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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 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 naar nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl. 
Veel leesplezier gewenst. 

 

 

Klantenpas Welkoop voor IVN 

Ook dit voorjaar even een herinnering aan de IVN 

klantenpas bij de Welkoop. Met deze klantenpas spaart 

IVN 10% van alle aankoopbedragen die op deze pas 

gezet worden in euro’s. Ter vergelijking; op je eigen pas 

spaar je 1%! Je hoeft alleen maar aan te geven dat je 

de punten op de IVN-pas wilt zetten. Het gespaarde 

bedrag wordt één keer per jaar uitgekeerd en wordt 

verdeeld tussen Natuur Werkt en moestuin de 

Duiventoren. 

Alvast heel hartelijk dank voor de medewerking. 

mailto:ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen
mailto:nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl
mailto:nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl
mailto:voorzitter@ivnveenendaal-rhenen.nl
mailto:pjvankrugten@hetnet.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. 

 

Voer de bij bij op Nationale Zaaidag 

The Pollinators zetten zich al jaren in voor meer 

voedsel voor bestuivers en meer biodiversiteit. 

Bestuivende insecten zijn cruciaal voor 

gezonde ecosystemen en daarom willen ze 

zoveel mogelijk mensen betrekken bij het 

beschermen van deze kleine maar belangrijke 

wezens. 

Dit jaar openen The Pollinators weer de 

voedselbanken voor bijen. Maar liefst 1500 

verspreid over Nederland. De voedselbanken 

zorgen voor de ‘zaaduitdeelpakketten’ om de 

hongerige bijen bij te voeren. 

Door te zorgen voor een constant aanbod van 

voedsel zijn bijen en andere bestuivers beter in 

staat te overleven. Het zaaien van bloemen 

helpt de bijen dus direct. Daarom vormen the 

Pollinators in aanloop naar 22 april (Nationale 

Zaaidag) een grote bijencoalitie.  

Op deze dag gaan we dan met tienduizenden 

mensen tegelijk biologische bloemen zaaien; In 

tuinen, op balkonnetjes en dakterrassen en in 

boomspiegels. 

Dorthy Reijn heeft zich aangemeld als 

voedselbank voor bijen. Heb je ruimte in je tuin 

of op je balkon voor wilde bloemen? Stuur een 

bericht naar d.reijn@xs4all.nl dan laat ik weten 

wanneer je een zakje zaden op kunt komen 

halen. 

 

Tureluren op de fiets 

Op zaterdag 16 april is het weer Tureluren in het 

Binnenveld. Drie ervaren weidevogelaars nemen je 

mee naar de plekjes waar de weidevogels van het 

Binnenveld zich bevinden. Deels nog in het agrarische 

gebied en deels in de natuurgebieden. Neem vooral je 

verrekijker mee, zij zullen je wijzen waar je moet kijken. 

Wie weet vind je ze alle vijf (grutto, wulp, tureluur, kievit 

en scholekster) of misschien nog wel meer. Natuurlijk 

krijg je ook te horen hoe de vrijwilligers hun 

beschermwerk aanpakken. Vertrek 10.00 uur vanaf 

parkeerplaats supermarkt COOP in Achterberg. 

Aanmelden: rtdejong@planet.nl Kievit op een nest 

Wouda 
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Vogelaars (nooit) uitgevogeld 

Hoe beginnen vogelaars? Wat doen ze en 

waarom? Van welke vereniging zijn ze lid en 

waarom? Deze onderzoeksvragen zijn 

verwerkt in het boek Vogelaars (nooit) 

uitgevogeld van Debby Doodeman. Over 

waarnemingen doorgeven, lievelingsvogels en 

veel meer. Ook de verschillen tussen 

vrouwelijke en mannelijke vogelaars komen 

aan bod. Het boek heeft als doel het ware 

beeld van vogelaars te laten zien, maar ook 

anderen inspireren om te gaan vogels kijken.  

Meer informatie? Ga naar 

https://www.fogol.nl/onderzoek. 
 

