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Uitslag tuinvlindertelling  

In juli organiseerde De Vlinderstichting de 

tuinvlindertelling. Het meest opvallend is het nagenoeg 

ontbreken van de kleine vos. Deze typische tuinvlinder, 

te herkennen aan zijn oranje vleugels met blauwe 

vlekjes langs de rand, eindigt eigenlijk altijd in de top 5. 

Maar dit jaar moet hij het doen met een schamele 13e 

plaats. Uiteindelijk werd de atalanta het meest geteld. 

Deze grote, overwegend zwarte vlinder is een echte 

tuinbezoeker. Hij is dol op nectar en je ziet hem vaak 

op de vlinderstruik. 

 

Wandeling tijdens Nacht van de Nacht 

Op zaterdag 26 oktober organiseert IVN Ede voor 

de eerste keer een activiteit in het kader van de 

Nacht van de Nacht. Het idee erachter is dat 

mensen zich meer bewust worden hoe weinig echt 

donker het nog wordt in Nederland. De activiteit 

bestaat uit een wandeling van anderhalf uur, in het 

donker, door het Binnenveld. Startpunt en eindpunt 

is (zorg)boerderij De Hooilanden, Slagsteeg 20, 

6721 NR, Bennekom.  

Aanmelden voor 1 oktober bij Christ Elsten. 

 

Groen Dichterbij Factsheets 

Om snel meer te weten te komen over verschillende 

dingen waar je in een groen buurtproject mee te maken 

krijgt, hebben we de Groen Dichterbij factsheets en 

flyers ontwikkeld. De factsheets en flyers zijn vrij te 

downloaden en te verspreiden, ook voor bijvoorbeeld 

ambtenaren of NME-centra die in hun werk te maken 

hebben met bewoners die aan de slag willen met een 

groen buurtproject. 

Enkele voorbeelden van deze factsheets zijn: 

- Omgaan met tegenstand 

- Een groene omgeving ontwerpen voor kwetsbare 

ouderen 

- Het ontwerpen van een sociale zorgtuin/buurttuin 

Ze zijn te vinden op de IVN-website: 

https://www.ivn.nl/groendichterbij/factsheets

mailto:christelsten@planet.nl
https://www.ivn.nl/groendichterbij/factsheets
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Barbecue 31 augustus 2019 

De barbecue op 31 augustus was druk bezocht 
en zeer geslaagd. Het smakelijke bedankje voor 
alle actieve leden werd gewaardeerd! Onze 
Groenhoffotograaf Tineke Wouda heeft foto’s 
gemaakt en die in de IVN galerij gezet. Je kunt 
ze hier vinden. Scroll helemaal naar beneden 
voor de foto’s van 31 augustus jl. 

 

Gezocht: systeembeheerder 

IVN Veenendaal-Rhenen is vooral een natuurclub, 
maar we houden ons ook bezig met bitjes en 
bytjes: de computer wordt inmiddels onmisbaar. 
We zoeken een vrijwilliger die op regelmatige basis 
onze computers operationeel en up-to-date wil 
houden: een systeembeheerder. We beschikken 
over een handjevol computers. 

Belangstellenden voor de klus kunnen contact 

opnemen met de secretaris van onze IVN-afdeling  

Hans Hardeman. 

 

Wat moet er gebeuren? 
 Het regelmatig updaten van het 

besturingssysteem van de computers. We 
werken met Windows; 

 Als er haperingen in een computer zijn, deze 
op (laten) lossen; 

 Een goede virus-, worm- en 
phishingbeveiliging realiseren en in stand 
houden; 

 Een systeem opzetten en in stand houden 
voor regelmatige back-up; 

 In kaart brengen op welke wijze het netwerk 
is opgezet, mogelijke verbeteringen 
voorstellen; 

 Het uitdenken en opzetten van de 
automatisering in de nieuwe Groenhof; 

 Als de taken (te) veel tijd vragen hulp 
inschakelen van andere vrijwilligers of 
professionals; 

 

Bestuur 

Hier en daar staat vermeld dat Jan van ’t Veer en 
Huub de Kock leden van het bestuur van onze 
afdeling zijn. Hoewel hun namen zeker niet 
zouden misstaan in het rijtje van bestuursleden, is 
dat een onjuiste mededeling. Beiden verrichten de 
taak van notulist bij bestuursvergaderingen.

