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… 2019 

Verkiezing van Boom van het Jaar  

Iedereen kan tot 15 mei 2019 zijn of haar favoriete 

Nederlandse boom aanmelden. Dat hoeft niet de grootste, 

oudste of mooiste boom te zijn. Bij deze verkiezing gaat 

het vooral om het verhaal achter de boom. Het belang van 

de boom voor zijn omgeving,  

de maatschappij en zijn geschiedenis. Deze elementen zijn 

belangrijk voor de beoordeling. 

De verkiezing van Boom van het Jaar maakt onderdeel uit 

van de Europese Tree of the Year. De Troeteleik was de 

Nederlandse inzending voor de Europese verkiezing in 

2019. Deze snelwegboom is geëindigd als 7e met ruim 

16.000 stemmen. De winnaar in Europa is De 

Amandelboom van de besneeuwde heuvel in Pécs, 

Hongarije geworden met ruim 45.000 stemmen.  

Aanmelden favoriete boom: 

https://www.deboomvanhetjaar.nl/  

 
  

Ballonnen 

Stichting De Noordzee boekt groot succes met haar 

campagne tegen ballonoplatingen. Sinds de start van 

deze campagne bijna twee maanden geleden hebben 

zoveel gemeenten beleid tegen ballonoplatingen 

aangekondigd dat het aantal gemeenten met een verbod 

is gestegen van 17% naar 24% en het aantal gemeenten 

met ontmoedigingsbeleid van 20% naar 31%. 

De Gemeente Veenendaal en de Gemeente Wageningen 

gaan het massaal laten oplaten van ballonnen 

ontmoedigen. Bij hun eigen festiviteiten gaat de ballon 

helemaal in de ban. Vooral de met gas gevulde 

ballonnen veroorzaken steeds meer schade aan het 

milieu, waar de berg plastic soep groeit en waar mens en 

dier last hebben van de ballonresten. 

In de Gemeente Utrechtse Heuvelrug is het oplaten van 

ballonnen verboden 

Bron: https://www.noordzee.nl / 24 april 2019

 
 
Duurzaam leven voor gevorderden 

Verduurzaming en groen leven is onderhand heel normaal. 

Je kent de gebruikelijke tips wel: afval scheiden, groene 

stroom afnemen, korter douchen, vegetarisch of zelfs 

vegan eten. Milieudefensie gaat een stapje verder en heeft 

zes tips op een rijtje gezet voor groene gevorderden. 
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Nederland zoemt 

De Nationale Bijentelling 2019 zit er weer op. In de week 

van 14 april hebben 5.356 mensen meegedaan die in 

totaal 53.740 bijen hebben geteld. Dit is de top 10 van 

meest gespotte bijen: 

Honingbij 21.376 x 
Rosse Metselbij   7.326 x 
Aardhommel of Veldhommel   6.072 x 
Gehoornde metselbij   4.793 x 
Akkerhommel   4.338 x 
Sachembij   3.346 x 
Vosje   3.114 x 
Tuinhommel   3.070 x 
Grote Narcisvlieg   2.784 x 
Bijvlieg   2.342 x 

Bron: https://www.nederlandzoemt.nl 

 
 
Nationale Vogelweek 11 t/m 19 mei 2019 

De Nationale Vogelweek wordt georganiseerd door 

Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met vele 

lokale vogelwerkgroepen, vrijwilligers en collega-

natuurbeschermers. Iedereen kan tijdens de Vogelweek de 

meest verbazingwekkende vogels in het wild ontdekken. 

Ga mee op vogelexcursie en ontdek de prachtige natuur 

van Nederland.  

Wilt u buiten de Nationale Vogelweek mee op excursie? 

Vogelbescherming Nederland organiseert gedurende het 

hele jaar vogelexcursies, kijk op de website voor een 

overzicht van alle activiteiten. 

 
 

Vergunningen omstreden pesticiden weer verlengd 

De Europese Commissie heeft in een extra vergadering 

en met steun van Nederland, de vergunning voor een 

groot aantal omstreden pesticiden verlengd. Hierbij is 

de procedureel vastgelegde wetenschappelijke 

veiligheidstoets niet uitgevoerd. De instanties die de 

veiligheidstoetsen zouden moeten uitvoeren beroepen 

zich al enige tijd op tijdgebrek. Het zou daarom niet 

eerlijk zijn richting pesticiden-producenten om de 

stoffen nu te verbieden. Verder lezen.  
Bron: https://www.duurzaamnieuws.nl / 15-04-‘19
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Petitie tegen nieuw plastic 

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven wordt middels een 
petitie gevraagd om een belasting in te voeren op het 
gebruik van nieuw plastic (virgin plastic) in de productie 
van plastic (producten). Nog te weinig wordt er gerecycled 
plastic gebruikt in de productie van plastic producten. Een 
belangrijke reden hiervoor is dat ‘virgin’ grondstoffen, nodig 
voor de productie van plastic (olie), nu nog goedkoper zijn 
dan gerecycled plastic. Met een belasting op nieuw plastic 
wordt het gebruik van gerecycled plastic gestimuleerd en 
daarmee het recyclen van plastic. Voor meer info en het 
tekenen van de petitie klik hier. Nadat je de petitie hebt 
ondertekend, vergeet dan niet om deze met anderen te 
delen. 
Bron: https://www.degoedezaak.org/ 