Bloementuintjes 

Met de Bloementuintjes fleur je niet alleen jouw tuin  

of balkon op, je doet ook iets terug voor de natuur! Je 

werkt mee aan het verbeteren van de biodiversiteit en 

meer groen in jouw buurt.  

Daarom heeft IVN Natuureducatie samen met Albert 

Heijn 8 verschillende bloementuintjes samengesteld. 

Sparen kan van 4 tot 17 april 2022 bij de Albert Heijn 

bij jou in de buurt. Heb je jouw Bloementuintjes 

verzameld? Wij helpen je op weg met handige 

kweektips per bloemenmix, extra hulp om jouw tuin 

het hele jaar te laten bloeien én een gratis online 

cursus. Lees meer. 
 

Honderden monumentale bomen gered 

De monumentale beuken aan de 

Broekhuizerlaan in Leersum dreigden gekapt te 

worden. Dankzij constructief overleg tussen 

eigenaren, betrokken inwoners, Urgenda en 

gemeente Utrechtse Heuvelrug is het gelukt om 

samen tot een mooie oplossing te komen: er is 

een stichting in het leven geroepen die de 

monumentale beuken beheert en die zich 

ervoor inzet om de monumentale beuken 

zoveel mogelijk te behouden. 

De laan is een unieke plek met eeuwenoude 

bomen die van grote waarde zijn. Meer 

informatie: https://broekhuizerlaan.nl. 
Bron: Urgenda 

 

De Broekhuizerlaan 
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De Nationale Bijentelling 

Draag bij aan de bescherming van de wilde bij en tel 

mee! De Nationale Bijentelling is in het weekend van  

23 & 24 april. Ben je er dit jaar bij? 

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. Zet dit 

weekend alvast in je agenda en kom in actie voor de 

wilde bij. Schrijf je alvast in voor de telling en onze 

nieuwsbrief en blijf 'bij'.  

Zie: https://www.nationalebijentelling.nl. 

 

Bokashi in het plantsoen  

De Gemeente Veenendaal zet zich in voor 

biodiversiteit en voor het belang van een 

gezonde bodem. Daarom is op de Kerkewijk en 

de Industrielaan een experiment gestart met 

Bokashi. 

Misschien heb je het al ergens gezien: 

plantsoenen of bomen waar een laag organisch 

materiaal op de bodem ligt. Dit materiaal is 

gemaakt van blad en heet Bokashi. Dit is een 

uit Japan overgenomen methode, waarbij 

plantenresten door middel van fermentatie 

worden omgezet in voeding voor de bodem: 

gezond voor plant en dier. Lees meer. 

 

Openingstijden repaircafés  

In de repaircafés kun je terecht voor het repareren van 

kleding, apparaten, fietsen, speelgoed en andere 

zaken. Er staat een vrijwilligersgroep klaar om 

mankementen aan de meegenomen spullen op te 

lossen. De openingstijden: 

 Veenendaal: Buurthuis Turfke Zonnebloemstraat 1 

Derde vrijdag vd maand, van 13.30 tot 16.30 uur 

 Rhenen: De Westpoort, Veerweg 1 

Vierde vrijdag vd maand van 13.30 tot 16.00 uur 

 Elst: Het Bestegoed - bovenzaal 5, Tabaksweg 20 

Eerste dinsdag vd maand van 13:30 – 16:00 uur. 
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Activiteiten  

16 april 

10.00 uur 

Excursie weidevogels Binnenveld Aanmelden: rtdejong@planet.nl 

P-plaats COOP in Achterberg 

22 april Nationale Zaaidag  

23 en 24 april Nationale Bijentelling Zie: https://www.nationalebijentelling.nl. 

25 - 29 april Week van de teek Meer info. 

30 april  

5.00 - 8.00 uur  

Vogelzangexcursie Doesburgerbuurt  

(IVN Ede).  

Start: carpoolplaats N224/ A30 

(tegenover Kernhem). Meer info. 

 

 Foto: Tineke Wouda Viooltjes na een sneeuwbui 
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