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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, 12 juli 2017.          2017 - 07 

Stand van zaken rond “De Groenhof”. 

Op 26 juni jl. heeft een kleine delegatie vanuit het bestuur een gesprek gehad met de verantwoordelijken van de 
gemeente Veenendaal die ons meer konden vertellen over de stand van zaken rond het accommodatie- en 
vastgoedbeleid van de Gemeente Veenendaal. Uit het gesprek werd al gauw duidelijk dat besluitvorming hierover nog 
in een begin stadium zit. Naar verwachting worden er eind 2017 pas de eerste besluiten genomen. Intussen hebben 
we van de gemeente een mail ontvangen dat we heel 2018 zeker nog in het gebouw kunnen blijven zitten. 
  
Het gebouw “De Groenhof”staat genoteerd als zoeklocatie voor een te vormen IKC (Integraal Kind Centrum) in deze  
wijk, maar er zijn meer locaties waar naar gekeken wordt. De delegatie van de gemeente gaf aan dat het IVN  
Veenendaal-Rhenen voor de gemeente een belangrijke taak vervuld op het gebied van milieu en dat de gemeente 
derhalve de verplichting heeft het IVN van een goede accommodatie te voorzien. Mocht het dus nodig zijn dat wij 
“De Groenhof” moeten verlaten zal er altijd door de gemeente een alternatieve locatie moeten worden aangeboden 
waarbij het inrichten van een tuin tot de mogelijkheden dient te behoren. Mocht het zover komen dat wij 
“De Groenhof” moeten verlaten zal in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons worden opgenomen zodat we 
kunnen proberen de tuin klaar te hebben voor we een nieuwe gebouw in gaan. 
Afgesproken is verder dat wij op de hoogte worden gehouden van verdere ontwikkelingen. 

 

25 jaar Diddersgoed is gevierd op 24 juni j.l.  
Verregend maar toch gezellig blijkt uit de foto’s en een 
kort stukje van Jannie van der Linden.  

Verder in deze nieuwsbrief een berichtje over een 
gesprek dat we gevoerd hebben met de gemeente over 
“De Groenhof”. Gedurende enige tijd waren we bang 
dat we op korte termijn “De Groenhof” zouden moeten 
verlaten. Als u meer wilt weten leest u dan het 
geruststellende artikeltje hieronder maar.  

Een fijne vakantie toegewenst. 

mailto:ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl
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Diddersgoed 25 jaar. 

We kunnen terugkijken op een gezellig 25 jarig bestaan van Diddersgoed. Niet alles liep naar wens maar het kwam 

goed. De regen was spelbreker en wethouder Kundic kwam niet maar dhr. Stroobosscher wel. 

Hanneke Baretta hield een mooie speech en dhr. Stroobosscher kreeg nog een rondleiding in de tuin. Door het IVN 

werd een mooie bank aangeboden die ter plaatse werd onthult. 

Zie bijgaande foto’s. 
 
 

 
 
Diddersgoed is elke 3

e
 zondag van de maand geopend van 15.00 uur tot 16.00 uur. Deze maand dus op zondag 16 

juli van 15.00 uur tot 16.00 uur. 

Essentaksterfte. 

Met zijn veervormige bladeren en grote zwartfluwelen knoppen is de es een van de meest kenmerkende boomsoorten 
van Nederland. Miljoenen zijn ervan aangeplant. Maar het gaat niet goed met de es. Sterker nog, de boom dreigt uit 
ons landschap te verdwijnen door de essentaksterfte. 
In Nederland staat zo'n 13.000 hectare aan essen. De bomen staan vaak langs wegen in kilometerslange rijen en 
vormen zo een kenmerkend onderdeel van het Nederlandse landschap. De es staat op de derde plaats van meest 
aangeplante bomen, na de eik en de linde. Ook voor de biodiversiteit is de boom belangrijk, volgens een onderzoek 
zijn 100 soorten afhankelijk van de es. 
De boosdoener van de sterfte is de schimmelziekte het vals essenvlieskelkje, die momenteel flink om zich heen slaat. 
Deze schimmel komt al decennia voor in met name Midden-Europa en verspreidt zich de laatste jaren als een gifwolk 
over Nederland. Grote aantallen zieke essen zullen de komende jaren worden gerooid. De zieke essen worden deels 
vervangen door andere boomsoorten. 
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Activiteitenoverzicht Juli/Augustus. 

