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Enthousiaste Heuvelrugtuiniers gezocht 

Woon je op de Utrechtse Heuvelrug en heb je een tuin? 

Dan nodigen we je graag uit om daar een ‘Heuvelrugtuin’ 

van te maken: een natuurlijk ingerichte tuin, met 

bijvoorbeeld weinig tegels en veel streekeigen planten, met 

kasten voor vogels en bijen en zonder gebruik van gif. 

Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) gaat samen met 

partners zoals IVN, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, 

gemeenten, provincie en bewoners aan de slag om 

Heuvelrugtuinen te maken. Dus komen wij graag nu alvast 

in contact met geïnteresseerden.  

Verder lezen 

 
 

Kaalkap in het bos 

Hieronder vindt u een beknopt verslag van de lezing van 

gedragsecoloog Bram Mabelis op 4 juni in De Groenhof. 

 

In de Boswachterij Amerongse Berg zijn de laatste jaren 

veel bomen gekapt. Vooral kaalkap heeft veel 

verontwaardigde reacties van burgers opgeleverd. Welke 

invloed heeft kaalkap op het bosecosysteem? Kan de 

biodiversiteit van een bosgebied  daarbij behouden blijven?  

Op verscheidene plekken zijn met een oogstmachine 

oppervlakten kaal gemaakt met de bedoeling dat door 

uitzaai langs natuurlijke weg verjonging optreedt. Vele 

andere percelen zijn verjongd door selectief te kappen 

(ʺdunningʺ). Kaalkap betekent een inbreuk op het 

bosklimaat: verstoring van de strooisellaag, versnelde 

mineralisatie, uitspoeling van nutriënten en 

bodemverdichting door het rijden met een oogst- en 

bosfreesmachine. Dit heeft ongetwijfeld gevolgen voor de 

bodemfauna. Bovendien bevordert kaalkap de kolonisatie 

van een invasieve exoot als de Amerikaanse vogelkers. Op 

verscheidene kaalkapvlaktes heeft deze soort zich sterk 

uitgebreid, hetgeen nadelig is voor het natuurbehoud, de 

houtproductie en de recreatie. Met behulp van vrijwilligers 

zou deze soort in toom gehouden kunnen worden. 

Werken met een oogstmachine gaat niet erg subtiel: bomen 

met een bijzondere groeivorm worden dan niet gespaard, 

terwijl dat bij een selectieve dunning wel mogelijk is. 

 

In het volgende nummer van Het Groene Blad komt een 

uitgebreider verslag van deze lezing. 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.nmu.nl%2Fnieuws%2Fnmu-zoekt-enthousiaste-heuvelrugtuiniers%2F&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNHfmWM69tZXBnqLfEgW3AmATPqbTQ
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Help het onderzoek naar sterfte bij jonge mezen 

Mezen krijgen gif binnen dat wordt gebruikt tegen de 

buxusmotrups, blijkt uit onderzoek. Het Centrum voor 

Landbouw en Milieu (CLM) en Vogelbescherming willen 

het onderzoek uitbreiden. Ze hebben daarbij jouw hulp 

nodig. Met veel meldingen van dode meesjes kan deze 

sterfte later hopelijk worden voorkomen. 

Verder lezen 

 

Weidevogels in het Binnenveld 

Roelof de Jong (Weidevogelbeschermingsgroep 

Binnenveld-West) presenteert op 25 juni de film 

“Weidevogels in het Binnenveld”. Deze unieke film laat 

zien hoe dit groene gebied van betekenis is voor de 

weidevogels. Ook de praktijk van weidevogelbescherming 

komt volop in beeld. We zien de vogels nestelen, de 

bescherming van de eieren door agrariërs en vrijwilligers, 

de jonge vogels die voor het eerst het nest verlaten en 

vele andere mooie beelden. 

Een trailer van de film is op YouTube te zien. 

Datum: 25 juni 2019 19:30 - 21:30 

Landgoed Oostbroek, Bunnikseweg 39, 3732 HV De Bilt  

Aantal aanmeldingen: maximaal 60 

Inschrijven: klik hier 

 

Bomenkap in de Blauwe Hel  

Er wordt zes hectare bos gekapt in natuurgebied De Blauwe 

Hel bij Veenendaal. Dat is noodzakelijk voor de 

instandhouding van het zeldzame veenmosrietland. Ook 

wordt water van de Grift zoveel mogelijk geweerd uit de 

Blauwe Hel en de naastgelegen Hel. 

Het zijn maatregelen om de natuurgebieden te beschermen. 

Ze maken onderdeel uit van het Natura2000-gebied in het 

Binnenveld. De bomenkap is noodzakelijk omdat anders het 

van oorsprong natte gebied verder zou verlanden. Dat is 

slecht voor de leefomgeving van zeldzame dieren en 

planten. Verder lezen 

Bron: De Gelderlander, 21-05-2019 

 

 

https://www.nmu.nl/nieuws/help-het-onderzoek-naar-sterfte-bij-jonge-mezen/
https://www.youtube.com/watch?v=e0NudLq6Kqk&feature=youtu.be
https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/agenda/lezingenserie-weidevogels19/inschrijven/
https://www.gelderlander.nl/veenendaal/schoner-water-maar-ook-bomenkap-in-de-blauwe-hel-in-veenendaal~a1451892/
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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 Natuur-

educatie 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. 

