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Oproep duurzame bestrijding eikenprocessierups  

Vogelbescherming roept iedereen op zijn gemeente 
deze brief te sturen met daarin de oproep te investeren 
in biodiversiteit om zo de eikenprocessierups te 
bestrijden. Door te investeren in de natuurlijke vijanden 
ontstaat er een gezond ecosysteem, waarbij 
eikenprocessierupsen niet de overhand krijgen.  
Bestrijding met gif heeft als nadeel dat het ook veel 
andere rupsen en insecten doodt. Door te investeren in 
de natuurlijke vijanden, zoals het ophangen van 
nestkasten voor koolmezen en het planten van 
inheemse struiken voor insecten, ontstaat er een 
gezond ecosysteem, waardoor de komende jaren de 
overlast minder zal worden. 
 

Fietsen over zonnepanelen 

In 2020 gaat de provincie Utrecht een proef 
doen met het opwekken van energie uit twee 
fietspaden. Op beide fietspaden worden op 
een kort traject zonnepanelen aangebracht op 
het fietswegdek. Een ervan is het fietspad 
langs de N225 tussen Driebergen en Rhenen. 
Het fietspad langs deze weg is aangemerkt 
als ‘Fietspad van de toekomst’. Hier kunnen 
nieuwe ideeën en innovaties worden 
toegepast en getest. Op een nog nader te 
bepalen locatie brengt de provincie over een 
lengte van 25 meter zonnepanelen aan om te 
testen of ze in de winter het fietspad kunnen 
verwarmen om zo de gladheid te bestrijden. 
Lees verder. 

 

Snelfietsroute Utrecht-Veenendaal 

De snelfietsroute Utrecht-Veenendaal is weer een stap 
dichter bij de uitvoering. In een fietscafé in Amerongen 
ondertekenden de bestuurders van de betrokken partijen 
op 15 juli een intentieverklaring om samen vaart te zetten 
achter de realisatie van deze route over de Utrechtse 
Heuvelrug. Deze route gaat tevens plaats bieden aan het 
Fietspad van de Toekomst. 
De uitvoeringsovereenkomst is naar verwachting in het 
tweede kwartaal van 2020 gereed. Daarin wordt het 
exacte tracé en de vormgeving van de route vastgelegd.  
De provincie Utrecht biedt op een nader te bepalen 
gedeelte van de route Utrecht-Veenendaal ook plaats 
aan het ‘Fietspad van de Toekomst’. Op dat gedeelte 
kunnen innovaties op fietsgebied worden ontwikkeld en 
toegepast, zoals zonnepanelen, slimme verkeerslichten 
of een duurzaam wegdek. 
Bron: Provincie Utrecht 

https://assets.vogelbescherming.nl/docs/f292f517-0098-43e8-9b27-14bbdf56e3f2.docx?_ga=2.198981927.905769356.1564298880-1333236283.1564298880
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2019/juli/fietsen-zonnepanelen-provincie-utrecht/
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2019/juli/aftrap-innovatieve-snelfietsroute-utrecht-veenendaal/
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Vijf gouden regels in de recycle-jungle 

Als je bewust om wilt gaan met verpakkingen 
zie je door de bomen het bos soms niet meer. 
Wat moet je nu wel en niet doen? Vijf tips: 

 Koop zonder verpakking 
Vooral op de groente- en fruitafdeling kun je 
diezelfde appels vaak ook gewoon los kopen 
in plaats van netjes naast elkaar geplaatst in 
een plastic verpakking. Neem ze los mee of in 
een herbruikbaar zakje dat je zelf meeneemt 
of tegenwoordig ook bij veel supermarkten 
vindt.  

 Lekker geconcentreerd 
Meer velletjes op je wc-rol, extra 
geconcentreerde wasmiddelen of de 
ouderwetse aanmaaklimonade: kies voor 
geconcentreerd en je wint een wereld.  

 Opnieuw vullen 
Kies voor verpakkingen die je nog een keer 
kunt gebruiken. Broodjes, groenten en fruit 
kun je allemaal kopen in herbruikbare zakken. 
Bier koop je natuurlijk in flesjes waar 
statiegeld op zit. 

 Koop wat je kunt recyclen 
Als je wilt recyclen, zorg dan dat je producten 
koopt in een verpakking die je kunt recyclen. 
Vermijd het restafvallogo.  

