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Moestuin Remmerstein  

In het laatste IVN-nummer Het Groene Blad staat een 

artikel over de nieuwe moestuin bij Remmerstein. 

Inmiddels is er op deze prachtige plek een groepje 

vrijwilligers hard aan het werk geweest om de tuin 

zaaiklaar te maken. Daar zijn ze een heel eind in 

opgeschoten. 

Voor degenen die incidenteel een keer mee willen 

helpen is er op zaterdag 13 april gelegenheid om de 

handen uit de mouwen te steken. Er is nog een stuk 

dat gespit mag worden, een ander stuk moet afgedekt 

worden met bladaarde en er is al wat te schoffelen. 

Natuurlijk drinken we ook gezellig koffie of thee met 

elkaar. We beginnen om 9.30 uur en gaan door tot 

12.30 uur. 

Wil je meehelpen? Graag! Laat het even weten aan 

Dorthy (d.reijn@xs4all.nl) of Ida (imarsman@xs4all.nl). 

 

 

 

Nationale Bijentelling 

Doe mee met de Nationale Bijentelling op 13 en 14 

april. Iedereen kan dan bijen tellen in eigen tuin of in 

het park. De helft van alle bijensoorten is bedreigd en 

dit heeft grote gevolgen. 80% van de eetbare 

gewassen is afhankelijk van bestuiving. Hoe meer we 

over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. 

Meedoen aan de bijentelling is eenvoudig, ook als je 

weinig of geen kennis van bijen hebt. Half april kunnen 

er zo’n 13 soorten bijen in je tuin voorkomen. Kijk snel 

hoe je meedoet en leer de verschillende soorten bijen 

in je tuin kennen. 

 

mailto:d.reijn@xs4all.nl
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Faunaportaal boven A12 

Eind december 2018 werd de eerste boommarter vastgelegd 

die gebruik maakte van één van de faunaportalen boven de A12 

op het traject Ede-knooppunt Grijsoord. In juli 2018 staken de 

eerste eekhoorns door middel van deze portalen de A12 al  

over. 

In Nederland zijn de laatste jaren boven verschillende wegen 

boombruggen en faunaportalen aangelegd om versnippering 

van de leefgebieden van boommarters (Martes martes) en 

eekhoorns (Sciurus vulgaris) door wegen tegen te gaan, en 

uitwisseling van genen mogelijk te maken. Boven de A12 tussen 

traject Ede-knooppunt Grijsoord) zijn bij verbreding van de weg 

in 2016 twee wegportalen zodanig ingericht dat boommarters en 

eekhoorns veilig de A12 kunnen oversteken.  
Bron: https://www.naturetoday.com

Bloemenveldjes  

In het Schrijverspark in Veenendaal is in maart een 

proef begonnen met het aanleggen van 

bloemenveldjes tegen de dumping van afval. Hiermee 

willen ze proberen te voorkomen dat inwoners hun 

vuilniszak naast de container zetten. In andere 

gemeentes zijn er goede ervaringen mee opgedaan en 

was er een flinke afname van illegale dumping. 

Bron: De Gelderlander 

 

 

Hoe geel is Nederland? 

In 2017 heeft de Europese Unie het gebruik van 

Roundup voor agrarische toepassingen met een 

periode van vijf jaar verlengd. Veel boeren gaven toen 

aan niet zonder het bestrijdingsmiddel te kunnen. Het 

gevolg is dat in deze tijd van het jaar op verschillende 

plekken in het buitengebied geel/oranje gekleurde 

akkers te zien zijn. Waarneming.nl vraag zich nu af: 

"Hoe geel is Nederland?" De organisatie roept op om de 

verkleurde velden te melden op hun site. 

