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

 

Oproepen jeugdactiviteiten en we publiceren wandel- en  

media@ivnveenendaal-rhenen.nl 

redactie@ivnveenendaal-rhenen.nl 
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Opening Groenhof door burgemeester Kats 

Op 21 mei is De Groenhof door burgemeester Kats 

feestelijk geopend. De vroegere peuterspeelzaal 

Haasje Wip is volledig gerenoveerd en kan met 

energielabel A+ weer mee met de tijd. 

Na het openingswoord door onze voorzitter werd 

door de burgemeester een inheemse lijsterbes 

geplant. Daarna volgde de open dag, gericht op 

bewoners van het PWA-park, maar ook bedoeld 

voor andere belangstellenden. 

Er zijn die dag zo’n 120 mensen langsgekomen om 

nader kennis te maken met IVN.  

Op de fotogalerie staan foto's van de open dag. 

 

Bomen voor Koeien  

De campagne Bomen voor Koeien zet zich in 

voor een klimaat- en diervriendelijk 

landschap. Door het planten van bomen langs 

weilanden krijgen de dieren een schaduwplek 

tegen de brandende zon. Ook meedoen aan 

de campagne? Koop certificaten voor 10 euro 

per stuk. Ieder certificaat maakt de aanplant 

van één inheems boompje mogelijk. Inmiddels 

zijn er zo al 124.698 bomen aangeplant. De 

campagne is een initiatief van Stichting 

wAarde, Vroege Vogels (VARA/BNN) en 

LandschappenNL. Meer informatie op 

https://www.bomenvoorkoeien.nl/  

 

Hoogspanningsgevaar in Binnenveld 

Dit jaar zijn er in het Binnenveld al twaalf 

knobbelzwanen tegen de hoogspanningsdraden 

aangevlogen, met dodelijke afloop. Sinds een rij hoge 

bomen aan de Veensteeg is gekapt vliegen de 

zwanen tegen draden aan. Aan netbeheerder Tennet 

is gevraagd of er geen zogenoemde varkenskrullen 

om de draden heen kunnen worden gewikkeld. Door 

de spiralen merken de vogels de draden beter op. Dat 

moet gebeuren met een helikopter. Door de 

vergunningenprocedure en vanwege werkzaamheden 

elders kan dit niet eerder dan volgend jaar 

gerealiseerd worden.  

Bron: https://www.gld.nl/  

 

Foto: de Gelderlander 

Foto: Tineke Wouda 
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Genieten van Rhenens groen 

Zaterdag 18 juni organiseert ‘Genieten van Rhenens 
groen’ weer een wandeltocht door en rond Rhenen. 
Tijdens de wandeling is er volop aandacht voor de 
natuur.  
Er zijn twee wandelroutes: een korte (4 km) en een 
lange (8 km). De start is tussen 11 en 12 uur. De 
lange wandeltocht gaat langs onze IVN-moestuin, 
waarbij Dorthy met haar team klaarstaat om iets te 
vertellen over alles wat daar groeit en bloeit. 
De wandelingen zijn niet geschikt voor mensen die 
minder goed ter been zijn. Kinderen mogen mee, 
maar er worden voor hen geen speciale activiteiten 
aangeboden.  
Wandel je mee? Geef je dan op via 
genietenvanrhenensgroen@gmail.com en zet erbij 
voor welke route je je inschrijft. Dan ontvang je de 
benodigde informatie.  

 
IVN Schone Stappen Wandeling 

Zaterdag 11 juni om half 10 is er weer een Schone 
Stappen Wandeling. Deze keer is Wijk Zuid aan de 
beurt: het Bruïneplein en de omliggende straten wordt 
van zoveel mogelijk zwerfafval ontdaan. Deze 
wandelingen worden vier keer per jaar op 
zaterdagochtend gehouden, telkens in een andere 
wijk van Veenendaal. Gewapend met afvalzak en 
grijper gaan we aan de slag om zoveel mogelijk afval 
op te ruimen. Het opruimen duurt anderhalf uur. We 
starten bij de oude Groenhof aan de Karel 
Fabritiusstraat 3. Opgeven: hmkoolen@gmail.com. 

 

IVN Slootjesdagen 

Op zaterdag 11 juni kunnen kinderen samen 
met hun (groot)ouders op avontuur langs de 
waterkant. IVN Natuurgidsen Janny Groenleer 
en Karin Houtzager staan klaar met 
schepnetjes, loeppotjes en zoekkaarten om 
kinderen van alles te leren over het leven in de 
sloot. Hoe ziet de grote spinnende watertor 
eruit? Ontdek wie er in de zomer op het water 
kan schaatsen, probeer de snelste zwemmers 
van de sloot te vangen. Of word een echte 
slootjesonderzoeker door bijvoorbeeld de 
waterdiertjes te tellen en het aantal in te voeren 
op https://www.waterdiertjes.nl. 
De slootjesexcursie is bij het Stadspark ter 
hoogte van de surfvijver aan de 
Groeneveldselaan. Het begint om 10 uur en 
duurt ongeveer 2 uur. Meer info: 06 19572821. 

Foto: Ester Bullens (IVN) 
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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 zijn: 

 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 

 

Activiteiten  

Zaterdag 2 juli  

10.00 tot 15.00 uur 

Bijenmarkt te Veenendaal 

 

Bij pannenkoekenhuis 'De Bijenmarkt', 

Nieuweweg Noord  

Zondag 26 juni 

09.30-12.00 uur 

Diddersgoed geopend 

Er is een gids aanwezig 

Ruisseveen hoek Goudvink 

Veenendaal 

Zaterdag 11 juni 

09.30 uur 

IVN Schone Stappen Wandeling Start: bij de oude Groenhof aan de 

Karel Fabritiusstraat 3 

Zaterdag 11 juni 

10.00 uur 

Slootjesexcursie Stadspark bij de surfvijver 

Groeneveldselaan Veenendaal 

Donderdag 16 juni 

09.30-12.00 uur 

 

Natuur- en cultuurhistorie in de 

Jufferswaard - Natuurwandeling 

Vertrekpunt: Renkumse Veerstoep 

Meer info: 

https://wageningen.knnv.nl/activiteiten/ 

Zaterdag 18 juni 

Tussen 11 en 12 uur 

Genieten van Rhenens groen - Wandeltocht Opgeven: 

genietenvanrhenensgroen@gmail.com 
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Foto: Tineke Wouda Impressie van de open dag op de Groenhof 
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