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Beste lezers, 
Hierbij de nieuwsbrief van augustus 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. 

 

60 jaar IVN 

Dit jaar bestaat IVN 60 jaar, reden voor een feest! 

Wegens het coronavirus gaat het oorspronkelijke 

festival dit jaar helaas niet door. Toch staan we graag 

alsnog samen met jullie stil bij ons jubileum. Dit doen 

we op 20 september! Tijdens dit online-feest blikken 

we terug op hoogtepunten in ons 60-jarig bestaan, 

luister je naar inspirerende en vernieuwende sprekers 

en staan we stil bij toekomstperspectieven van IVN. 

Lees verder. 

 

In de bres voor een unieke beukenlaan 

Aan de Broekhuizerlaan in Leersum staan 680 

oude beuken van 200 jaar oud, deels drie rijen 

dik. Dat beeld is uniek in Nederland en daarom 

ook Rijks Cultureel Erfgoed. Deze prachtige 

unieke beukenlaan staat op de nominatie om 

gekapt te worden. Dat is echter niet 

noodzakelijk.  

Jørn Copijn, dé boomexpert van Nederland 

biedt samen met Urgenda aan om het 

achterstallig onderhoud van de bomen op zich 

te nemen. Zo willen ze ervoor zorgen dat de 

bomenlaan geen onnodig gevaar oplevert. 

Daarmee hopen ze de kap te voorkomen.  

Lees verder. 

Bron: Nieuwsbrief Urgenda 07/08 2020 

 

Welke bomen koelen en kunnen tegen droogte?  

‘Een grote boom heeft dezelfde koelingskracht als tien 

airco’s’, zei weerman Marco Verhoef tijdens een 

journaaluitzending. Maar niet elke boom koelt 

evenveel en niet alle boomsoorten kunnen goed tegen 

de droge perioden die steeds vaker voorkomen. 

Klimaatadaptatie Brabant zocht uit welke bomen 

veerkrachtig genoeg zijn in droge gebieden en het 

best de stad koelen.  

Lees verder. 
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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 in 2020 op 4, 5 en 6 september. IVN 

viert mee en helpt initiatiefnemers. Meedoen? 

Kijk op www.fetedelanature.nl. 

Ontdekkaarten Rhenen 

Op 2 juli werden in het Stadsmuseum Rhenen de 

eerste Ontdekkaarten en het boekje Ken je 

Ondergrond uitgereikt. De kaart en het informatie-

boekje van het gebied van Rhenen zijn samengesteld 

door vrijwilligers van het burgerinitiatief Geopark 

Heuvelrug Gooi en Vecht. Er zijn verschillende fiets- 

en wandelroutes en toelichtingen op veel bijzondere 

plekken in en rond Rhenen in opgenomen. De 

Ontdekkaarten en Informatieboekjes zijn gratis te 

verkrijgen bij de Stadmuseum Rhenen. Kijk voor 

verder informatie op www.geoparkheuvelrug.nl. 

 

Interview 

In het julinummer van het blad Veenendaal 

Totaal staat op pag. 28 en 29 een mooi 

interview met ons zeer gewaardeerde IVN-lid 

Cokkie Gadella (foto). De moeite van het lezen 

waard. In het artikel vertelt ze over haar passie 

voor de natuur. De natuurfoto's bij het artikel 

zijn van ons IVN-lid Tineke Wouda. Klik voor 

het artikel op deze link. 
Bron: https://peterscommunicatie.nl/  
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Uitslag tuinvlindertelling  

Gedurende de maand juli organiseerde de 

Vlinderstichting weer een tuinvlindertelling. Dankzij 

deze telling weet de Vlinderstichting welke vlinders er 

in de zomer in tuinen rondvliegen. Met die informatie 

kunnen vlinders beter geholpen en beschermd 

worden. 

Alle waarnemingen konden worden gemeld op 

www.vlindermee.nl. Het meest waargenomen werd de 

atalanta. De dagpauwoog eindigde op nummer twee, 

het klein koolwitje werd derde. 

