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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, 11 november 2017.      2017-11 

Overname beheer Kwintelooijen door gemeente Rhenen per 1 januari 2018 
Han Runhaar is lid van de Werkgroep Milieu Rhenen en het KNNV en is de initiatiefnemer en de coördinator 
van de Natuurwerkgroep Kwintelooijen die al geruime tijd onderhoud plegen in Kwintelooijen. Als zodanig is 
hij ook  lid van de nieuw ingestelde beheergroep Kwintelooijen.  Ook heeft hij zitting in de pas opgestarte 
´Gebiedsraad Kwintelooijen en omgeving´ namens de groene organisaties waaronder het IVN. 

 
Per 1 januari houdt het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied op te bestaan. 
Het is de bedoeling dat daarna het beheer van Kwintelooijen wordt overgenomen door de ’Club Kwintelooijen’, 
een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Rhenen en Veenendaal. De onderhandelingen met de 
grondeigenaren over de overname van de erfpacht zijn in een vergevorderd stadium, verwachting is dat de 
concept overeenkomst nog voor 1 december in de gemeenteraad van Rhenen zal worden behandeld. De 
gemeente Rhenen zal namens beide gemeenten verantwoordelijk worden voor het beheer van het gebied. 

 
Herefords 
Er zijn inmiddels al een paar bijeenkomsten geweest met 
de gemeente Rhenen over het toekomstige beheer van 
het natuurgedeelte. Hoewel nog niet alles vast staat 
beginnen de contouren van het beheer wel duidelijk te 
worden. De begrazing met runderen zal vrijwel zeker 
terug komen. De WMR heeft al vanaf 2010 gelobbyd 
voor herstel van begrazing in Kwintelooijen en we zijn 
dan ook blij met deze ontwikkeling. Als alles goed gaat 
kan het herstel van het raster rond het natuurgedeelte 
betaald worden uit de nalatenschap van het 
recreatieschap. Een veearts uit Veenendaal heeft 
aangeboden om zijn runderen in het gebied te laten 
grazen. Verwachting is dat het raster al deze winter kan 
worden aangelegd, en dat volgend voorjaar kan worden begonnen met de begrazing. Dat is dan niet met 
Schotse Hooglanders, maar met een ander Brits ras, te weten Herefords. Het gaat om roodbonte runderen die 

 

Park Vliegbasis Soesterberg is opengesteld voor 
publiek. Er is een gemarkeerde wandelroute uitgezet 
van 5 kilometer, die door het voormalige munitiepark 
voert. Wandelaars kunnen deze route combineren met 
de wandelroute over landgoed De Paltz, het 

naastgelegen natuurgebied in Soest. 
Zeer populair zijn inmiddels ook de fietsexcursies over 
Park Vliegbasis Soesterberg. De gidsen van Utrechts 
Landschap verzorgden van april tot en met oktober 
drie thematische fietsexcursies: natuur, historie en 
kunst. Vorig jaar namen 1500 mensen deel aan zo’n 

excursie.   

mailto:ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl
http://www.stichtingwmr.nl/wp-content/uploads/2017/11/Herefords2.jpg
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zonder problemen zomer en winter buiten kunnen verblijven. In Nederland worden deze runderen in 
toenemende mate ingezet voor begrazing en er is ook een stichting (de Dutch Hereford Society), die zich 
actief inzet om dit ras te promoten. 

 
Het betekent niet dat daarmee de inzet van de Natuurwerkgroep Kwintelooijen overbodig wordt. Wel zal de 
aard van de werkzaamheden veranderen. We hebben ons tot nu toe geconcentreerd op het beheer van het 
relatief vlakke terrein rondom de plassen. Na verwijdering van opslag van bramen, berken en elzen hebben 
we dat gebied de laatste jaren gemaaid. Als er runderen komen is dat laatste niet meer nodig. Dat geeft ons 
ruimte om de verruiging en verbossing van de hoger gelegen delen van heide- en erosiegeulengebied aan te 
pakken. Grote delen van dat gebied zijn dichtgegroeid met berken en bramen en daarmee ontoegankelijk 
geworden voor grazers. De opslag van bramen en bomen moet worden verwijderd en er moet daarna nog 
een paar jaar worden gemaaid om een ‘grazige’ vegetatie te laten ontstaan met een voor runderen voldoende 
aantrekkelijke plantengroei. 
We hadden graag gezien dat in het heidegebied de schapenbegrazing zou worden gecontinueerd. De 
drukbegrazing zoals die aanvankelijk door het recreatieschap werd toegepast is weinig effectief gebleken in 
het tegengaan van verruiging en verbossing. Daarentegen lijkt begrazing met een schaapskudde, zoals de 
laatste paar jaren is uitgevoerd, wel een goed middel om de heidebegroeiing open en vitaal te houden. 
Bovendien voegt begrazing met een schaapskudde veel toe aan de belevingswaarde van het gebied. Helaas 
is de gemeente niet bereid om hier geld voor uit trekken. De bijdrage van de gemeente aan het natuurbeheer 
beperkt zich voorlopig tot de afvoer van maaisel en een bijdrage aan de materiele kosten van de 
natuurwerkgroep. 

