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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 april 2018. 
 

Algemene Ledenvergadering. 
31 personen woonden de vergadering bij. Een groot aantal, zeker gezien de opkomst in andere jaren. 
Er werden een aantal nieuwe bestuursleden gekozen, die ongetwijfeld met nieuw elan hun taak zullen 
opvatten.  
Het bestuur ziet er nu als volgt uit. Wilt u ze iets laten weten, heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren, hun 
emailadres staat er ook bij. 

 Voorzitter:  Maarten van Leeuwen  mrtnvanleeuwen@gmail.com 
Secretaris: 
Secretaris toegevoegd: Anne-Marie van Haastert secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl  
Penningmeester: Hanneke Baretta  penningmeester@ivnveenendaal-rhenen.nl 
Lid:   Karel Haag   k.haag@hccnet.nl 
Lid:   Roelof de Jong   jon73229@planet.nl 
Lid:   Ilse Kanij   i.brautigamkanij@gmail.com  
 

 
Demonstratieavond digitale microscopie 
In het winternummer van het Groene Blad heeft u een artikel kunnen lezen over digitale 
microscopie. Daarin werd een presentatie avond van deze interessante apparaten 
aangekondigd. Deze avond is gepland op 12 April in de Groenhof. Vanaf 19.30 tot 19.45 
is er koffie, daarna start de demonstratie.  
Natuurliefhebbers, natuurfotografen en begeleiders van natuurjeugdgroepen kom! Jullie  
zullen versteld staan van de vele mogelijkheden. 

 
 
   

 

Op 14 maart jl werd de Algemene Ledenvergadering 2018 
gehouden. Een druk bezochte vergadering, hoewel het 
aantal nieuwe gezichten niet zo groot was. 

Er werd weer een aantal nieuwe bestuursleden 
gekozen. Mensen die zich vrijwillig voor minstens drie 
jaren verbinden aan een club die zich inzet voor natuur 
en milieu. Een mooie vrije tijdsbesteding en zeker de 
moeite waard om het ook eens te proberen.  

 
Tenslotte zoeken we nog steeds een 

secretaris. 
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Nationale Bijentelling 2018. 
In het weekend van 21 en 22 april organiseert ‘Nederland Zoemt’ de eerste landelijke Bijentelling. Als we 
meer weten over bijen, kunnen we de bij beter helpen. Elke bij telt, jij ook? 
358 soorten 
Wist je dat er 358 soorten bijen in Nederland zijn? Je zal niet al deze soorten in je tuin vinden, elke bijensoort 
heeft z’n eigen favoriete leefgebied. Daarnaast laten in elk jaargetijde andere soorten zich zien. Zo zal je eind 
april, tijdens de Bijentelling, zo rond de 20 soorten bijen, hommels en op bijen lijkende zweefvliegen kunnen 
vinden in de tuin. De hommels tellen ook mee, zij horen namelijk ook bij de bijenfamilie. 
Hoe kan ik meedoen? 
Meedoen is eenvoudig, ook als je niet zoveel van bijen weet. We nemen je stap voor stap mee bij het 
herkennen van soorten en tellen van bijen. Alvast wat tips: 
1. Voorbereiding 
Tel op 21 of 22 april een half uur de bijen in jouw tuin. Kies hiervoor een zonnig, of in ieder geval droog, 
moment. 
2. Tellen 
Loop rustig één rondje door je tuin heen en noteer van alle soorten de aantallen die je ziet. Twijfel jel? Geen 
nood! Kies voor ‘Bij onbekend.’ 
3. Invoeren resultaten 
 
Uitgeteld? Ga naar www.nederlandzoemt.nl/bijentelling en voer jouw resultaten in. 
Meedoen 
Op de website van Nederland Zoemt kun je je aanmelden voor de Nationale Bijentelling. 
 
 
Cursus: determineren van wilde planten voor beginners.  
Hoe heet die plant en waarom groeit die plant hier? Zijn dat vragen die u boeien? Schrijf u dan in voor deze 
cursus. Het is verrassend om van allerlei wilde planten in het park, in de berm en in uw eigen tuin te 
ontdekken hoe ze heten. Maar het is niet zo eenvoudig om een plant een naam te geven. Hiervoor geldt: 
samen kom je verder.  
 
Daarom heeft IVN afdeling Nieuwegein - IJsselstein en 
omstreken een cursus ontwikkeld die als doel heeft u 
op een eenvoudige en leuke manier te laten 
kennismaken met het determineren van wilde planten. 
We beginnen met een korte inleiding over de indeling 
van het plantenrijk en over de bouw en de functies van 
de onderdelen van de plant. U leert te kijken naar 
bladvormen, bloemvormen en bloeiwijzen aan de hand 
van levende planten, presentaties en opdrachten 
binnen en buiten. Er wordt aandacht besteed aan de 
meest bekende plantenfamilies. Daarna gaat u 
gezamenlijk één of meerdere planten op naam brengen 
met behulp van een flora.  
 

http://www.nederlandzoemt.nl/bijentelling
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Beschikbare materialen tijdens de cursus: Veldgids Nederlandse Flora van Henk Eggelte, loep, 
prepareernaald en andere flora’s. U ontvangt tijdens de cursus een cursusmap met ondersteunende en 
aanvullende informatie. 
Aantal cursisten: minimaal 5, maximaal 20.  
Kosten: IVN-leden € 15,-, niet-leden € 25,- (inclusief cursusmap, koffie en thee), te voldoen na een 
bevestigingsmail. De betaling geldt als definitieve opgave.  
Data en locatie: de locatie is ‘Het Milieu Educatie Centrum’ (=Natuurkwartier), Geinoord 9, Nieuwegein en 
omvat vier lessen op de maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur op 16 april, 7 mei, 14 mei en 28 mei 2018.  
 