Wat speelt er verder? 
 Je doet je werk onder verantwoordelijkheid 

van het bestuur; 
 Het spreekt voor zich dat je werkt in nauw 

overleg met de gebruikers van de 
computers en dat je hun wensen zoveel 
mogelijk faciliteert; 

 Je werkt met een beperkt budget;

https://myalbum.com/album/z1fAVfpjo200
mailto:secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl
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De nieuwe Groenhof 

De oude Groenhof kennen we inmiddels door 

en door. Er komt een nieuwe Groenhof aan! 

Waarover al jaren werd gefluisterd, daarover 

wordt nu hardop gepraat. 

Met de gemeente Veenendaal spreken we 

over een concrete nieuwe huisvesting in 

Veenendaal: de locatie Haasje Wip, PWA-

park 317. 

Bestuur en coördinatoren hebben dit 

kinderdagverblijf bezichtigd en zien er goede 

mogelijkheden. Aan gebouw en tuin moet nog 

heel wat gebeuren voordat het echt ‘onze 

plek’ is. Wat precies, daar wordt deze weken 

intensief over nagedacht en gepraat. 

 

Bodemdierendagen 

Van 26 sept. t/m 6 okt. kan iedereen weer 

ontdekken welke bodemdieren er in eigen tuin, 

park of balkon leven. Zo komen we te weten hoe 

het met dat onmisbare bodemleven gaat. 

Bodemdieren knappen om ons heen belangrijke 

klussen op. Ze maken van herfstbladeren weer 

voedsel voor planten. Ook zuiveren ze het water. 

Zo houden ze de grond gezond en helpen 

ziekteverwekkers in de bodem tegen te gaan. Er 

kan ook een bodemdierenzoekkaart worden 

gedownload. 

 

Veenendaal Schoon 1 t/m 11 oktober 

Van 1 tot en met 11 oktober worden weer de 

Veenendaal Schoon weken georganiseerd. 

Geef je buurt, vereniging, club of kerk op via 

het online formulier voor een zwerfvuil 

opruimactie. De gemeente heeft 300 

afvalprikkers, hesjes en ander materiaal 

beschikbaar om de actie tot een succes te 

maken. Voor de kinderen zijn er presentjes. 

Opgeven kan via het onlineformulier.

 

https://www.bodemdierendagen.nl/news/de-vijfde-editie-van-de-bodemdierendagen-2019
https://duurzaamveenendaal.nl/Beheer/Formulierenmodule/1423824.aspx
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De week van Duurzaam Veenendaal 

Van maandag 7 tot en met vrijdag 11 oktober organiseert 

de gemeente Veenendaal “De week van Duurzaam 

Veenendaal”. De week start op maandag met een 

duurzaamheidscafé, er wordt een duurzaamheidskrant huis 

aan huis bezorgd en op vrijdag staat er ook een markt op 

stapel genaamd “Duurzaam Wonen”. 

 

Waterschap houdt water langer vast 

Waterschap Vallei en Veluwe gaat water beter 

vast houden voor droge tijden. Het waterschap 

maait de oevers en bodem van de watergangen 

alleen waar het moet. Hiermee wordt 

doorstroming gestimuleerd en wateroverlast 

voorkomen. Waar het kan, blijft begroeiing staan 

om water vast te houden en biodiversiteit te 

stimuleren. 

Veel watergangen worden straks gedeeltelijk of 

gefaseerd gemaaid. In de praktijk betekent deze 

nieuwe werkwijze dat met name in de 

droogtegevoelige gebieden de vegetatie tot zo’n 

60 tot 100% blijft staan. Het wel, niet of 

gedeeltelijk maaien van de watergangen is 

afhankelijk van het risico op wateroverlast of 

watertekort. Lees verder. 

 

Groene Alzheimerdag  

Op zaterdag 21 september van 11.00-15.00 uur vindt 

in het Renkums Beekdal een Groene Alzheimerdag 

plaats. De dag vormt een mooie gelegenheid om 

elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. En 

er is van alles te doen. Een greep uit de vele 

activiteiten: mini-lezingen en films over het Renkums 

Beekdal, korte wandelingen onder leiding van een 

natuurgids, een rondleiding door de unieke 

hoogstamboomgaard of helpen met de oogst en het 

verwerken van het fruit.  

