
 

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 augustus met weer een aantal voor u geselecteerde wetenswaardig-
heden 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. 

 

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. Ga jij mee wildplukken of herfstzaaien? Of 

luister je liever naar live muziek en geniet je van een 

voorstelling in de buitenlucht? Tijdens Fête de la 

Nature vieren we de natuur, allemaal op onze eigen 

manier. Bekijk waar jij feest kunt vieren bij jou in de 

buurt op 2, 3 en 4 september. 

 

Otters in de Binnenveldse Hooilanden? 

De Binnenveldse Hooilanden lijken door de 

recente beheermaatregelen een geschikt 

leefgebied voor otters: er is visrijk water en 

langs de oevers van het Valleikanaal en de 

Kromme Eem zijn rust- en mogelijk ook 

nestplekken te vinden in riet en met 

struikgewas en bomen begroeide delen. 

Op grond van de toenemende verspreiding in 

Nederland is er een goede kans dat het dier 

zich in de toekomst langs het Valleikanaal, en 

dus mogelijk ook in de Binnenveldse 

Hooilanden, zou kunnen vestigen. 
Bron: https://mooibinnenveld.nl 

 
Schone Stappen Wandeling 

Zaterdag 10 september om halftien is er weer een IVN 

Schone Stappen Wandeling. Deze keer is de 

opruimactie in Veenendaal-West en duurt anderhalf 

uur. De 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. We starten op de parkeerplaats 

zuidzijde van het NS-station. Doe je ook mee?

Otter (foto Ellen van Norren) 
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Excursies Blauwe Kamer  

De komende maanden zijn er in natuurgebied de 

Blauwe Kamer weer verschillende 

wandelexcursies, onder andere op zaterdag 20 

augustus en 7 september. In het gebied heeft het 

water van de Nederrijn vrij spel. De natuur in de 

Blauwe Kamer is dankzij overstromingen 

voortdurend in beweging en ontwikkeling. Geniet 

onder leiding van een gids van deze prachtige 

natuur. Er zijn geen kosten aan verbonden. De 

starttijd is 14.00 uur. Opgeven via de website van 

Utrechts Landschap. 

 

Inzameling van plastic doppen 

Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? De KNGF 

Geleidehonden krijgt een vergoeding voor de doppen 

die ze inzamelen. Dus gooi de dopjes van flacons, 

frisdrank- en melkpakken niet weg, maar lever ze in 

bij de Groenhof. In feite kun je alle plastic doppen 

sparen, grote en kleine. Maar ze moeten wel schoon 

zijn en eventuele binnenbekleding moet er ook uit.  

Behalve doppen kunnen ook inktcartridges en 

laptopaccu’s, mobieltjes en snoeren worden 

ingeleverd. De Groenhof is - behalve in de 

schoolvakanties - elke woensdagmiddag open. 

 

Nacht van de Vleermuis  

Van vrijdag 26 t/m zondag 28 augustus is het de 

Nacht van de Vleermuis. IVN organiseert diverse 

vleermuisexcursies. Een mooie kans voor jong 

en oud om meer te weten te komen over 

vleermuizen en ze zelfs te horen en te zien! 

Bekijk de excursies bij jou in de buurt. 

 

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 u. 

 Rhenen: De Westpoort, Veerweg 1 

Vierde vrijdag vd maand van 13.30 tot 16.00 u. 

 Elst: Het Bestegoed - bovenzaal 5, Tabaksweg 20 

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

Activiteiten  

 

Blauwe Kamer (foto Tineke Wouda 
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Zaterdag 13 aug. 

9.00 uur  

Jaarlijkse boompjestrekdag in het 

Binnenveld 

Start: Knooppunt 13 

(Veensteeg/Nieuwesteeg) 

Donderdag 18 aug. 

9.30 - 12.30 uur 

 

Natuurfietstocht Binnenveld, Grebbeberg 

en Achterberg 

Info: Leny Huitzing tel. 06 14061898 

P-plaats Rijn-IJsselvakschool, 

Marijkeweg 20, Wageningen 

Zaterdag 20 aug. 

14.00 uur 

Wandelexcursie Blauwe Kamer Opgeven: Utrechts Landschap 

Zondag 21 augustus 

13.00 uur 

Archeologische- en cultuurhistorische 

ontdekkingstocht in het Amerongse- en 

Zuilensteinse Bos 

Meer informatie en reserveren op de 

website van Utrechts Landschap 

26 t/m 28 aug. Nacht van de Vleermuis Meer informatie 

Zondag 28 augustus 

15.00-16.00 uur  

Diddersgoed geopend 

Er is een gids aanwezig 

Ruisseveen hoek Goudvink 

Veenendaal 

Dinsdag 30 augustus 

19.30 uur 

Avondexcursie met gidsen in het 

Binnenveld; fietsen en/of wandelen 

Start: Knooppunt 13 

(Veensteeg/Nieuwesteeg) 

Zaterdag 3 sept. 

14.00 uur 

Wandelexcursie Plantage Willem III 

 

Meer informatie en reserveren op de 

website van Utrechts Landschap 

2, 3 en 4 september  Fête de la Nature Lees meer 

Zaterdag 7 sept. 

14.00 uur 

Wandelexcursie Blauwe Kamer Meer informatie en reserveren op de 

website van Utrechts Landschap 

Zaterdag 10 sept. 

9.30 uur 

IVN Schone Stappen Wandeling  P-plaats NS Station Veenendaal-West 

Zaterdag 10 sept. 

8 - 10 uur 

Vogels en meer op de Drieberg (IVN Ede) 

Info: Ineke van Dis tel. 06 50523182 

P-plaats Drieberg Ede 

Zondag 11 sept.  

14.00 uur 

Waterbeestjes vangen voor jong en oud 

(IVN Ede) 

Info: Ad Meijs tel. 0318 418273 

Start: P-plaats DTS Koekeltse 

Boslaan Ede 
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Foto van de maand 

Eenden, wachtend op iets lekkers (foto: Tineke Wouda) 
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