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Hierbij de nieuwsbrief van februari met weer een aantal voor u geselecteerde wetenswaardigheden 

rond natuur en duurzaamheid. Door zijn maandelijkse verschijning is de nieuwsbrief een aanvulling op 

ons Groene Blad, dat zes keer per jaar verschijnt.  

Iedere maand rond de tiende komt er weer een nieuwe nieuwsbrief uit. Kopij kan uiterlijk tot de 6e van 

de maand worden verstuurd aan nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl. 

Veel leesplezier gewenst. 

 
Weidevogelbeschermgroep “Binnenveld-West”  

Op 31 januari 2019 ontving ik van de Weidevogel-

beschermgroep “Binnenveld-West” (WBW) het 

jaarverslag over 2019. Ik heb het met veel plezier 

gelezen. Vaak zijn jaarverslagen een beetje saai. Dat is 

hier niet het geval. Heldere tekst, fraaie illustraties, 

overzichtelijk ingedeeld. 

Wat mij opviel, is dat een kleine groep mensen zoveel 

belangrijk werk kan verrichten voor de bescherming van 

de kwetsbare weidevogels, en dat in samenwerking met 

boeren en organisaties. 

De WBW beschouw ik als een soort linksbuiten in het 

elftal van het IVN Veenendaal-Rhenen: Ietwat 

eigenzinnig, maar onmisbaar voor de strakke pass 

vanaf de vleugel. 

WBW, hartelijk dank voor jullie grote inzet waarvan het 

jaarverslag overtuigend verslag doet. 

Warm aanbevolen ter lezing via deze link. 

Gerard Hörchner - Voorzitter 

 

Valentijnsdag 

Vrijdag 14 februari is het weer Valentijnsdag, 

een dag waarop geliefden elkaar extra 

aandacht geven met cadeautjes, bloemen of 

kaarten. Helaas geef je met een klassiek 

boeket ook een portie pesticideresidu's 

cadeau. Dat heeft onderzoek van de 

Universiteit Luik aangetoond. De bloemen die 

je in de meeste bloemenzaken aantreft, zijn 

geteeld met behulp van pesticiden voor het 

bestrijden van ziektes, plagen en onkruid.  

Deze teelt brengt veel een risico met zich 

mee, niet in het minst voor de bloemisten die 

dagelijks aan deze residu's blootgesteld 

worden. Kies liever voor ecologische 

bloemen. Beter voor het milieu, de teler, de 

bloemist en iedereen die je blij wilt maken met 

bloemen. Meer informatie? Klik hier. 

mailto:nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl
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NLdoet op moestuin de Duiventoren 

De actie NLdoet is vast bij veel mensen bekend. In het 

weekend van 13 en 14 maart zijn er overal eenmalige 

klussen waarbij vrijwilligers gevraagd wordt hun handen 

uit de mouwen te steken. 

Op zaterdag 14 maart van 10.00-13.00 uur is IVN-

moestuin de Duiventoren van de partij bij deze actie. 

We gaan compost over de bedden verdelen en 

houtsnippers over de paden strooien. Na afloop ziet de 

tuin er startklaar uit voor het nieuwe moestuinseizoen. 

Wil je meedoen? Kijk dan op 

https://www.nldoet.nl/klus/moestuin-klaarmaken-voor-

het-tuinseizoen of vraag info bij Dorthy Reijn: 

d.reijn@xs4all.nl. 

 

Landelijke dag Vlinderstichting 

Tien jaar geleden is De Vlinderstichting 

gestart met Tien voor 12! Een campagne om 

ervoor te zorgen dat de twaalf meest 

bedreigde vlindersoorten van ons land weer 

tien populaties zouden krijgen. Wat hebben 

we voor deze vlinders gedaan in de afgelopen 

tien jaar? Met welke soorten gaat het beter en 

welke hebben nog steeds extra aandacht 

nodig? Welke soorten zijn op dit moment de 

probleemsoorten? En wat moet er de 

komende tien jaar gebeuren? U hoort het op 

de Landelijke Dag op 7 maart. U kunt zich hier 

aanmelden. 
https://www.vlinderstichting.nl/vlinderdag/ 

 

Nieuwe AGF-verpakking bij Ekoplaza 

De nieuwe AGF-bakjes bij Ekoplaza zijn gemaakt van 

het afval van rijstplantages in Azië. De rijststro wordt 

normaliter verbrand na de oogst met luchtvervuiling, 

smog en bodemvervuiling tot gevolg. Voor de 

Aziatische rijstboeren is hun waardeloze afval opeens 

een waardevolle grondstof waarmee ze een nieuwe 

bron van inkomsten hebben gekregen. De unieke 

bakjes hebben het zilveren cradle-to-cradle certificaat 

en zijn thuis composteerbaar. De verpakking heeft de 

'wormtest' goed doorstaan, wat inhoudt dat deze geen 

negatief effect heeft op de gezondheid van wormen.
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Nieuw werkgroeplid Natuurpaden gezocht 

De werkgroep Natuurpaden is een van de 

oudste werkgroepen van onze afdeling en nog 

steeds heel actief. Momenteel hebben we vier 

leden en twee IVN leden die op ad-hoc basis 

een bijdrage leveren. Een van onze leden 

stopt helaas binnenkort. We zijn op zoek naar 

een nieuw actief lid. 