 Scheid je afval 
Scheid je afval en houd de afvalstroom zo 
zuiver mogelijk. Glas is glas, dus dat etiketje 
haal je even van je wijnfles. Plastic is plastic, 
dus ook daar de papieren stickers eraf. 
Bron: https://www.natuurenmilieu.nl  

 
 

Klompenpad Kids 

Vrijwilligers werken sinds najaar 2018 aan een 
Klompenpad Kids in Wageningen. De route wordt 
aangekleed met een aantal natuurlijke uitdagingen voor 
kinderen en opdrachten over landschap en haar 
geschiedenis. De route wordt gelopen aan de hand van 
de routeapp, een speciale routefolder met opdrachten 
en bordjes onderweg. Terwijl kinderen lekker buiten 
zijn, leren ze op speelse wijze wat bijvoorbeeld een 
wildwal is, welke dieren er voorkomen en hoe 
hoogteverschillen in het landschap zijn ontstaan. 
Volgend voorjaar wordt de Wageningse Klompenpad 
Kidsroute geopend. Lees verder. 

 

https://klompenpaden.nl/kinderadviesraad-inspecteert-klompenpad-kids-in-wageningen/
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Grebbelinie Bunker en Forten wandeltocht  

De Stichting Amerongen Inspireert organiseert  
op zaterdag 24 augustus de Grebbelinie Bunker 
en Forten wandeltocht. De Grebbelinie is een 
prachtig indrukwekkend oorlogs- en 
natuurmonument. Dit monument leent zich heel 
goed voor een wandeltocht.  
De start is bij Restaurant Het Berghuis. De 
afstand is 27 km; starttijden 7:00-12:00 uur.  
Na afloop ontvang je een medaille. Honden 
zijn toegestaan, mits aangelijnd. 

 
 

Dinsdag 30 juli 
13.30 uur 

Zomerwandeling kasteelpark Renswoude 
duur 1,5 uur 

Inl. Ria van de Bor 0318 573489 

P-plaats bij de rotonde aan de Arnhemseweg bij 
het kasteel 

Dinsdag 6 aug. 
13.30 uur 

Zomerwandeling kasteelpark Renswoude 
duur 1,5 uur 

Inl. Ria van de Bor 0318 573489 

P-plaats bij de rotonde aan de Arnhemseweg bij 
het kasteel 

Zaterdag 10 aug. 
14.00 uur 

Wandeling Middelpunt van Nederland en 
zandgroeve 
Inl. Govert Versteeg 0318 484268 

Tegenover restaurant “De Goudsberg”, 
Hessenweg 85, 6741 JP Lunteren.  

Zaterdag 17 aug. 
14.00 uur 

Wandeling De boeiende insectenwereld in 
paarse hei en zanding 
Inl. Dick van Houwelingen 0318 591531 

P-plaats Carnegie Cottage Onderlangs Otterlo 

Zaterdag 17 aug. 
14.00 uur 

Wandeling Luntersche Buurtbosch 
duur 1,5-2 uur 
Inl. Govert Versteeg 0318 484268 

Vanaf parkeerplaats bij restaurant "De Lunterse 
Boer", Boslaan 87, 6741 KD Lunteren 

Za 24 en zo 25 aug. 

Vanaf 8.00 uur 

Heidewandeltocht (5, 10, 15 of 20 km) 
Inl. http://www.wsvblauwwitede.nl/ 

Thomaslaan 8a in Ede 

Zaterdag 24 aug. 
7.00-12.00 uur 

Grebbelinie Bunker en Forten 
wandeltocht 

Rest. Het Berghuis, Veenseweg 28, 3958 
ET Amerongen 

Zondag 25 aug. 
15.00 uur 

Natuurtuin Diddersgoed 
Gids: Gerrit van Leeuwen 

Hoek Goudvink/Ruisseveen 9 Veenendaal 

Zondag 8 sept. 
14.00 uur 

Waterbeestjes vangen voor jong en oud 
Inl. Wiebe Verbaan 0318 611947 

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

Zaterdag 14 sept. 
9.30 uur 

IVN-Schone Stappenwandeling  
Opgeven: hmkoolen@gmail.com 

P-plaats NS Station Veenendaal-West 

 