 
Stichting Mooi Binnenveld 

Met een succesvolle campagne is het de stichting Mooi 
Binnenveld gelukt om in ruim een jaar tijd 400.000 euro 
op te halen voor de aankoop van natuurgronden in het 
Binnenveld, het 'groene hart' tussen Ede, Wageningen, 
Rhenen en Veenendaal. Het werk is inmiddels gestart. 
Vijftig hectare van het Binnenveld gaat dit jaar over 
naar de stichting Mooi Binnenveld. Zo'n 400.000 euro 
was nodig om de grond te kopen en met crowdfunding 
is het gelukt. 
Het gebied gaat de komende jaren veranderen. De 
meststoffen gaan eruit en nu wordt er volop gewerkt 
aan de inrichting van het gebied. Er komen meer 
bloemen, het gebied gaat meekleuren met het seizoen 
en er komen veel meer vogels, waaronder de 
watersnip, de grutto, de tureluur en de blauwborst. Heel 
toegankelijk wordt het gebied overigens niet, al komen 
er wel wandelpaden. Het is een open gebied, dus je 
kunt het overal goed bekijken. 
Bron: De Veenendaalse Krant / 20-04-2019 

 
 
Duurzaamheidscafé  

Zes keer per jaar organiseert Samen Duurzaam 
Veenendaal het Duurzaamheidscafé. De eerstvolgende 
editie vindt plaats op 22 mei in de Cultuurfabriek. Het 
thema is dan Duurzaam Bouwen.  
Het Duurzaamheidscafé is bedoeld als ontmoetings- en 
inspiratieplek voor iedereen die zich met duurzaamheid 
bezighoudt. Duurzaam leven hoeft niet ingewikkeld te zijn, 
dat wil het Duurzaamheidscafé laten zien. 
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Nationale Tuinweek 8 t/m 16 juni 

De Nationale Tuinweek, een initiatief van vereniging Groei 

& Bloei, wordt dit jaar gehouden van 8 t/m 16 juni, met als 

centraal thema ‘De Levende Tuin’. 

Hiermee wil de vereniging mensen stimuleren om de eigen 

tuin te vergroenen: minder stenen, meer planten. Stichting 

Steenbreek, Vogelbescherming Nederland, IVN 

Natuureducatie en KNNV (vereniging voor veldbiologie) 

zetten zich samen met Groei & Bloei tijdens de Nationale 

Tuinweek in voor een groener Nederland. Alle levende 

tuinen samen maken steden en dorpen veel aantrekkelijker 

voor mens en dier. Om deze boodschap zo breed mogelijk 

uit te dragen, bundelen groene organisaties hun krachten. 

 
Activiteiten 

Wanneer Wat Waar 

Zaterdag18 mei 

05.00 uur 

Vroege vogels in het Edese bos Slagboom aan de Slingerboslaan 

Gids: Gert Sleeuwenhoek 

Dinsdag 21 mei  

19.00 uur 

Palmerswaard Parkeerplaats tegenover de Koning van Denemarken, onder aan de 

N225 

dinsdag 28 mei  

19.00 uur (VOL) 

Blauwe Hel - moerasflora Hoek Wageningselaan/Generatorstraat Veenendaal 

Gidsen: Dorthy Reijn, Willemien Wildeman en Aly van Eyk 

zaterdag 25 mei  

10.00 uur 

Wandeling Groene Grens Ingang van De Groene Grens, hoek net ten zuiden van 

Dragonderweg 23 / Meentdijk Veenendaal 

Zondag 26 mei 
15.00 uur 

Natuurtuin Diddersgoed 
 

Veenendaal, hoek Goudvink/Ruisseveen 9 (achter de boerderij) 
Gidsen: Gerrit van Leeuwen, Cokkie Gadella 

Dinsdag 29 mei 

19.00 uur 

Amerongen Bovenpolder-West Parkeerplaats bij Kasteel Amerongen 

Woensdag 5 juni 
19.00 uur (VOL) 

Blauwe Hel - moerasflora Hoek Wageningselaan/Generatorstraat Veenendaal 

Gidsen: Dorthy Reijn, Willemien Wildeman en Aly van Eyk 

Zondag 9 juni 
15.00 uur 

Natuurtuin Diddersgoed 
 

Veenendaal, hoek Goudvink/Ruisseveen 9 (achter de boerderij) 
Open van 15:00 tot 16:00 uur. Gids: Bert Budding 

Zaterdag 15 juni 
9.30 uur 

Schone Stappenwandeling  
(in Zuid) 

De Groenhof, K. Fabritiusstraat 3, Veenendaal 
Opgeven: hmkoolen@gmail.com 

Zaterdag 15 juni 
10.00 uur 

Nationale IVN Slootjesdag Groeneveldselaan tegenover de Surfvijver 
Gidsen: Janny Groenleer, Karin Houtzager en Cokkie Gadella 

Vrijdag 28 juni  
20.30 uur 

Nachtzwaluwen excursie Parkeerplaats hoek Slaperdijk/Dijkstraat-West 

Zaterdag 20 juli 
14.00 uur 

Vlinders excursie Kwintelooijen Parkeerplaats Oude Veenesegrindweg bij 
manage Blauwendraad, 3011 TA Rhenen 
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