De werkgroep heeft acht natuurwandelroutes 

en vier fietsroutes met verschillende 

afstanden uitgezet. Elk jaar worden de routes 

gecontroleerd en nodig aangepast. De routes 

staan op de site van de afdeling, maar sinds 

vorig jaar zijn ze ook op de landelijke IVN-app 

te vinden. Voel je je uitgedaagd? Loop en/of 

fiets je graag en heb je een kritische blik om 

deze routes zo nodig te verbeteren? Neem 

contact op met Ida Marsman, coördinator 

werkgroep Natuurpaden. Tel. tel 06 49364206 

of mail naar natuurpaden@ivnveenendaal-

rhenen.nl. Je bent van harte welkom! 

 

Vliegveld Lissabon rampzalig voor grutto's 

Een nieuw vliegveld bij Lissabon bedreigt grutto’s en 

tienduizenden andere vogels. Het vliegveld komt 

midden in een Europees beschermd natuurgebied, in 

de monding van de rivier de Taag. Dat is een zeer 

belangrijk gebied voor onder meer grutto’s, lepelaars en 

flamingo’s. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Help 

mee en teken de petitie!  

 

Algemene Ledenvergadering  

Maart …….. traditioneel dé maand om onze 

jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te 

houden, een hoogtepunt in het jaar. U keek er 

vast al naar uit! 

Het bestuur stelt uw geduld op de proef. Het 

duurt dit jaar iets langer om alle stukken voor 

de ALV op tijd klaar te krijgen. 

Woensdagavond 15 april krijgt u definitief de 

kans om u te bezinnen over het verleden - 

2019 - en over de toekomst - 2020. Het 

bestuur nodigt u allen van harte uit voor deze 

bijeenkomst. 

Gerard Hörchner - Voorzitter

mailto:nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl
mailto:natuurpaden@ivnveenendaal-rhenen.nl
mailto:natuurpaden@ivnveenendaal-rhenen.nl
https://www.vogelbescherming.nl/petitie-grutto-lissabon


 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid of donateur bent van  
IVN Veenendaal-Rhenen. 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Een mailtje naar 
ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl is voldoende. 

 Website: https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen 
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Henk te Paske 
E-mail: nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl 
De gebruikte foto’s en afbeeldingen zijn, tenzij anders vermeld, rechtenvrij. 

 

Zonnepanelen in fietspad bij Rhenen  

Het ‘Fietspad van de Toekomst’, dat voor een groot 

gedeelte loopt langs de provinciale weg (N225) van 

de Wageningse Universiteit tot aan de Universiteit 

van Utrecht, krijgt bij Rhenen zonnepanelen. Het 

totale traject heeft een lengte va 28 km. Begin 

februari wordt ter hoogte van Remmerden begonnen 

met de aanleg van het 25 meter lange stuk in het 

wegdek. 

Het nieuwe stuk fietspad wekt energie op om het pad 

te verlichten, maar ook zorgen de panelen voor 

verwarming, om winterse gladheid te voorkomen. 

Ook worden dit jaar zonnepanelen aangelegd op het 

fietspad langs de N417 bij Maartensdijk. Uit beide 

proeven moeten blijken of deze speciale fietspaden 

kunnen helpen bij het opwekken van duurzame 

energie. 

Bron: https://www.hetfietspadvandetoekomst.nl/  

 

Animatiefilm over de Rijn 

Er is een bijzonder mooi animatiefilmpje 

gemaakt over hoe de Rijn zich tijdens de 

laatste 7000 jaar heeft ontwikkeld tot hoe hij 

nu is. De animatie is gemaakt door Marcel 

Creemers, met als titel: ‘Hoe de Rijn door 

Nederland stroomde’. Klik hier om de drie 

minuten durende film te bekijken. 

 

Nestkasten maken met het Utrechts Landschap 

Op woensdag 26 februari kunnen kinderen samen 

met ouders of opa/oma lekker aan de slag in de 

informatieschuur van Utrechts Landschap. De 

activiteit is bedoeld voor kinderen van groep 4 t/m 

groep 7 en start om 13.30 uur. 

Eerst is er een korte wandeling en daarna worden de 

nestkasten gemaakt voor koolmezen en andere 

tuinvogels. De mezen helpen tegen de 

eikenprocessierupsen. Wel een eigen hamer 

meenemen. Voor hout, een duidelijke bouwtekening 

en helpende handen wordt gezorgd. 

Adres: informatieschuur Utrechts Landschap, 

Veenseweg 8 Amerongen. De kosten zijn € 5.00 per 

kind. 

