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Hierbij de nieuwsbrief van maart 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. 

 

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. 

 

NLdoet op moestuin de Duiventoren 

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 een van de 

acties van NLdoet. 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. De moestuin ligt bij de duiventoren, 

tegenover landgoed Remmerstein. Adres: Oude 

Veensegrindweg 15, Rhenen 

Wil je meedoen? Meld je dan aan op NLdoet. Info bij 

Dorthy Reijn d.reijn@xs4all.nl. 
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Banner 

Misschien is het u al opgevallen: de 

nieuwsbrief heeft een nieuwe banner. Onze 

'IVN-huisfotograaf' Tineke Wouda heeft uit 

haar enorme fotocollectie een flink aantal 

mooie afbeeldingen uitgezocht en die als 

banner geschikt gemaakt. Toch het 

visitekaartje van elke nieuwsbrief. Met enige 

regelmaat zal er weer een nieuwe foto prijken 

bovenaan de pagina. Hartelijk dank hiervoor, 

Tineke! 

 

Nationale Week Zonder Vlees  

De Nationale Week Zonder Vlees is een terugkerend 

initiatief en vindt in de week van 9-15 maart plaats. 

Vaker een dagje geen vlees of vis eten is een kleine 

moeite, maar heeft een enorm positieve impact op 

mens, dier en milieu. Door één week geen vlees te eten 

is de milieudruk van je voeding namelijk al veel lager. 

Voor informatie en aanmelden: 

https://weekzondervlees.nl/. 

 

Nationale Boomfeestdag 

Op woensdag 18 maart is het weer Nationale 

Boomfeestdag. Het doel van de organisatoren 

is om kinderen van groep 6 (9 à 10 jaar) meer 

inzicht, kennis en begrip voor bomen bij te 

brengen. Door middel van natuureducatie 

beleven ze de wondere wereld van bomen, 

leren kinderen het belang van bomen voor 

een duurzame leefomgeving en worden ze 

geïnspireerd er zelf een steentje aan bij te 

dragen. Het streven is om elk kind tijdens de 

basisschooltijd minimaal één boom te laten 

planten. 

 

Landelijke Opschoondag 

Op zaterdag 21 maart 2020 is het weer de Landelijke 

Opschoondag. Dan steken tienduizenden Nederlanders 

de handen uit de mouwen voor een schone buurt. 

De Landelijke Opschoondag vindt elk jaar in de laatste 

week van maart plaats. Op de website van Supporter 

van Schoon zie je op de kaart waar er acties zijn in 

Nederland. Je kunt je daar ook aanmelden voor een 

van de vele schoonmaakacties in Veenendaal of 

Rhenen. Doe je mee? 
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Thema-avond Biodiversiteit 

Op 24 maart is er een korte presentatie als 

onderdeel van een programma over de 

neerwaartse trend in insectenaantallen, de 

oorzaak en wat we eraan kunnen doen. Het 

Deltaplan biodiversiteitsherstel is een van de 

maatregelen.  

Daarnaast zijn er presentaties van Bloemrijk 

Bennekom en een iemand van de Gemeente 

Ede vertelt over de biodiversiteitsplannen 

aldaar. Er is ook er een infomarkt met diverse 

standjes. Aanvang: 20:00 uur. 

Locatie: Maria Virgio Regina Kerk, 

Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom. 

 

28 maart Earth Hour  

Doe mee aan Earth Hour en laat samen met miljoenen 

mensen in meer dan 180 landen zien dat jij onze 

prachtige planeet wil beschermen. Dat kan door 1 uur 

het licht uit te doen, op zaterdag 28 maart tussen 20.30 

uur en 21.30 uur. Dit wereldwijde signaal is belangrijk 

om het probleem en de oplossing van 

klimaatverandering wereldwijd op de kaart te zetten en 

samen de handen ineen te slaan voor de natuur op 

aarde. Dankzij Earth Hour maken steeds meer 

consumenten, bedrijven, overheden en landen 

duurzame keuzes. 

 

Petitie tegen giftige chemicaliën 

Pesticiden zijn chemicaliën waarvan het de 

bedoeling is dat ze giftig zijn. Ze worden 

gebruikt om onkruid, schimmels, insecten of 

dieren zoals muizen te bestrijden. In veel 

gevallen kan hun giftige eigenschap echter 

onze gezondheid en het milieu schaden. 

Uit een gezamenlijk onderzoek dat onlangs 

door Unearthed en Public Eye is uitgevoerd, 

blijkt dat in 2018 de vijf grootste producenten 

van pesticiden ter wereld meer dan 35% van 

hun omzet hebben behaald met 

pesticidenproducten die zijn geclassificeerd 

als "zeer gevaarlijk" om de gezondheid van 

mensen, dieren en het milieu. 

