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Beste lezers, 
Hierbij de nieuwsbrief van juli 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. 

 

Oproep voor een insectenkundige  

Op IVN-moestuin de Duiventoren wemelt het 

inmiddels van de insecten. Daar willen we wel 

meer van en over weten. Vooral op gebied van 

‘huisvesting’. Er is een druk bezocht 

insectenhotel, maar er is ruimte voor meer. 

Vraag: zijn insecten je grote hobby en wil je een 

keer naar de moestuin komen om te bekijken 

wat er al is en wat een mooie aanvulling zou 

zijn, dan ben je van harte welkom! Liefst op 

dinsdagochtend, vrijdagmiddag of 

zaterdagochtend. 

Je kunt contact opnemen met Dorthy Reijn: 

moestuin@ivnveenendaal-rhenen.nl. 

 

Opbrengst Welkoop klantenpas 

Bij Welkoop Veenendaal ligt een klantenpas van IVN 

Veenendaal-Rhenen. Alle aankopen die IVN-leden 

gedurende ongeveer één jaar op deze klantenpas 

hebben laten zetten heeft voor de vereniging een 

bedrag aan € 244 opgeleverd. Dit wordt dankbaar in 

ontvangst genomen door de IVN-werkgroepen 

NatuurWerkt! en Moestuin de Duiventoren.  

Hartelijk dank! Groet, Dorthy 

 

Luister naar de IVN Tuincast 

Maarten Bruns gaat op bezoek gaat bij mensen 

met bijzondere tuinverhalen. Deze keer gaat de 

podcast over Hans Kramer van de Hessenhof 

in Ede, die verhaalt over biologisch tuinieren. 

Van het gebruik van gif en meststoffen tot de 

'plofplant'. En ook met handige tips over hoe je 

zelf biologisch kan tuinieren. Hans Kramer is 

eigenaar van de grootste biologische 

vasteplantenkwekerij van Nederland. 

Luister naar de podcast. 
  

Gewone smalboktor 
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Doe je ook mee met de Tuinvlindertelling? 

Het weekend van 15-17 juli is de tuinvlindertelling. 
Zoals het er nu uitziet zijn dan de vlinderstruiken en 
andere bloeiende planten in je tuin een heerlijke 
nectarbron voor dagpauwogen, koolwitjes en 
misschien zelfs de prachtige koninginnenpage 
(foto). Tel je ook mee? Volg deze link voor meer 
informatie of opgeven. 
Met heel veel insecten, waaronder vlinders, gaat het 
niet goed. Dit is zorgelijk, want insecten zijn erg 
belangrijk voor onze natuur. Door middel van de 
vlindertelling ontstaat een beter beeld van de 
vlinderstand. Met deze informatie kunnen de 
vlinders beter beschermd worden. 
Maak gebruik van de gratis herkenningskaart. 
 

Onduidelijkheid statiegeld op blikjes 

Van de twee miljard blikjes die elk jaar worden 
verkocht eindigen er zo’n 150 miljoen als 
zwerfafval. Om dit terug te dringen komt er per 
1 jan. 2023 statiegeld op blikjes, althans dat 
was de afspraak. De industrie probeert echter 
een barrière op deze datum op te werpen door 
te zeggen dat dat niet haalbaar is. 
Milieuorganisaties roepen dat het de zoveelste 
vertragingsmanoeuvre is. De staatssecretaris 
houdt zich nog even stil…. 

 
Statiegeld kleine plastic flessen succes 

Sinds vorig jaar juli zit er statiegeld op plastic flesjes 
frisdrank en water. Dit heeft geresulteerd in een flinke 
afname van flesjes in het zwerfafval. Begin dit jaar 
lagen er volgens de landelijk bekende zwerfinator Dirk 
Groot 70 % minder plastic flesjes in de berm. 
Ondanks onvolledige, onduidelijke wetgeving en 
tekortkomingen in de uitvoering is dit een groot 
succes.  
 

Fête de la Nature  

In het weekend van 2, 3 en 4 september 2022 
viert IVN Natuureducatie de negende editie van 
Fête de la Nature. Het grootste 
grassrootsfestival van Nederland. In het hele 
land vieren lokale organisatoren diverse 
kleinschalige natuurfeestjes. Variërend van een 
muziekoptreden in de buitenlucht tot aan een 
speurtocht door het bos. Lees op onze website 
het volledige nieuwsbericht over Fête de la 
Nature en hoe je mee kunt doen. Lees meer. 
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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  

15-17 juli Tuinvlindertelling Meer informatie 

Zaterdag 16 juli   

14.00 uur 

Excursie Insecten Kwintelooijen 

Gids: Carlo van de Weerd 

Start: P-plaats Kwintelooijen aan de 

Oude Veensegrindweg 

Dinsdag 19 juli  

13.30 uur 

 

Zomerwandeling kasteelpark Renswoude 

Aanmelden verplicht: Ria van de Bor (0318 

573489 / r.van.de.bor@ziggo.nl) 

Start: P-plaats: rotonde schuin 

tegenover het kasteel 

Meer informatie  

Donderdag 21 juli 

09.30 uur 

 

Natuurwandeling in De Groene Grens 

Opgeven bij Ina van Keulen: 

ina.vankeulen@chello.nl 

Vertrekpunt: Groene Grens zuid 

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

 

26 t/m 28 juli Nacht van de Vleermuis https://www.nachtvandevleermuis.nl/ 

Zondag 31 juli 

09.30-12.00 uur 

Diddersgoed geopend 

Er is een gids aanwezig 

Ruisseveen hoek Goudvink 

Veenendaal 

Dinsdag 2 aug. 

13.30 uur 

 

Zomerwandeling kasteelpark Renswoude 

Aanmelden verplicht: Ria van de Bor (0318 

573489 / r.van.de.bor@ziggo.nl) 

Start: P-plaats: rotonde schuin 

tegenover het kasteel 

Meer informatie  
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Foto: Tineke Wouda 

Even uitblazen...... 
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