De dag wordt georganiseerd door Alzheimer 

Nederland afd. Veluwe Vallei en Grebbe, IVN 

Zuidwest-Veluwezoom, IVN Veenendaal-Rhenen, IVN 

Ede, Stichting Renkums Beekdal, KNNV en 

Lunchroom De Beken.  

Plaats: Informatiecentrum Renkums Beekdal, Nieuwe 

Keijenbergseweg 170, 6871 VZ Renkum 

Aanmelden: Yolanda Budding / tel 06 1344 0474.  

 

https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/droogte/index-droogte/aangepast-maaibeheer/
mailto:y.budding@alzheimervrijwilligers.nl
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Activiteiten 

Za 14 sept. 
9.30 uur 

IVN-Schone Stappenwandeling  
Opgeven: hmkoolen@gmail.com 

P-plaats NS Station Veenendaal-West 

Do 19 sept. 
09.30 uur 

Fietsexcursie naar de Marspolder 
KNNV Wageningen 
Neem geld mee voor de pont. 
Bel voor wel/niet doorgaan ivm weer: 
0317 417943 / 0614061898 

Start: Grebbesluis ten oosten van de 
Grebbeberg 

Za 21 sept. 
11.00 uur 

Groene Alzheimerdag 
Aanmelden: Yolanda Budding 
tel 06 1344 0474. 

Informatiecentrum Renkums Beekdal, Nieuwe 
Keijenbergseweg 170, 6871 VZ Renkum 

Za 21 sept. World Cleanup Day  

Za 21 sept. 
19.00 uur 

Burlen van Edelherten 
Gidsen: Bert van Leeuwen en Jannie van 
der Linden 
Max. 16 personen; opgeven bij: Jannie van 
der Linden tel. 0318 522583 

Start: De Groenhof, Karel Fabritiusstraat 3, 
Veenendaal 

Zo 22 sept. 
10.00 uur 

De seizoenen van het Bennekomse Bos 
Info: Arjen Barten 0318 430659 

Start: slagboom aan het eind van de 
Hullenberglaan in Bennekom 

Za 28 sept. 
14.00 uur 

Paddenstoelen in Prattenburg Start: P-plaats "Groene Entree Prattenburg" t.o. 
de 3 Zussen, Cuneraweg, Rhenen bij 
Veenendaal 

Za 28 sept. 
14.00 uur 

Kabouterwandeling voor kleuters en 
(groot)ouders 
duur 1,5 uur €1 p/k; max. 20 deeln. 
Opgave voor 27 sept. via 
kabouterwandeling@ivn-ede.nl 

Start: Edese Bos P-plaats N304-koeweg;  
 

Za 28 sept. 
10.00 uur 

Lange afstandswandeling 
Duur van de wandeling: 6 uur  
Info: Sander Belgraver 0318 619779  

Plaats: zie website www.ivn-ede.nl. 

Zo 29 sept. 
15.00 uur 

Natuurtuin Diddersgoed 
Gidsen: Gerrit van Leeuwen 

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

1 t/m 11 okt. Actieweken Veenendaal Schoon  

Za 5 okt. 
9:30 uur 
 

Wandeling door het Binnenveld Harsloërpad 
(ca.: 11 km) 
Gidsen: Dorthy Reijn, Maja Stavleu 
Opgeven: d.reijn@xs4all.nl 

Start: Theeterras "In het Veld",  
Zwarte Steeg 1, Bennekom 
 

Za 5 okt. 
14.00 uur 

Korte fotoworkshop met IVN-
natuurfotografen; deelname gratis en vooraf 
aanmelden is niet nodig. 
Info: Fred van Wijk 0318 651436 

Start: P-plaats Edeseweg 124, 6721KE 
Bennekom bij kasteel Hoekelum. 

Ma 7 okt. 
20.00 uur 

Duurzaamheidscafé Café Met Stip in De Cultuurfabriek 

7 t/m vr 11 okt. De week van Duurzaam Veenendaal  

Za 12 okt. 
14:00 uur 

Paddenstoelen op de Grebbeberg 
Gidsen: Suze Hörchner, Ernst van Rijssel 

Start: P-plaats Grebbeberg (bij monument), 
Rhenen 

 


