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Beste lezers, 
Hierbij de nieuwsbrief van juli 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 vijf 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. 

 

Nieuwe gezichten in het bestuur 

Op de Algemene Ledenvergadering van 8 juli zijn met algemene stemmen van de aanwezige 

leden een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester gekozen. Daarmee hebben we weer 

een volledig (dagelijks) bestuur. 

Voorzitter is ons lid Leo Pruis, penningmeester is ons lid Heiny Achterberg. Beide benoemd voor 

een termijn van drie jaren. Hans Hardeman is voor twee jaren als secretaris herbenoemd. Ilse 

Kanij is als algemeen bestuurslid voor een termijn van drie jaar herbenoemd. Anne-Marie van 

Haastert maakt als algemeen bestuurslid het bestuur compleet. Marja Sterenborg ondersteunt 

het bestuur als notulist. 

Daarnaast maakte de vergadering kennis met de in maart jl. door het bestuur benoemde 

financieel administrateur: Dick Wesselo. 

Woorden van dank waren er onder meer voor scheidend voorzitter Gerard Hörchner, die het 

interim-voorzitterschap met maximale inzet een jaar lang op zich heeft genomen, voor Dirck 

Vroonland, die helaas vervroegd moest stoppen en voor Hanneke Baretta, die nu is gestopt als 

administrateur en daarnaast tijdelijk penningmeestertaken heeft waargenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r. Leo Pruis, Heiny Achterberg, Hans Hardeman en Dick Wesselo 

 

Landelijke Tuinvlindertelling 

Juli is dé vlindermaand bij uitstek. Daarom 

organiseert De Vlinderstichting van 4 t/m 26 juli de 

Landelijke Tuinvlindertelling. Om mee te doen is 

één keer tellen al voldoende. Maar vaker mag ook! 

Of je nu een tuin of een balkon hebt: iedereen kan 

meedoen.  

Doe je ook mee aan de tuinvlindertelling van 4 t/m 

26 juli? Meld je dan aan bij de Landelijke 

Tuinvlindertelling. 

 

mailto:nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl
mailto:nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl


 

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. 

 

Kids Klompenpad 

Op de rand van het beekdal is op 26 juni het 

Wageningse Engpad KIDS geopend voor 

kinderen van 6-10 jaar. Een route van 4 km 

met onderweg natuurlijke speelelementen. Je 

kunt de route lopen met een speciaal KIDS-

doeboekje met opdrachten, er zijn speciale 

infobordjes onderweg en er is voor de 

Kidsroute een routeapp. Binnenkort is het 

doe-boekje ook verkrijgbaar in het 

bezoekerscentrum, net als de andere 

klompenpaden in onze regio. De route begint 

vanaf de parkeerplaats aan de Zoomweg in 

Wageningen. 

Klik hier voor meer informatie. 

 

Adopteer een stukje gruttoland 

Het aantal broedende grutto’s in Friesland neemt 

nog steeds af. Wij blijven niet toekijken en komen in 

actie. Na het grote succes van de campagne 

“vierkant achter de weidevogels” vragen we 

opnieuw uw steun. We gaan Gruttoland realiseren. 

Een 6 hectare groot eldorado voor de grutto met 

een overvloed aan insecten en wormen en 

aandacht voor veiligheid. In gruttoland zetten we 

nadrukkelijk in op sterke vliegvlugge gruttokuikens 

die zorgen voor verder nageslacht. We laten de 

grutto niet uitsterven en hebben uw hulp daarbij 

hard nodig. Adopteer een stukje gruttoland voor € 

7,50 per m2. Klik hier voor meer informatie. 

 

Lekker naar de BioBoer  

De landelijke Stichting Van Eigen Erf promoot 

sinds 2003 biologisch eten ‘rechtstreeks van 

de biologische boer’ uit eigen regio. De 

overtuiging hierbij is dat voeding lekker, 

gezond en duurzaam zou moeten zijn. 