De top 10 van 2020: 

    atalanta     boomblauwtje 

    dagpauwoog     klein geaderd witje 

    klein koolwitje     bruin zandoogje 

    groot koolwitje     bont zandoogje 

    citroenvlinder     gehakkelde aurelia 
 

Digitale training: Jongeren & IVN 

Hoe maak je een activiteit interessant voor 

jongeren in de leeftijd van 18 t/m 30 jaar? En 

hoe betrek je hen bij je IVN-afdeling? Bij deze 

doelgroep zit onwijs veel energie op het gebied 

van natuur en duurzaamheid. 

Tijdens de interactieve training krijg je tips en 

tricks over hoe je activiteiten voor hen 

organiseert en hen betrokken houdt. Joris Buis 

zal vanuit zijn rol als Landelijke projectleider 

Jongeren inspiratie geven over dit onderwerp. 

De training, georganiseerd door IVN 

Gelderland, is op dinsdag 25 augustus van 

19.30 - 21.00 uur. 

Klik hier voor informatie en aanmelden. 

 

Petitie: red de zomertortel! 

De zomertortel is een sterk bedreigde vogelsoort in 

Europa. Nog niet zo lang geleden was het een talrijke 

broedvogel, maar verdwijnt nu in snel tempo uit 

Nederland en omringende landen. Vogelbescherming 

Nederland probeert daarom de zomertortel uit alle 

macht te beschermen. Toch wil Frankrijk dit jaar de 

jacht weer toestaan op maar liefst 18.000 

zomertortels. Steun de Franse vogelbescherming 

steunen door het tekenen van de petitie. 

Hartelijk dank alvast, Ida Marsman 
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Hulp gevraagd   

De Binnenveldse Hooilanden beginnen zich te 

ontwikkelen. Om te voorkomen dat zaailingen 

van populieren direct al de ontwikkeling van 

blauwgrasland dwarsbomen, moeten ze eruit 

getrokken. Kom je op zaterdag 15 augustus 

ook helpen om deze jonge boompjes te 

verwijderen? 

We verzamelen om 9.00 uur bij de kruising 

Veensteeg en Nieuwesteeg (fietsknooppunt 

13). Daar gaan we samen het natuurgebied 

in. Rond 11:30 uur ronden we af. Tussentijds 

is er natuurlijk koffie/thee-pauze. Kom op de 

fiets. I.v.m. corona graag zelf werkhand-

schoenen meenemen. 
 

Activiteiten 

Zaterdag 15 aug. 
09.00 uur 

Zaailingen van populieren verwijderen in 
het Binnenveld 

Verzamelen bij kruising Veensteeg en 
Nieuwesteeg (fietsknooppunt 13) 

Donderdag 20 aug. 
19.30 - 21.30 uur 

Lezing Wolven op de Veluwe - Marc Wilbers 
Toegang € 8,00. Aanmelden verplicht. 
wim.braakhekke@renkumsbeekdal.nl  

Natuurcentrum Veluwe, Groot Ginkelseweg 
2a, 6718 SL Ede 

Zondag 23 aug. 
15.00 - 16.00 uur 

Natuurtuin Diddersgoed geopend 
Gids Gerrit van Leeuwen 
Max. 10 bezoekers; opgeven tel. 0318 550806 

Hoek Goudvink/Ruisseveen 9 Veenendaal 

28 t/m 30 augustus Nacht van de Vleermuis 
Zie: http://www.nachtvandevleermuis.nl/  

 

4, 5 en 6 september Natuurfestival Fête de la Nature  

Vrijdag 11 sept. 
13.00 uur 

Geoparkexcursie Plantage Willem III 
IVN-gids Kees de Heer 
Max. 12 deelnemers 

Aanmelden via geoparkexcursie@gmail.com  
o.v.v. ‘Plantage 11/9', waarna informatie over 
het verzamelpunt volgt 

Zaterdag 12 sept. 
09.30 uur 

IVN Schone Stappen Wandeling  
Opgeven: hmkoolen@gmail.com   

P-plaats NS Station Veenendaal-West 
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