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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.        2017-7 
 
  

 

 

 

Veenendaal, 10 augustus 2017.       2017-8 

Het Grebbelinie bezoekerscentrum 
Op het Fort aan de Buurtsteeg is onlangs het Grebbelinie bezoekerscentrum geopend. Het centrum bestaat 
uit een expositie over de Grebbelinie met een horecaruimte en het kantoor van de gebiedscoöperatie O-gen. 
Staatsbosbeheer mag zich eigenaar noemen van het gebouw. 
De expositie is de hele week open, behalve op maandag. De openingstijden zijn dinsdag t/m zaterdag van 
10.00 uur tot 17.00 uur. Zondag van 12.30 tot 16.00 uur. Er wordt een entreebedrag geheven om de kosten 
van het beheer te kunnen 
dragen. Door een paspoort 
aan te schaffen voor € 12,50 
kan de bezoeker het hele jaar 
door het centrum bezoeken 
en wordt deze meteen 'vriend 
van het bezoekerscentrum'. 
Het paspoort biedt ook nog 
eens 10% korting op de 
Grebbelounge, de horeca van 
het centrum. En er kan bij de 
balie van het centrum 
gevraagd worden om een 
leuke foto voor het paspoort 
te laten maken met een 
polaroid camera. 
 
Het bezoekerscentrum is 
gevestigd in een modern 
nieuw gebouw en wordt 
omgeven door kunst, natuur en natuurlijk historische informatie rond de Grebbelinie. De horecaruimte is 
modern ingericht en goed voorzien. Wilt u een stukje fietsen in de omgeving van Veenendaal is dit de plaats 
om even te stoppen voor een goed kopje koffie of thee en eventueel een heerlijke lunch. 
Vleermuizencursus bij de KNNV. 

 
In de vorige Nieuwsbrief stond abusievelijk een 
verkeerde openingsdag vermeld van ‘Diddersgoed’.  
 
‘Diddersgoed’ is open van 15.00 uur tot 16.00 uur op 
de laatste zondag van de maand van februari t/m 
november. 
Deze maand dus op zondag 27 augustus aanstaande. 
De tuin staat er prachtig bij, dus alle reden om hem te 
bezoeken.  
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De vleermuizenwerkgroep gaat op 8 en 15 september een cursus geven. Op 2 avonden wordt informatie 
gegeven en gaan de cursisten onder leiding ook zelf op zoek naar diverse soorten in Wageningen en Ede. Er 
zijn nog plaatsen beschikbaar. U kunt zich opgeven bij de secretaris: secretaris@wageningen-eo.knnv.nl.  
 
Gratis wandelkaart van “De Blauwe Kamer”.  
Aan de voet van de Grebbeberg strekt zich een internationaal toonaangevend rivieroeverreservaat 
uit. Vijfentwintig jaar geleden werd de zomerdijk op twee plekken doorgestoken, met als doel het 
oorspronkelijke rivieroeverlandschap terug te brengen. Dat is gelukt: dankzij de regelmatige overstromingen is 
de natuur hier altijd in beweging en ontwikkeling. Zo is een waar broedparadijs voor vogels ontstaan. Er zijn 
honderden soorten te zien, waaronder aalscholver, zilverreiger en lepelaar. Ook vossen, bevers en hazen 
voelen zich hier thuis, evenals de konikpaarden en Gallowayrunderen die het gebied begrazen. 
De Blauwe Kamer biedt een intensieve natuurbeleving. Er zijn twee routes uitgezet waarin geheimzinnige 
hoekjes afgewisseld worden met spectaculaire vergezichten. Geen wonder dat dit natuurgebied jaarlijks door 
ruim 50.000 mensen wordt bezocht. 
Aanvragen: https://www.utrechtslandschap.nl/natuurgebieden/blauwe-kamer/wandelkaart-de-blauwe-kamer  

Gratis digitale versie van “Tuinieren voor Vlinders”.  
Via https://assets.vlinderstichting.nl/docs/90a6d59c-c11e-4f68-be2a-86e06ed322d2.pdf is de gratis versie in 
te zien. U kunt hem natuurlijk ook op papier bestellen. Zie de site van de vlinderstichting voor meer informatie. 
 

De ontdekking van Oostbroek - Open Monumentendag 
Evenement - 09 september 2017 
Boeren, burgers en … monniken. De geschiedenis van landgoed Oostbroek begint in het jaar 1122. Bisschop 
Godebald liet in dat jaar de Kromme Rijn afdammen bij Wijk bij Duurstede. De rivier veranderde in een kleine 
stroom, waardoor het makkelijker werd om de waterhuishouding in het nog altijd moerassige gebied te 
regelen. Zo konden de monniken het gebied rond de Kromme Rijn omvormen tot landbouwgrond en stichtte 
de bisschop een Benedictijner klooster, waar nu in Huize Oostbroek(1887) het kantoor van Utrechts 
Landschap is gevestigd. 
Alles wijst nog op de vroegere aanwezigheid van de monniken. Bezoek de eigentijdse kloostertuin,  de 
hoogstamboomgaard en zie langs de kloostermuur het leifruit groeien. Ook een kruidentuin met vlindertuin 
ontbreekt niet. Vrijwilligers van Utrechts Landschap beheren op nostalgische wijze de kloostertuin. 
In het weekend van Open Monumentendag is er veel te doen op landgoed Oostbroek. Van 11.00 - 16.00 uur 
is er een gezellige streekmarkt rond 't Winkeltje van Oostbroek. Kraampjes met diverse streekproducten, een 
patat en ijskraam, een knutselkraam en kinderen kunnen waterdiertjes scheppen.  