Meer informatie en aanmelden bij: Frans Kok , franskok@hetnet.nl, tel: 030- 6034297 of 06-20396805 
 

Gratis boekje met wandel- en fietsroutes te downloaden. 

Routebureau Utrecht heeft op de Fiets en 
Wandelbeurs een boekje gepresenteerd met 10 
mooie fiets- en wandelroutes in de provincie 
Utrecht. Het boekje is te downloaden via de nieuwe 
website routesinutrecht.nl. 

Routebureau Utrecht is sinds 1 januari operationeel. 
Op de Fiets en Wandelbeurs presenteerden 
gedeputeerde Mariëtte Pennarts-Pouw, wethouder 
Jeroen Kreijkamp, Jeroen van Noort (manager 
Routebureau Utrecht) en Kitty Kusters (directeur 
Woerden Marketing) het bureau middels de lancering 
van het nieuwe routeboekje aan het grote publiek. Het 
routeboekje is te downloaden 

via www.routesinutrecht.nl. 
 
Activiteiten 
 
Zaterdag 14 april  
thema:  “De Grebbeberg” – wandeling    (7km – GPS route) tijd:   09:30 uur vertrekpunt: Rhenen – 
parkeerplaats NS station gidsen:  Maja Stavleu, Dorthy Reijn LET OP: - opgeven: (06 – 11 16 84 31)     of 
d.reijn@xs4all.nl   

  
Zaterdag 14 april  
thema:  Fietstocht Binnenveld – “Weidevogels” duur:  van 10:00 uur tot 12:00 uur vertrekpunt: Achterberg:    
parkeerplaats COOP, Schoneveld 35 gids:  Roelof de Jong LET OP: - opgeven: rtdejong@planet.nl     - 
aanbevolen: verrekijker meenemen   
 
Donderdag 19 april. (KNNV) 

Wandeling met aandacht voor natuur, architectuur en cultuurhistorische objecten o.l.v. Mijcke Arts (026-
3390719) en Ada Parlevliet (06-41937290) van 9.30 uur -12.00 uur. 
Wij zijn o.a. geïnspireerd door: Gids voor architectuur stedenbouw en landschapsarchitectuur van de 
Wageningse Berg, uitgave op Monumentendag 2007 en Wandelingen rond Wageningen in het voetspoor van 
Hemmo Bos.  
Wij starten vanaf Belmonte (Arboretum in 1954 geopend) en wandelen naar de Hamelakkers, dit waren 
oorspronkelijk de akkers waarop gecastreerde schapen werden geweid. Een dor en droog deel van de 
zuidoostelijke Eng. Later werd (en wordt nog steeds) dit deel aangeduid met Sahara, het is daar mooi wonen! 
Bij goed en helder weer lopen we  richting Englaan om 
van het uitzicht te genieten. Vervolgens gaan we naar 
De Dreijen, waar inmiddels de laatste jaren zoveel 
verandert, dat we begin april zullen bekijken, wat voor 
ons nog de moeite waard is. In De Gids krijgen 
Hinkeloord, Nassauweg en ook de Generaal 
Foulkesweg (voorheen Rijksstraatweg) veel aandacht. 
De tijd zal leren, welke route we precies zullen gaan 
nemen. We zullen zorgen voor een inspirerende 
wandeling.  
Verzamelen om 09.30 uur bij de hoofdingang van het 

http://www.routesinutrecht.nl/
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Belmonte arboretum aan de Generaal Foulkesweg. 
In geval van twijfel over het weer rond 8.30 uur bellen met één van bovenstaande nummers of het wel of 
niet doorgaat.  
 
Zaterdag 21 april. 

KNNV Natuuracademie excursie door Ger Londo in Londotuin landgoed Broekhuizen in Leersum. Aanvang 
10.30 uur, Broekhuizerlaan 3956 NS Leersum, naast kasteel broekhuizen,  Carpoolen 9.45 uur westkant 
Olympiaplein Wageningen, opgeven bij Rhea Rekker, 06-51278949 ivm aantal rondleiders. Kosten: 2 euro pp, 
liefst contant betalen. 
 
Zondag 22 april. 
Plantenwerkgroep Dagexcursie naar het Kievitsbloemenweiland bij Hasselt en de Stinzenplantentuin 
van kasteel Hackfort in Vorden.  

In de uiterwaarden van het Zwarte Water groeien volop wilde Kievitsbloemen. We parkeren aan de 
Gennerdijk en maken een wandeling door het kievitsbloemenweiland. s’Middags bezoeken we de 
Stinzenplantentuin die rond kasteel Hackfort ligt. Vanaf 2008 is er gedurende acht jaar gewerkt aan het 
ontwerp voor deze tuin.Totaal zijn er 500.000 bollen geplant. Het is niet voor niets dat dit parkbos het 
Stinzenpaleis genoemd wordt.We vertrekken om 9 uur vanaf het Olympiaplein Wageningen. Eten en drinken 
meenemen. Er is een brasserie bij het kasteel. Informatie en opgave: Ina van Keulen 0318 430062 
ina.vankeulen@chello.nl 
 
Zondag 29 april  
Natuurtuin DIDDERSGOED  
Open van 15:00 tot 16:00 uur. Kom kijken naar de voorjaarsbloeiers zoals sleutelbloemen en meidoorn. 
 

Zaterdag 12 mei  
thema: Vroege vogels - “Plantage Willem III” duur: 07:00 uur tot 08:30 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 
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