 
Een aandachtspunt is het toezicht op het gebied. De afgelopen paar jaren is er weinig of geen toezicht 
geweest, met als gevolg dat mensen er aan gewend zijn geraakt dat ze in Kwintelooijen alles mogen doen wat 
ze willen. Door alle partijen betrokken bij het overleg, is er bij de gemeente op aangedrongen om zeker in het 
begin intensief toezicht te houden, en bezoekers er op te wijzen dat bijvoorbeeld het los laten lopen van 
honden niet is toegestaan. 
 
Een groen sinterklaaskado. 
Het is binnenkort weer Sinterklaas en bij dat feest horen 
natuurlijk cadeautjes. Hou leuk zou het nu niet zijn om als 
ouder of als oma of opa eens iets anders te geven dan 
een stukje elektronica,  bijvoorbeeld  een 
natuurpakketje.  Dit pakje bestaat uit o.a. een loeppotje, 
een paar leuke zoekkaarten, een sporenboekje, een 
vlinderpen , kleurplaten , een vlindermasker om zelf te 
maken en een aantal leuke hebbedingetjes. We pakken 
het leuk in in sinterklaaspapier en de kosten bedragen 
10 euro.  Heb je interesse bel me dan even op nummer 
0318-550806 we kunnen  dan even afspreken hoe en wanneer jullie het op komen halen en wat de leeftijd 
van het kind is . Dit laatste i.v.m. de inhoud van het pakje. Mailen kan ook naar : cokkiegadella@hotmail.com 

 
Fijne Sinterklaas gewenst 
Cokkie Gadella 
 
Lezing Vogels 
Op vrijdag 17 november om 19.30 uur is in De Groenhof  een lezing met 
als spreker Hans Peeters (hoofdredacteur tijdschrift Vogels). 
Het thema is: Vogels – “natuur is om de hoek” en “bedreigde vogels” 

  
 Adres van De Groenhof: Karel Fabritiusstraat 3,   3904 TG Veenendaal. 
   

Wie is Hans Peeters; 
Hans Peeters kijkt vanaf zijn tiende jaar naar vogels en noemt zichzelf een 
‘beetje vogelgek’. Hij kan zich geen dag zonder vogels voorstellen en dat 
hoeft ook niet. Al meer dan een kwart eeuw werkt hij bij Vogelbescherming 
Nederland en is hoofdredacteur van het tijdschrift VOGELS. De auteur 
heeft een aantal boeken geschreven en vele artikelen over vogels en 
natuur. 
 
Kom naar de themadag Natuur & Gezondheid 
 
Ben jij actief bezig met het thema Natuur & Gezondheid of wil je hier graag meer over weten? Kom dan op 1 
december 2017 naar de themadag in Zwolle. 

http://www.hereford.nl/
mailto:cokkiegadella@hotmail.com
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Leer over uitdagingen en ontwikkelingen in de zorgsector en deel ervaringen. Denk mee over wat natuur voor 
de zorg kan betekenen en over de rol van IVN hierbij. Deelname aan de themadag is kosteloos.  
 
Meld je nu aan: https://www.ivn.nl/themadag-natuur-gezondheid 

Honderden versierde en verlichte pompoenen verdedigen het Fort aan de Buursteeg in Renswoude 

Grebbelinie Bezoekerscentrum organiseert een 
pompoenen festival, en exposeert de bewerkte 
pompoenen in en rond het Fort aan de 
Buursteeg. 
Het onlangs geopende Grebbelinie 
Bezoekerscentrum Fort aan de Buursteeg in 
Renswoude wordt ingenomen door pompoenen. De 
historische figuren Enrico, Diederik, Louis, Cornelis, 
Kobus, Jan, Heinz en Tom  die in hout op het Fort 
aanwezig zijn, staan model voor 
pompoenontwerpers. 
Kinderen kunnen samen met hun ouders, of alleen, 
aan de slag met het bewerken van een pompoen. 
Maak de wereld van Enrico, Jan en de andere 
soldaten na op een pompoen.  Snij, kerf, kras en 
bewerk de pompoen zo dat het verhaal van de soldaten duidelijk wordt. 
Spelenderwijs betrekken wij bezoekers bij het verhaal van de Grebbelinie en de houten soldaten die gaan 
over echte mensen in andere tijden. De 8 soldaten representeren 4 verschillende tijdsperioden van 1629 tot 
1945.   
Pompoenen versieren 
Op 11 november opent het Fort aan de Buursteeg extra haar deuren voor iedereen van 10.00 uur tot 16.30 
uur om een pompoen te bewerken. Koop voor een vriendelijke prijs een pompoen en steun daarmee het 
Grebbelinie Bezoekerscentrum.Restaurant de Grebbelounge speelt in op het pompoenen spektakel met 
heerlijke pompoengerechten. 
Pompoenverhaal voorlezen bij pompoenlicht 
Op 14 november stralen de Pompoenen in en rond het Fort aan de Buursteeg.  Om 18.30 leest Martine 
Tekelenburg, de auteur van Pimpelmoes en Pompelmoes, voor uit haar boek ‘in vogelvlucht over de 
Grebbelinie’. 
In samenwerking met Pompoenenboerderij ‘Kids de Jong’ nemen pompoenen, samen met kinderen het Fort 
over. 
Aanmelden via: info@grebbeliniebezoekerscentrum.nl 
Open pompoenfort 
Iedereen die het belangrijk vindt om de Grebbelinie te ervaren is welkom van 10.00 tot 20.00 uur op het Fort 
aan de Buursteeg in Renswoude. Adres: Buursteeg 2, Renswoude 
 