Locatie of vertrekpunt 
Bunnikseweg 39, de Bilt. Parkeren is deze dag niet mogelijk op het landgoed. Kom vooral op de fiets! Bent u 
in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart? Dan kunt u op vertoon van de kaart parkeren op landgoed 
Oostbroek. 

Hieronder vindt u de alternatieven: 

 Gratis parkeren op de parkeerplaats van CMH: Lundlaan (ter hoogte van nr 1.) 

 Vanaf de parkeerplaats is er een gratis pendeldienst van Utrechts Landschap om u op Landgoed 
Oostbroek te brengen (dit is geen OV). Of u kunt lopen vanaf de parkeerplaats, ongeveer 10-15 
minuten. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk alvast rond in de toekomstige Elster Buitenwaarden 
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Utrechts Landschap werkt samen met gebied coöperatie O-gen, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en 
gemeente Rhenen aan de inrichting van de Elster Buitenwaarden. De agrarische weilanden en akkers worden 
omgevormd tot bloemrijke graslanden. Het definitief ontwerp is onlangs vastgesteld. In deze viewer kunt u 
bekijken hoe de Uiterwaarden er in de toekomst uit gaan zien. 
De Elster Buitenwaarden zijn nu landschappelijk open uiterwaarden en dat blijft ook zo. De belangrijkste 
gedaanteverwisseling zit hem in het afgraven van de soortenarme agrarische graslanden en akkers. Door het 
verwijderen van de voedselrijke bovengrond ontstaan kansen voor de ontwikkeling van bloemrijke graslanden. 
Meer ruimte voor water en moeras 
De natte hooilanden worden straks doorsneden door geulen. Deze sluiten aan op de aangelegde geul bij de 
voormalige Machinistenschool. De geulen worden gevoed door schoon grondwater, waardoor ze een rijke 
onderwaterwereld bezitten met diverse soorten vissen. Door het afgraven van de kleilaag net onder het 
waterniveau ontstaan bovendien moerasgebieden. 
De grond die vrijkomt bij het afplaggen van de graslanden en het graven van de geulen worden verwerkt in de 
voormalige zandwinplas. Zo blijft een kleinere en ondiepere plas over, met meer natuurwaarden en beter 
passend bij het toekomstige landschap. Ook de rivieroever wordt aangepakt. De stenen worden verwijderd en 
de oevers worden verflauwd. Verder worden er enkele oevergeulen gegraven. 
Wandelroute 
De oude zomerkade blijft behouden. Over een deel van de zomerkade komt een wandelroute, die aansluit op 
de wandelroute in het naastgelegen natuurgebied Plantage Willem III. 
De voorbereidingen voor de uitvoering zijn in volle gang. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden in de 
zomer van 2018 starten. 
 

 

 
Tuinvlindertelling 2017. 

Tijdens de Landelijke Tuinvlindertelling in het week van 4 tot 6 augustus zijn minder vlinders geteld dan in de 
voorgaande acht edities. Zowel het aantal vlinders per telling als het aantal soorten dat per tuin werd gezien 
was lager. Atalanta was weer nummer een, gevolgd door kleine vos en dagpauwoog. Het bont zandoogje 
deed het goed dit jaar. 
 
De tuintellingen van 2017 op kaart en de winnaar: atalanta 
 
Inmiddels zijn er van ruim 4200 tellingen gegevens 
binnen en dat is wat minder dan de afgelopen jaren. 
Voor een belangrijk deel is dit te verklaren door het 
bewolkte weer op zaterdag. Toen zijn er maar iets meer 
dan 500 tellingen uitgevoerd. In het zuidoosten was de 
bewolking het meest hardnekkig en dat is terug te zien 
in het aantal tellingen. In het westen van het land was 
de zon het meest te zien. Op zondag werden veel meer 
tuinen geteld. Toen het in een groot deel van het land 
veel zonniger was. De atalanta is het meest geteld, net 
als de afgelopen twee jaar. De kleine vos was nummer 
twee en op drie stond de dagpauwoog. Die derde plek 
had deze echte tuinvlinder vooral te danken aan het noorden van het land, wat daar was hij nog volop 
aanwezig, terwijl hij in de zuidelijke helft veel minder werd geteld. Door het warme weer eerder dit jaar vlogen 
de meeste soorten weken eerder dan in andere jaren. Een aantal typische tuinsoorten, zoals de kleine vos en 
de dagpauwoog hadden hun landelijke piek een week of twee geleden en werden daarom in deze 
tuinvlindertelling minder gezien dan andere jaren. Ook de koolwitjes waren duidelijk minder aanwezig. 

http://o-gen.nl/viewers/elster-buiterwaard/