Vrijdag 14 juli 2017. Derde nachtvlinderavond KNNV 
Vanglocatie “De Dorskamp” aan de Geertjesweg in Wageningen. Aanvang 
22.00 uur.  Doel is om gezamenlijk de gevangen soorten te determineren en 
zo te leren (her)kennen. Als je van plan bent te komen, raden we je aan om 
voor 9 juli een berichtje te sturen naar: jippevandermeulen@telfort.nl. Bij 
regen en/of kou wordt de avond nl. verplaatst naar 21 juli. 
 
Dinsdag 18 juli 2017. Bijenmarkt te Veenendaal. 
IVN Veenendaal-Rhenen staat daar met een informatiestand van 09.00 
uur tot 12.30 uur. 
 
 
Woensdag 19 juli 2017. Werkavond insectenwerkgroep KNNV. 
Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hen-drikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259). 
 
Donderdag 20 juli 2017. Natuurwandeling naar de Blauwe kamer KNNV. 
o.l.v. Dirk Prins (0317-614282), Leny Huitzing en Ietje Boukema (0317-413244), van 9.30-12.00 uur. 
We maken een landschappelijk afwisselende wandeling in de toegankelijke delen van het voormalige 
steenoventerrein: door het avontuurlijke schietwilgenbos en open terrein 
met veel kruidensoorten zoals boerenwormkruid, cichorei, ratelaar en 
klaversoorten, langs de strang met moerassoorten, de 
vogelobservatiehut, de uiterwaard met toenemend meidoorn, de 
zomerdijk met bijzondere soorten zoals kleine pimpernel, zachte haver, 
kattendoorn, sikkelklaver en kruisdistel, en de rivieroever, waar wilde 
bertram, guldenroede, grote wederik enz. welig tieren! In juli is dat alles 
plus het vele geel van met name de zwarte mosterd en het paars van 
de kattenstaart toch een waar paradijs....! We letten ook op vogels en 
insecten en kunnen de Konik paarden en/of Galloway runderen 
tegenkomen. Dirk kan iets vertellen over het beheer van het gebied 
mede in relatie tot de visie van Rijkswaterstaat op de rivierveiligheid, 
maar vooral ook iets over oude gebruiken in relatie tot de naamgeving 
van sommige bomen en planten! 
Verzamelen om 9.30 op het parkeerterrein bij het restaurant van de Blauwe Kamer. 
Ingeval van twijfel over het weer rond 8.30 bellen met bovenstaand 
nummer of het wel of niet doorgaat. 
 

Zaterdag 22 juli 2017. Kwintelooyen. IVN 
vlinders, libellen en andere insecten duur: van 14:00 uur tot 16:00 
uur vertrekpunt: Rhenen, parkeerplaats natuurgebied 
Kwintelooyen Oude Veensegrindweg, 3911TA gidsen: Roel 
Hovestad, Carlo van de Weerd 
 
 
Woensdag 26 juli 2017. thema: Kasteelpark Renswoude IVN  
duur: van 14:00 uur tot 15:30 uur plaats: Renswoude: parkeerplaats 
“Grebbelinie” bij de rotonde Arnhemseweg (N224 - hm 23,9) gids: Ria van de Bor  
 
Woensdag 9 augustus thema: Kasteelpark Renswoude IVNduur: van 
14:00 uur tot 15:30 uur plaats: Renswoude: parkeerplaats “Grebbelinie” 
bij de rotonde Arnhemseweg (N224 - hm 23,9) gids: Ria van de Bor 
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