Binnenveld. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Wageningen stelt de Gemeenteraad voor een nieuwe autoweg aan te leggen langs de campus en het 
Binnenveld door een open landschap tussen Wageningen, Bennekom en Ede, een belangrijk uitloopgebied 
met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarden en natuurkwaliteit. De weg doorsnijdt o.a. het 
broedgebied vaan meerdere patrijzenparen, gele kwikken, veldleeuwerik en soms kwartel. De weg loopt ook 
door het ‘Dassenbos’. Dat bos biedt door de etage structuur broedgelegenheid aan veel zangvogels. Ook 
buizerd en sperwer broeden er bijna jaarlijks.  
Met dit voorstel gaat het College volledig voorbij aan alle adviezen en bezwaren van talloze inwoners en 
maatschappelijke organisaties die samenwerken in de coalitie Wageningen Goed op Weg 
(www.wageningengoedopweg.nl) die een stap-voor-stap verbetering van de bereikbaarheid voorstellen.   
 
Bent u het eens met de bezwaren: Teken de petitie, en vraag daarmee de gemeenteraad van 
Wageningen af te zien van deze autoweg! 

 
 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. 

http://www.landschaperfgoedutrecht.nl/agenda/libellen-utrecht/inschrijven/
http://www.forten.nl/routes
https://www.change.org/p/gemeenteraad-wageningen-geen-autoweg-door-het-binnenveld
http://www.wageningengoedopweg.nl/
http://www.wageningengoedopweg.nl/
https://www.change.org/p/gemeenteraad-wageningen-geen-autoweg-door-het-binnenveld