Aanmelden en info: Utrechts Landschap. 
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Moestuincursus  

Zelf gezonde groenten telen, oogsten en daarna genieten van een zelfgekweekte maaltijd?  Met of 

zonder tuin, altijd is er wel een plekje te vinden voor een moestuintje. Dat kan ook met potten op het 

balkon of bakken in de tuin. Leer in deze korte cursus hoe je met beperkte middelen een (kleine) 

moestuin opzet en met goed resultaat kunt oogsten. We werken daarbij samen met de natuur. 

Nieuw dit jaar is dat we naast twee theorieavonden ook twee praktijkochtenden hebben op IVN-

moestuin de Duiventoren. Zo kunnen we onder begeleiding het geleerde in de praktijk brengen. 

De cursus is bedoeld voor volwassenen met geen of weinig kennis van moestuinieren.  

Aan bod komen: inrichten van je moestuin, zaaien, verspenen, uitplanten, factoren die invloed hebben 

op het groeiproces, helpers en plaaggeesten, wisselteelt en de zaaikalender. 

Kosten: € 27,50. Voor IVN leden € 22,50. Dit is inclusief documentatiemateriaal, waaronder het IVN-

cursusboekje ‘stap voor stap moestuinieren, koffie/thee. 

Waar: De Groenhof, Karel Fabriciusstraat 3, Veenendaal en Moestuin de Duiventoren, Oude 

Veensegrindweg ter hoogte van nr. 15. 

Wanneer:  Do. 19 maart van 20.00–22.00 uur op de Groenhof 

 Do. 16 april van 20.00-22.00 uur op de Groenhof 

 Za. 16 mei van 10.00-13.00 uur op moestuin de Duiventoren 

 Za. 6 juni van 10.00-13.00 uur op moestuin de Duiventoren. 

De cursus wordt gegeven door Dorthy Reijn en Saskia Koolen 
Aanmelden kan bij Dorthy Reijn via e-mail: d.reijn@xs4all.nl of telefoon 06-1116 8431. 
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Activiteiten 

Vrijdag 21 feb. 
13.30 - 16.30 uur 

Repair Café Veenendaal Buurthuis Turfke Zonnebloemstraat 1,  
3905 ZC Veenendaal 

Zondag 23 feb. 
15.00 - 16.00 uur 

Natuurtuin Diddersgoed geopend 
Gidsen: Gerrit van Leeuwen, Bert Budding 

Hoek Goudvink/Ruisseveen 9 Veenendaal 

Woensdag 26 feb. 
13.30 uur 

Nestkasten maken met het Utrechts 
Landschap 

 

Vrijdag 28 feb. 
13.30 - 16.00 uur 

Repair Café Rhenen De Westpoort, Veerweg 1, 3911 TM 
Rhenen 

Zaterdag 29 feb. 
13.30 uur 

Boswandeling, Bomen herkennen in de 
winter; Gidsen: Gerrit van Leeuwen, Carlo 
van de Weerd 

Start: Eind van de Dijkstraat-West,  
op de Slaperdijk 

 

Overige activiteiten 

Woensdag 12 feb. 
19.30 uur 

Minicursus Geologie en stenen 
Aanmelden: CNME@amersfoort.nl  

Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21 in 
Amersfoort 

Donderdag 20 feb. 
09.30 uur 

Wandeling natuur en cultuurhistorie in de 
Jufferswaard Renkum. Terug rond 12.00 u. 
Info: Lambert van Gils (06 23447865). 

Start: Renkumse Veerstoep eind Veerweg.  
  

Donderdag 20 feb. 
20.00 uur 

KNNV-Lezing door Esther Turnhout, 
medeauteur van het IPBES-rapport over 
Biodiversiteit. 

Bevrijdingskerk Wageningen, Van 
Schelvenweg 2, Hoek Ritzema Bosweg 

Zaterdag 22 feb. 
08.00 uur 

Vogelzangexcursie Bennekomse Bos en 
heitje. 
Info: Hans Westendorp 0318 418465 

Start: slagboom aan het eind van de 
Hullenberglaan (bij het koepeltje) in 
Bennekom 

Zaterdag 22 feb. 
11.00 uur 

Natuurwandeling Planken Wambuis en Oud 
Reemst. Opgave uiterlijk 16 feb. bij 
voorzitter@kampeergroep.knnv.nl  

Start: Schuur Natuurmonumenten, 
Harderwijkerweg 1, Otterlo. 

Zaterdag 29 feb. 
14.00 uur 

Naar de knoppen met het IVN in het Edese 
Bos. Info: Dick Klein Geltink 0318 632673  

P-plaats aan de N304 (Koeweg) 

Zaterdag 7 maart 
10.00 -16.00 uur 

Landelijke dag Vlinderstichting Theater Junushoff  
Plantsoen 3, 6701 AS Wageningen 
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