Bron: Vroegevogels/bnnvara.nl 

Lees meer 

https://www.naturetoday.com/
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/meldpunt-waarneming-nl-hoe-geel-is-nederland
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Dierlijke mest vol met giftige stoffen  

In dierlijke mest zitten veel bestrijdingsmiddelen uit 

krachtvoer. Ecoloog Jelmer Buijs deed er onderzoek 

naar bij 24 boerderijen in Gelderland. De tweede week 

van april  worden de resultaten van het onderzoek aan 

de provincie gepresenteerd.  
Er is geen krachtvoer aangetroffen zonder 

insecticiden. Zelfs in al het onderzochte biologische 

krachtvoer bleken insecticides te zitten. Er zijn 134 

verschillende soorten insecticides aangetroffen in 

krachtvoer, mest en bodem bij deze Gelderse 

boerderijen. 

De kuikens van veel weidevogels eten voornamelijk 

insecten en andere geleedpotigen. Als die niet zijn te 

vinden, dan is er voor deze dieren geen voedsel en 

zullen dit dus niet overleven. 

Het is dus zaak om zo snel mogelijk orde op zaken te 

stellen binnen de veevoerindustrie door de toegestane 

gehaltes bestrijdingsmiddelen in krachtvoer met een 

factor 1000 te verlagen, aldus Jelmer Buijs. 
Bron: Vroege Vogels BNNVARA

Activiteiten 

Zaterdag 13 april 
10.00 uur 

Fietstocht Binnenveld (Weidevogels) Parkeerplaats Coöp. Schoneveld 35 Achterberg 
Opgeven: rtdejong@planet.nl 

Zaterdag 13 april 
09.30 uur 

Werken in de moestuin van Landgoed 
Remmerstein 

Oude Veensegrindweg 15, 3911 TA Rhenen  
Opgeven: Dorthy (d.reijn@xs4all.nl) of Ida (imarsman@xs4all.nl) 

Zondag 14 april 
10.00 uur 

Wandeling Wekeromse Zand Parkeerplaats Lichtenvoordseweg 

Zondag 14 april 
14.00 uur 

Rondleidingen De Zomp te Oosterbeek Hoek Fangmanweg en De Dam 6862 EH Oosterbeek. 
Max. 12 personen. Opgeven: jfstorm@hetnet.nl of  
0317 425802. 

Zondag 14 april 
05.30 uur 

Vogelzang excursie Bennekomse Bos en 
Heitje 

Slagboom eind Hullenberglaan (nabij het koepeltje)  
GPS coördinaten N 51 59 48.3 E 5 41 20.0 

Dinsdag 16 april 
19.00 uur 

Plantage Willem III Parkeerplaats Plantage Willem III, Rijksstraatweg 265 Elst/Remmerden 
(N225-hm 34,0) 

Donderdag 18 april 
09.30 uur 

Natuurwandeling in Oranje Nassau’s 
Oord 

Scheidingslaan rotonde Ritzema Bosweg (N225) op de Wageningse Berg 

Zaterdag 20 april 
06.30 uur 

Vroege vogels en wild kijken Parkeerplaats Natuurmonumenten bij Museum Vliegbasis Deelen 

Zondag 28 april 
15.00-16.00 uur 

Natuurtuin Diddersgoed 
 

Veenendaal,hoek Goudvink/Ruisseveen 9 (achter de boerderij) 
Open van 15:00 tot 16:00 uur  
Gerrit van Leeuwen, Cokkie Gadella 

Dinsdag 7 mei 
19.00 uur 

Wageningen Aboretum/Uiterwaarden Parkeerplaats Generaal Foulkesweg ter hoogte van ingang grote 
Aboretum 

Zaterdag 11 mei  
06.00 uur 

Vroegevogel excursie Parkeerplaats Plantage Willem III, Rijksstraatweg 265 (N225-hm 34,0) 
Elst/Remmerden 

Zondag 12 mei 
14.00 uur 

Rondleidingen De Zomp te Oosterbeek Hoek Fangmanweg en De Dam 6862 EH Oosterbeek. 
Max. 12 personen. Opgeven: jfstorm@hetnet.nl of  
0317 425802. 

Donderdag 16 mei 
09.30 uur 

Natuurwandeling Wageningse 
Bovenpolder 

Parkeerplaats Havengebouw, Pabstendam, Wageningen 
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