Met het ondertekenen van de petitie kunnen 

burgers de Europese Commissie onder druk 

zetten om de wet te veranderen. 
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Europese Boom van het Jaar  

De mooie beuk te Bladel (in de volksmond bekend als 

de ‘Heksenboom van Zwarte Kaat’), was de 

Nederlandse inzending voor de Europese 'Tree of the 

Year 2020' verkiezing.  

Helaas kan er nu niet meer op de boom gestemd 

worden, maar natuurlijk zijn we heel benieuwd of de 

Heksenboom winnaar wordt!  

De resultaten zullen op 17 maart bekendgemaakt 

worden tijdens de prijsuitreiking in Brussel. 

Op de website van Tree of the year worden de 

winnende bomen van elk land gepresenteerd. Deze 

bomen dingen mee om Europese Boom van het Jaar 

2020 te worden. 

 

Redt steenmeel onze bossen? 

Het gaat slecht met het oude eikenbos op de 

Veluwe. De vitaliteit van de eiken neemt af, 

vele eiken zijn stervende en er komen geen 

nieuwe eiken op. De oorzaak ligt in de 

degradatie van de bodem door de hoge 

stikstofdepositie. Het uitstrooien van 

steenmeel lijkt een van de weinige effectieve 

maatregelen om dit probleem aan te pakken. 

Vorige maand is op de Veluwe een 

omvangrijke praktijkproef gestart. Er zijn nu 

tien proeflocaties op de Veluwe uitgezet en 

met steenmeel bestrooid. Lees verder. 
Bron: https://www.naturetoday.com 

 
Het klimaat rond kernenergie 

Steeds vaker wordt kernenergie genoemd als dé 

oplossing voor het klimaatprobleem. Enerzijds is dat 

begrijpelijk, immers, we moeten alles op alles zetten om 

de klimaatcrisis af te wenden. Maar kernenergie biedt 

geen duurzame oplossing. 

Om het klimaat te redden zijn er betere, sneller 

beschikbare en goedkopere duurzame alternatieven. 

Toch laait de discussie over kernenergie, met 

ogenschijnlijk mooie beloften, steeds weer op. 

WISE organiseert daarom themabijeenkomsten om te 

praten over kernenergie en klimaat. 

Klik op hier voor meer info over kernenergie. Ook 

meepraten? Klik dan op aanmelden. 
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Klantenpas Welkoop voor IVN 

Wellicht is de klantenpas van Welkoop 

bekend. Je krijgt op je aankopen dan korting 

in punten. Welkoop heeft echter ook een 

aparte pas voor (groene) verenigingen. Deze 

geeft maar liefst 10% korting!!! De punten die 

op deze manier gespaard worden, keren ze 

één keer per jaar uit in harde euro’s. 

Moestuin de Duiventoren heeft een 

klantenpas aangevraagd voor IVN. Mocht je 

IVN, en met name moestuin de Duiventoren, 

willen steunen, dan kun je voortaan bij de 

kassa aangeven dat de punten naar IVN 

mogen. Alvast heel hartelijk dank. 

 

Gezocht: coördinator Publieksexcursies  

IVN Veenendaal-Rhenen heeft op korte termijn een 

coördinator Publieksexcursies nodig. Het nieuwe 

seizoen staat voor de deur. Peter van Krugten en Nico 

Bosman hebben het maken van het programma op zich 

genomen. Zoals dat vaker gaat, dreigt een noodsituatie 

een gewoonte te worden. Informatie over de functie bij 

Peter van Krugten (pjvankrugten@hetnet.nl) of Nico 

Bosman (njbosman@xs4all.nl). 

 
Activiteiten 

Week 9-15 maart Nationale Week Zonder Vlees  

Zaterdag 14 maart 
10.00-13.00  uur 

NLdoet op IVN moestuin de Duiventoren Oude Veensegrindweg 15 3911 TA 
Rhenen. Bij klaphek tegenover landgoed 
Remmerstein 

Woensdag 18 maart Nationale Boomfeestdag  

Vrijdag 20 maart 
13.30 tot 16.30 uur 

Repair Café Veenendaal Buurthuis Turfke Zonnebloemstraat 1,  
3905 ZC Veenendaal 

Zaterdag 21 maart Landelijke Opschoondag  

Dinsdag 24 maart 
20.00 uur 

Presentatie ‘Stop achteruitgang insecten’  
door Titia Wolterbeek 

Locatie: Maria Virgio Regina Kerk, 
Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom 

Vrijdag 27 maart 
13.30 tot 16.00 uur 

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

Zaterdag 28 maart 
20.30 - 21.30 uur 

Earth Hour  

Zondag 29 maart 
15.00 - 16.00 uur 

Natuurtuin Diddersgoed geopend 
Gidsen: Gerrit van Leeuwen, Cokkie Gadella 

Hoek Goudvink/Ruisseveen 9 
Veenendaal 

Maandag 6 april 
13.30 uur 

Excursie Bosanemonen door de 
Plantenwerkgroep 

De Oude Weg, 3922 GB Elst 
bij toegangshek Onderlangs, nabij 
Molenweg 
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