 
 

Twee miljoen euro voor Kasteel Amerongen 

Kasteel Amerongen heeft twee miljoen euro ontvangen 

van de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Het 

geld is bestemd voor uitgaven die met de normale 

onderhoudsbudgetten niet bekostigd kunnen worden en is 

vooral gericht op duurzaamheid en toegankelijkheid.  

Een voorbeeld van uitgaven die nu niet kunnen worden 

betaald zijn de tuinpaden. Die zijn in de loop der jaren 

verwilderd. Er moet een nieuwe halfverharding komen, wat 

erg kostbaar is. Voor de energievoorziening krijgt het 

kasteel nu financiële mogelijkheden om te verduurzamen.  

 

De zes oudere gaskachels moeten worden vervangen. 

Een ander aspect is het aanschaffen van zonnepanelen. 

Wellicht komen die ergens op een veld te liggen of 

onzichtbaar op een dak. 

Ook worden de mogelijkheden onderzocht om warmte aan 

de kasteelgracht te onttrekken. 

 

Schone Stappen Wandeling 

Op zaterdag 15 juni is er weer een Schone Stappen 

Wandeling, deze keer in Veenendaal Zuid. 

Het is een gezellige rondstruintocht, waarbij zoveel 

mogelijk zwerfafval zal worden verzameld. We starten om 

half tien in De Groenhof. 
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Activiteiten 

Wanneer Wat Waar 

Zaterdag 15 juni 
10.00 – 12.00 uur 

Landelijke IVN Slootjesdag;  
Gidsen: Janny Groenleer, Karin Houtzager en 
Cokkie Gadella 

Het Stadspark aan de Groeneveldselaan 
tegenover de Surfvijver kant de Grote Pekken 
 

Zaterdag 15 juni 
9.30 uur 

Schone Stappenwandeling (in Zuid)  
Opgeven: hmkoolen@gmail.com 

De Groenhof, K. Fabritiusstraat 3, Veenendaal 
 

Zondag 16 juni 
14.00 uur 

Waterbeestjes vangen voor jong en oud;  
Gids: Wiebe Verbaan 0318 611947 

Start P-plaats Horalaan 1e rechts 800 m vanaf 
Edeseweg in Ede 

Dinsdag 18 juni 
21.00 uur 

Gierzwaluwen in Bennekom; géén wandeling, 
“lezing op locatie”; ook geschikt voor minder 
validen; Gids: Hans Westendorp 0318 418465 

Start bij het carillon in de Dorpsstraat (hoek 
Brinkstraat) Bennekom 
 

Zaterdag 22 juni 
14.00 uur 

Kabouterwandeling voor kleuters en 
(groot)ouders; €1 p/k; opgave uiterlijk 21 juni 
kabouterwandeling@ivnede.nl 

Start: oprit Born, Bornweg 12, Bennekom 

Zaterdag 22 juni 
21.00 uur 

Speuren naar nachtzwaluwen 
Dico Wijma 06 23612002 

Parkeerplaats Drieberg t.o. pannenkoekenhuis 
Langenberg bij de rotonde 

Zondag 23 juni 
10.00 uur 

Wekeromse zand: van Moeflonprent tot 
brandneteltouw; 0318 623553; 
Honden niet toegestaan 

Start: Parkeerplaats hoofdingang 
Lichtenvoordseweg  
 

Dinsdag 25 juni 
19.30 uur 

Presentatie film “Weidevogels in het 
Binnenveld” 

Landgoed Oostbroek, Bunnikseweg 39,  
3732 HV De Bilt 

Vrijdag 28 juni  
20.30 uur 

Nachtzwaluwen excursie Parkeerplaats hoek Slaperdijk/Dijkstraat-West 

Zaterdag 29 juni 
15.00 uur 

Natuurtuin Diddersgoed 
Gidsen: Gerrit van Leeuwen en Cokkie 
Gadella 

Veenendaal, hoek Goudvink/Ruisseveen 9 
(achter de boerderij) 

Zaterdag 29 juni 
13:30 uur 

Fietstocht/wandeling door het Binnenveld;  
Gidsen Roel Bakker /Christ Elsten  
0318 413797 

Start: Zorgboerderij de Oordhoeve, 
Maanderbroekweg 10, Ede 

Zondag 30 juni 
15.00 uur 

Natuurtuin Diddersgoed 
Gidsen: Gerrit van Leeuwen en Bert Budding 

Veenendaal, hoek Goudvink/Ruisseveen 9 
(achter de boerderij) 

Zaterdag 20 juli 
14.00 uur 

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

 


