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Beste lezers, 
Hierbij de nieuwsbrief van november 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. 

 

Natuurkenners gezocht 

Op het landelijk IVN-kantoor willen we via social media 

gebruik maken van de vele natuurkennis die er in de 

regio’s is. Deze kennis willen we delen via WhatsApp. 

Bijvoorbeeld: we willen een post wijden aan de mooie 

eikenbomen in herfst. Hierbij willen we interessante en 

leuke feitjes over de eikenboom aan toevoegen. Hier 

hebben we jouw hulp bij nodig! 

Ken jij een natuurgids/natuurexpert in jouw afdeling die 

het leuk zou vinden om ons van interessante 

natuurkennis te voorzien? D.m.v. een WhatsApp-groep 

met - liefst vele - natuurexperts hopen we weetjes over 

specifieke of juist algemene natuuronderwerpen te 

verzamelen. 

Weet jij iemand, of wellicht jezelf? Laat het weten aan 

Lise Sloot. Tel. 06 30732929, e-mail l.sloot@ivn.nl. 

Bereikbaar: ma t/m do.  

 

Bewonersavonden Heuvelrugtuin 

Inwoners van Utrechtse Heuvelrug, 

Veenendaal en Rhenen die van hun tuin een 

Heuvelrugtuin willen maken worden 

uitgenodigd voor de 3e online 

Bewonersavond op 25 november van 20.00 

tot 21.30 uur. Je krijgt dan volop tips over 

welke planten je kunt kiezen en wat je verder 

nog kunt doen om het insecten en andere 

dieren naar de zin maken! Meld je aan en 

kom ook! 

Het thema dat voor eind februari/begin maart 

op stapel staat is Gifvrij tuinieren. In 

maart/april worden Inheemse planten 

behandeld. 

Bron: Natuur en Milieufederatie Utrecht 
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Winnaar Nederlandse boom van het jaar 

De Moeierboom, een grootbladige linde in het centrum 

van Etten-Leur (zie afbeelding), is de winnaar geworden 

van de derde Nederlandse Boom van het Jaar 

verkiezing 2020 met 3593 stemmen. 

Op nr. 2 eindigde de tweestammige vleugelnoot in 

Middelburg (Zeeland) met 2450 stemmen. Op nr. 3 is 

geëindigd de rode beuk in Domies Toen te Pieterburen 

(Groningen) met 2083 stemmen. 

De winnaar gaat ons land vertegenwoordigen bij de 

Europese Tree of the Year verkiezing, begin 2021. 

Zodra deze verkiezing van start gaat zullen we u weer 

vragen te stemmen op de Moeierboom, en wordt 

misschien met uw hulp deze boom ook de Europese 

winnaar! 

De Boom van het Jaar verkiezing draait om markante 

bomen met een bijzonder verhaal. Het kan gaan om 

een historisch verhaal of om een boom met een 

bijzondere maatschappelijke waarde voor een dorp of 

stad. Bomen vertolken een emotionele waarde, zij 

vertellen ons verhalen die het waard zijn gedeeld en 

herinnerd te worden. 

 

Word docent cursus ‘Jouw Heuvelrugtuin’ 

Hou je van natuurlijk tuinieren en van de 

natuur van de Utrechtse Heuvelrug? Heb je 

kennis en ervaring en deel je deze graag met 

natuurlijke tuiniers in spé, zodat zij een 

Heuvelrugtuin kunnen aanleggen? Misschien 

is docent zijn dan iets voor jou. Als docent 

neem je cursisten mee in de beginselen van 

het natuurlijk tuinieren én denk je met hen 

mee over de stappen die kunnen zetten in 

eigen tuin. Dit doe je aan de hand van een 

reeds ontwikkeld cursusformat, waar je 

uiteraard je eigen draai aan kunt geven. 

Dankzij jouw docentschap en aanstekelijk 

enthousiasme voor tuinieren, kunnen de 

deelnemers na afloop van de cursus zelf aan 

de slag op weg naar hun eigen Heuvelrugtuin. 

Meer informatie vind je op onze website. 
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Film Binnenveldse Hooilanden  

Omroep Gelderland heeft een mooie reportage 

uitgezonden over de Binnenveldse Hooilanden. Hierin 

is presentator Harm Edens in gesprek met ecoloog 

Patrick Jansen, bestuurslid van de stichting Mooi 

Binnenveld, Thijmen van Heerde, boswachter bij 

Staatsbosbeheer en Lodewijk Pool, eigenaar van een 

zorgboerderij. De film duurt 25 minuten en is hier te 

bekijken. 

 

#plantmee! 

IVN heeft november uitgeroepen tot plant-

maand en zet de komende tijd maar liefst 

60.000 bomen in de grond. Steek zelf ook de 

handen uit de mouwen en ga met behulp van 

onze tips aan de slag met het vergroenen van 

jouw leefomgeving. Plant deze maand met 

ons mee en ga voor groen. Samen maken we 

Nederland groener. Want groen is goed voor 

de biodiversiteit én voor de gezondheid. Met 

onze tips tover jij jouw directe omgeving om 

tot een groene oase waar van alles zoemt en 

fluit. Bekijk de tips. 
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