
 

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. 

 

Beste lezers, 
Hierbij de nieuwsbrief van april 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. 

 

NLdoet uitgesteld tot 29 mei 

Ook dit jaar zou IVN-moestuin de Duiventoren in maart 

deelnemen aan de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. 

Vanwege corona is deze echter uitgesteld tot 29 mei. 

De moestuin heeft diverse klussen op het lijstje staan. 

Zoals het aanbrengen van houtsnippers op de paden, 

compost op de bedden en wied- en plantwerk. 

Je kunt je al aanmelden als deelnemer op de site van 

NLdoet: https://www.nldoet.nl/klus/moestuin-startklaar-

maken-voor-het-seizoen.  

Wij zorgen voor een zinvolle en leuke klusochtend van 

10.00 - 13.00 uur met koffie/thee en koek. 

Meer informatie bij Dorthy Reijn: 

moestuin@ivnveenendaal-rhenen.nl. 

 

Educatief speelbos  

Op recreatiepark De Lucht in Renswoude 

wordt momenteel een stukje bos omgevormd 

tot een educatief speelbos. Kinderen kunnen 

er straks struinen, spelen, vies worden, 

ontdekken en beleven. Schoolklassen kunnen 

er een buitenles krijgen. Er komt een 

rugzakroute. Bij de receptie is een rugzak met 

veldwerkmateriaal en een opdrachtenboekje 

te verkrijgen.  

Het speelbos is een initiatief van Rob en Ria 

van de Bor en wordt met behulp van een 

groep vrijwilligers aangelegd.  

Nieuwsgierig geworden? Kom alvast een 

kijkje nemen! Reacties naar 

r.van.de.bor@ziggo.nl. 

Recreatiepark de Lucht, Barneveldsestraat 

47, Renswoude. 
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Online webinar Inheemse planten 

In een aantal plaatsen rond de Utrechtse Heuvelrug, 

waaronder de gemeenten Veenendaal, Rhenen en 

Utrechtse Heuvelrug, kunnen inwoners meedoen met 

het Heuvelrugtuin-project. Wist jij dat er op de 

Heuvelrug vooral inheemse (wilde) plantsoorten leven? 

En dat in een Heuvelrugtuin minimaal 5 planten of 

bomen staan die afkomstig zijn van deze plantenlijst? 

Deze planten zijn namelijk belangrijk, want deze 

hebben een unieke aantrekkingskracht op verschillende 

insecten die met uitsterven worden bedreigd. Wil je van 

je tuin een Heuvelrugtuin maken? Meld je dan aan voor 

de Online Webinar over inheemse planten op 21 april. 

 

Nationale Bijentelling 

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk 

project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN 

Natuureducatie en LandschappenNL. Het 

doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten 

komen, zodat we de bij beter kunnen helpen. 

De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd 

in samenwerking met EIS Kenniscentrum 

Insecten en Waarneming.nl. In het weekend 

van 17 en 18 april vindt de Nationale 

Bijentelling weer plaats. Zet dit weekend 

alvast in je agenda en kom in actie voor de 

wilde bij.  

Klik hier voor aanmelden en meer informatie. 

 

Grote Natuurles tijdens de Nationale Buitenlesdag 

Frisse buitenlucht, beweging en een natuurlijke 

omgeving zijn goed voor fysieke en mentale 

gezondheid van kinderen. Daarom roepen Jantje Beton 

en IVN Natuureducatie alle leerkrachten op om naar 

buiten te gaan tijdens de Nationale Buitenlesdag op 13 

april 2021. We gaan dit jaar met zijn allen de natuur op 

het schoolplein ontdekken door middel van botanisch 

stoepkrijten! Organiseren jullie vaker activiteiten op 

scholen of willen jullie dat gaan doen? Doe mee met de 

Grote Natuurles en ga botanisch stoepkrijten met de 

leerlingen bij de school in je buurt.  

Klik hier voor aanmelden en meer informatie. 
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Boom van het Jaar 2021 

Half maart is de winnaar van de Europese 

verkiezing voor de Boom van het Jaar 

bekendgemaakt. De Millennium Steeneik van 

Lecina mag een jaar lang de titel European 

Tree of the Year dragen. De Spaanse boom 

behaalde een recordaantal van 104.264 

stemmen.  

Nooit eerder behaalde een Nederlandse 

boom zoveel stemmen bij deze verkiezing. De 

Moeierboom, een 345 jaar oude linde op de 

Markt in Etten-Leur, sleepte maar liefst 34.244 

stemmen in de wacht. Hiermee eindigde de 

Moeierboom (de Nederlandse Boom van het 

Jaar) op de zesde plaats.  
Bron: https://www.deboomvanhetjaar.nl/ 

 

IVN Op Padcast: Op zoek naar uilen 

Eén van de meest tot de verbeelding sprekende vogels 

is de uil. Beroemd en berucht van spannende films met 

tovenaars en speeches in de politiek. Gelukkig hoeven 

we deze bijzondere vogel niet alleen uit verhalen te 

kennen, ze leven namelijk ook gewoon in Nederland. 

Luister naar onze nieuwe Op Padcast met IVN 

Natuurgids Dick de Vos. 

 

Doe-tip: Tegels eruit, planten erin! 

Het grootste natuurgebied van Nederland? 

Dat zijn al onze tuinen bij elkaar opgeteld. 

Help mee om dit gebied weer een stukje 

groener te krijgen. Je kunt klein beginnen 

door slechts één tegel eruit te halen en er 

bloemzaad in te planten. Hartstikke fijn voor 

de wilde bij! Lees meer. 

 

De nieuwe Groenhoftuin 

Zoals jullie weten, gaan we verhuizen! Ons nieuwe gebouw, dat voor ons verbouwd en verduurzaamd 

wordt, heeft een grote tuin, die opnieuw ingericht zal worden. Samen met de schoolgidsen hebben we 

voor de nieuwe tuin een lijst met wensen en ideeën opgesteld. Daarop staan educatieve elementen, 

zoals zintuigbakken met reuk-, proef- en voelplanten en een blote-voetenpad, maar ook de wens om 

er een Heuvelrugvoorbeeldtuin van te maken. Heel in het kort: Een Heuvelrugtuin is minstens 60% 
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groen, er wordt gifvrij getuinierd, het biedt beschutting voor vogels en insecten en je vindt er planten 

die passen in de omgeving van het Nationaal Park. Zie voor meer informatie: Utrechtse Heuvelrugtuin. 

Eigenlijk is het niet veel bijzonders. De huidige Groenhoftuin voldoet al aan de eisen die aan zo’n tuin 

gesteld worden. 

Een hovenier in Veenendaal is gevraagd om op basis van deze wensenlijst een ontwerp te maken 

voor de nieuwe tuin. We kijken daar reikhalzend naar uit. 

Namens de Scholenwerkgroep en de Werkgroep Groenhoftuin, 

Hanneke Baretta-Bekker 

 

Activiteiten  

13 april Nationale Buitenlesdag Aanmelden 

17-18 april Nationale Bijentelling Aanmelden 

21 april 
19.30-21.00 uur 

Online Webinar inheemse planten Aanmelden 

25 april 
15.00 - 16.00 uur 

Diddersgoed geopend 
Geen gidsen aanwezig 

Ruisseveen/hoek Goudvink 
Veenendaal 
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