En wat is nu leuker dan een kijkje op het Erf 

van de Bioboer? Om te zien waar al dat 

lekkere en gezonde eten vandaan komt ? Dat 

kan nu weer tijdens het Lekker naar de 

BioBoer weekend op 6 en 7 september! In 

onder andere Ede, Bennekom en 

Wageningen zijn bioboerderijen te vinden die 

aan de open dagen meedoen. 

Zoek hier naar alle deelnemende boerderijen. 
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Afstudeeronderzoek over natuurbehoud 

Ruben Rosen Jacobson doet voor zijn 

afstudeerproject onderzoek naar de mening van 

mensen over het verlies en behoud van soorten in 

de natuur. "Ik doe onderzoek hoe mensen hierin 

verschillen, en wat de onderliggende redenering en 

motivatie voor hun standpunt is". Zie je jezelf als 

voorstander van natuurbehoud, dan kan je hem 

helpen door een vragenlijst van 15 minuten in te 

vullen. Dit kan nog t/m 26 juli. 

Klik hier voor de vragenlijst. 

 

#StopOverbevissing 

Overbevissing bedreigt de gezondheid van 

de Europese zeeën. Als dit zo door gaat 

zullen de visbestanden door overbevissing 

niet op een gezonde manier kunnen 

overleven. Te hoge visserijquota en het terug 

overboord gooien van vis - het zogenaamde 

discarden - bedreigen een gezonde toekomst 

van al onze visbestanden. Help ons om dit te 

voorkomen. 

Dit jaar zijn er een aantal momenten waar we 

de mogelijkheid hebben om overbevissing te 

stoppen, maar we moeten politici overtuigen 

de juiste besluiten te nemen. Teken onze 

petitie, waarin we eisen dat onze 

visserijminister Schouten actie onderneemt 

om overbevissing te beëindigen.  

Alvast hartelijk dank, Ida Marsman. 

 

Fête de la Nature  

De natuur inspireert, verwondert, maakt je blij: 

reden voor feest! Met Fête de la Nature vieren we 

de natuur. Fête is een grassroots natuurfestival: 

iedereen kan een activiteit organiseren. Van theater 

in de natuur tot een oogstfeest, van een 

vleermuizenexcursie tot een hardloopwedstrijd in 

het groen. Zo betrekken we meer mensen bij de 

natuur, op een manier die bij hen past. Om dat te 

bereiken, slaan IVN en Fête de handen ineen. Fête 

is op 4, 5 en 6 september. IVN viert mee en helpt 

initiatiefnemers. Meedoen? Kijk op 

www.fetedelanature.nl. 
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Enkele publieksactiviteiten weer van start 
Door de coronamaatregelen lagen de 
publieksactiviteiten maandenlang stil. Per 1 
juni zijn de maatregelen versoepeld. De 
openstelling Diddersgoed en de 
vlinderexcursie kunnen met instemming van 
het bestuur weer plaatsvinden, zij het met 
inachtneming van de anderhalve meter 
afstand en maximaal 10 deelnemers per 
activiteit. Kijk op onze website voor meer 
informatie. 

 
Activiteiten 

4 t/m 26 juli Landelijke Tuinvlindertelling https://www.vlinderstichting.nl/vlindermee  

Zaterdag 18 juli 
14.00 uur 

Vlinderexcursie in Kwintelooijen 
Gidsen: Ida Marsman en Carlo van de Weerd 
Opgeven: imarsman@xs4all.nl  

Oude Veensegrindweg bij manage 
Blauwendraad 

Zondag 26 juli 
15.00 - 16.00 uur 

Natuurtuin Diddersgoed geopend 
Gidsen Cokkie Gadella, Gerrit van Leeuwen 
Max 10 deelnemers; opgeven tel. 0318 550806 

Hoek Goudvink/Ruisseveen 9 
Veenendaal 
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