Leer je groen! 
 
Leren door middel van e-learning, waar en wanneer je wilt. Morgen wordt een nieuw platform 
gelanceerd: Leer je groen. Hier vind je actuele kennis voor vrijwilligers en medewerkers van 
natuurorganisaties. De e-learning-modules bestaan uit afwisselende vragen en veel beeld. Je kunt ze 
zelfstandig doorlopen. In ongeveer een halfuur leer je de belangrijkste basiskennis over een onderwerp. 
Kortom, laagdrempelig en toegankelijk leren. 
Leer je groen is er voor álle groene vrijwilligers, of je nu in een bezoekerscentrum werkt of wilgen knot, vogels 
monitort of Natuurgids bent. Het gaat er niet om bij welke organisatie je vrijwilliger bent, maar om wat voor 
vrijwilligerswerk je doet. Wel zo makkelijk! 
 
Aansluiting op Natuurgidsenopleiding 
Het e-learning platform is het resultaat van een samenwerking van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
LandschappenNL en IVN onder de paraplu van de VBNE (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren). 
Het doel van de samenwerking is om vrijwilligers een goede basis te geven voor hun werk in de natuur en de 
kennis van groene organisaties te delen. 
IVN’ers kunnen in 2018 met het platform aan de slag. De eerste modules die vanuit IVN ontwikkeld worden 
zijn gericht op de Natuurgidsenopleiding, en gaan over klimaatverandering en biodiversiteit, de ordening van 
het plantenrijk en de ordening van het dierenrijk. 
 
Wil je weten hoe je als IVN-vrijwilliger of IVN-afdeling gebruik kunt gaan maken van Leer je groen? Hier vind 
je meer informatie: Leer je groen - informatie voor IVN'ers. 
 

https://www.ivn.nl/themadag-natuur-gezondheid
mailto:info@grebbeliniebezoekerscentrum.nl
https://www.ivn.nl/file/40649/download?token=OsWjOtkr
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Activiteiten. 
 
Donderdag 16 november. 
KNNV Natuuracademie lezing door Frans Vera. De Oostvaardersplassen; stap voor stap de route er naar toe.  
 
Bevrijdingskerk. Van Schelvenweg 2, (hoek Ritzema Bosweg) Wageningen. Aanvang 19.30 uur.  
 

 
 
Donderdag 16 november. 
Natuurwandeling in de Wageningse Eng 
met Ada Parlevliet (0317-880128) van 
9.30 – 12.00 uur. De  Wageningse Eng 
ligt op de westflank van de Veluwe. 
Basis van het reliëfrijke landschap van 
de Eng werd gelegd tijdens de 
voorlaatste ijstijd (het Saalien, 200.000 
tot 125.000 jaar geleden). Een gletsjer 
drong de Gelderse Vallei binnen en zo 
ontstonden de stuwwallen van de 
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. 
Hoogteverschillen in de Eng zijn 
aanzienlijk. Glooiend karakter wordt nog 
versterkt door een breed droogdal, dat 
naar het westen loopt. De Dolderstraat 
volgt het laagste deel van dit dal. De 
Eng is een fijn wandelgebied – dicht bij 
de stad – met fraaie uitzichtpunten. 
We verzamelen om 9.30 uur bij het 
parkeerterrein van Sportpark “De 
Zoom”, Zoomweg , 6704 PE Wageningen. Om 12.00 uur zijn we daar weer terug. 
Ingeval van twijfel over het weer rond 8.30 uur bellen met bovenstaand nummer of het wel of niet doorgaat. 
 
 
 
Zaterdag 18 november 
Excursie KNNV / Vogelwerkgroep naar Flevoland.  Vorig 
jaar hadden we Krooneenden, Zeearend, Nonnetjes, Grote 
Zeeeend.  De Klapekster en Ruigpootbuizerd zijn er nu 
misschien wel. Vertrek zondag 08.00 uur vanaf het 
Olympiaplein (westzijde). Brood en drinken mee. Opgeven 
bij wimhaver@hotmail.com of 06-16484728. Opgeven niet 
eerder dan 4 weken te voren. Bij voorkeur uiterlijk 
donderdags ervoor. Inschrijving sluit bij 12 personen.   
 
 
 
 
 
Woensdag 22 november 
Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, 
Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259). 
 
 


