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Beste lezers, 
Hierbij de nieuwsbrief van juni 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 vier 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. 

 

Staatsbosbeheer zoekt enthousiaste vrijwilligers 

Heb je hart voor de natuur? En kun jij dat vol 
enthousiasme delen met bezoekers van onze 
natuurgebieden en wil jij je talenten inzetten om 
mensen te laten genieten van wat de natuur te bieden 
heeft? Dan ben jij de vrijwilliger die Staatsbosbeheer 
zoekt! We zijn op zoek naar mensen die 
publieksexcursies willen begeleiden en/of 
natuuractiviteiten voor kinderen willen organiseren op 
en rond het terrein van het Bezoekerscentrum 
Grebbelinie. De frequentie en invulling is in gezamenlijk 
overleg te bepalen.  
Wat zoeken wij? 
- Enthousiaste, gemotiveerde mensen 
- Affiniteit met en kennis van natuur. 
- Bereidheid om vrijwilliger te worden bij SBB 

Wat bieden wij? 
- Vrijwilligerskleding 
- Vrijwilligersvergoeding (uren- of km-vergoeding) 
- Toegang tot het online vrijwilligersportaal en de 

nieuwsbrief 
- Jaarlijkse kerstattentie of vrijwilligersuitje (om en om) 

Reageer door een mail te sturen naar boswachter 
Corien Koreman via c.koreman@staatsbosbeheer.nl  
 

Slootjesdag IVN Veenendaal-Rhenen 

Wat zit er in de sloot? Zaterdag 12 juni van 

10-12 uur doet het IVN Veenendaal-Rhenen 

mee met de landelijke IVN Slootjesdag. 

Gidsen staan in het Stadspark klaar met 

schepnetten, waterbakken en zoekkaarten, 

zodat de kinderen met hun ouders of oma's 

en opa's aan de slag kunnen gaan om 

waterbeestjes te scheppen en te bekijken. De 

locatie is: het Stadspark aan de 

Groeneveldselaan tegenover de Surfvijver 

aan de kant van de Grote Pekken. Deelname 

even opgeven via telnr. 06 19572821 (Janny 

Groenleer).  

Download de gratis bouwplaat om alvast een 

droomsloot te knutselen! 
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IVN Op Padcast: de wilde bij 

De wilde bij is de laatste tijd letterlijk het buzzwoord van 

de natuur. Maar wat is een wilde bij nou eigenlijk? En 

waarom is deze zo belangrijk voor de natuur? In de 

nieuwe IVN op Padcast neemt IVN-natuurgids Anneke 

ons mee op zoek naar de wilde bij. Ga je mee op pad? 

 

Geslaagde Schone Stappen Wandeling 

Op zaterdag 5 juni was er weer een IVN 

Schone Stappen Wandeling. Na een 

noodgedwongen coronastop werd het weer 

tijd om de afvalgrijpers ter hand te nemen. 

Elke drie maanden wordt er - telkens in een 

andere wijk van Veenendaal - een zwerfafval-

opruimactie gehouden. Deze keer was Wijk 

Zuid aan de beurt: het Bruïneplein en de 

omliggende straten werd van al het afval 

ontdaan. Gezellig zo met elkaar en de straten 

zien er weer schoon uit. De volgende actie 

staat gepland voor zaterdag 4 september. 

Noteer het vast in je agenda. In de 

nieuwsbrief van augustus komt nog een 

aankondiging met meer informatie. 

 

Het Leughtenpad geopend 

Op de grens van Renswoude, Scherpenzeel en 

Barneveld op recreatiepark De Lucht is op 2 juni 

educatief speelbos het Leughtenpad geopend. Onze 

leden Rob en Ria van de Bor hebben hier een 

belangrijke bijdrage aan geleverd.  

In het gratis toegankelijke bos kunnen kinderen rennen, 

speuren, klimmen, ontdekken, met water spelen en er is 

ook een rugzakroute. Andere elementen zijn een 

blotevoetenpad, uitkijkposten, een insectenhotel, een 

nagemaakte dassenburcht, een speelvijver en een 

visvijver. 

Op de aanlooproute naar het speelbos ligt een 

Keltische boomkalender. De bermen zijn ingezaaid met 

een zadenmengsel. Daarnaast is de natuurlijke poel 

uitgebaggerd. Bij de receptie van het park is een boekje 

verkrijgbaar met opdrachten en extra materialen, zoals 

zoekkaarten, een loeppotje en een schepnet om de 

onderwaterwereld te ontdekken. 
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Landelijke Tuinvlindertelling 

Juli is dé vlindermaand bij uitstek. In onze Nederlandse 

tuinen zijn er zo’n 20 vlindersoorten te ontdekken. 

Daarom organiseert De Vlinderstichting van 3 t/m 25 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. 

Met de app Vlindermee kan je snel en gemakkelijk alle 

vlinders in je tuin doorgeven. Weet je niet welke vlinder 

je hebt gezien? Dan kan je in de app snel de naam 

opzoeken.  

Ook meedoen? Meld je dan aan bij de Landelijke 

Tuinvlindertelling. 

 

Week van de Invasieve Exoten 

Invasieve exoten zijn uitheemse planten, dieren 

en micro-organismen die door menselijk 

toedoen in een nieuw gebied terecht zijn 

gekomen. Ze kunnen veel schade veroorzaken. 

In Nederland komen vele honderden invasieve 

exoten voor. Denk bijvoorbeeld aan de rode 

Amerikaanse rivierkreeft, de Japanse 

duizendknoop, de halsbandparkiet en de 

tijgermug.  

Deze maand wordt opnieuw een Week van de 

Invasieve Exoten georganiseerd. De week start 

op 18 juni en duurt tot en met zondag 27 juni. 

In tien dagen tijd zijn er over het land verspreid 

lezingen, excursies, natuurwerkdagen en 

andere publieksactiviteiten, waar aandacht 

wordt besteed aan de uitheemse planten en 

dieren die door menselijk toedoen hier 

terechtgekomen zijn. Klik hier voor meer 

informatie.  
 
Activiteiten  

12 juni IVN Slootjesdag Stadspark Groeneveldselaan 

18 juni - 27 juni Week van de Invasieve Exoten  

23 juni Algemene ledenvergadering  
Leden en donateurs krijgen een aparte uitnodiging 

De Groenhof 

27 juni 
15.00 - 16.00 uur 

Diddersgoed geopend 
 

Ruisseveen/hoek Goudvink 
Veenendaal 

3 - 25 juli Landelijke Tuinvlindertelling  
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