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Beste lezers, 
Hierbij de nieuwsbrief van september 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. 

 

Duurzaamheidsweken Veenendaal  

De Duurzaamheidsweken zijn van dinsdag 20 september tot en met woensdag 12 oktober. Deze 

weken staan helemaal in het teken van duurzame activiteiten voor jong en oud. Veenendaal kleurt 

dan groener dan groen! Naast IVN en Veenendaal4fair doen ook diverse andere verenigingen/clubs 

die op het gebied van duurzaamheid actief zijn aan de Duurzaamheidsweken mee.  

 

Activiteiten IVN tijdens Duurzaamheidsweken 

 Open dag de Groenhof 

Op de Groenhof is zaterdag 1 oktober van 11 tot 

14 uur een open dag. Dan laten vrijwilligers van 

diverse IVN-werkgroepen zien, horen en voelen 

wat zij op het gebied van duurzaamheid te 

bieden hebben.   

 

 Informatiestand 

Op zaterdag 8 oktober van 11 tot 15 uur staat 

IVN weer met een stand op de duurzaamheids-

informatiemarkt op het Gemeentehuis. 

 

 Vrije inloop moestuin de Duiventoren 

Voedsel produceren, dichtbij en onbespoten. 

Hoe doe je dat en hoeveel werk is dat nou 

eigenlijk? Deze en andere vragen kun je stellen 

tijdens de vrije inloopdagen in het kader van de 

Duurzaamheidsweken van de gemeente 

Veenendaal. Gewoon rondkijken en genieten 

van deze prachtige plek mag natuurlijk ook. En 

wellicht is er oogst te koop. 

IVN-moestuin de Duiventoren is geopend op 

dinsdagochtend 27 september (9.30-11.30 uur)  

en vrijdagmiddag 30 september (13.30-15.30 

uur) 

Informatie: Dorthy Reijn: 

moestuin@ivnveenendaal-rhenen.nl. 

Adres: Oude Veensegrindweg, ongeveer 

tegenover nr 13, bij de duiventoren. 
Hommel op groot hoefblad 

IVN-stand op informatiemarkt 
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Duurzaamheidscafé 

Op 28 september vindt er weer een interessant 

Duurzaamheidscafé plaats met een lezing door 

Stijntje Jaspers, voorzitter van de stichting Fibershed 

Nederland.  

Deze stichting heeft als doel om samen met 

bestaande initiatieven, een lokaal bio-circulair textiel 

en modesysteem in Nederland te ontwikkelen. Dit 

doen ze door het sluiten van Grond-tot-Garderobe 

cirkels die landherstel ondersteunen en door op te 

roepen tot meer respect voor de oorsprong en waarde 

van onze textiel en kleding. 

Na de lezing kunt u met een drankje kennis maken 

met een aantal Veense aanbieders, die met circulatie 

en hergebruik van kleding bezig zijn zoals: 

Repaircafé, circulair naaiatelier van Veenendaal4fair, 

Sabine met Unisex-upcylces, Irma Borgsteede – 

couture en anderen.  

Het Duurzaamheidscafé is van 20.00 - 21.30 uur in de 

Cultuurfabriek, inloop vanaf 19.30 uur. 

 

Herfstnummer Groene Blad  

Het herfstnummer van het Groene Blad, ons 

verenigingsblad van IVN Veenendaal-Rhenen, 

verschijnt weer in oktober. Kopij graag 

aanleveren uiterlijk 23 september. 

Heb je mooie artikelen, verhalen, natuurnieuws, 

mooie belevenissen, een prachtige foto, of wat 

maar voor de IVN’ers interessant en informatief 

is, dan kun je dat insturen naar 

redactie@ivnveenendaal-rhenen.nl. 

 

Opening Wijkmoestuin het Deelkruid in Petenbos  

Zaterdag 24 september wordt de moestuin, gelegen 

op de hoek Nagelkruid/Mispel, voor de bewoners van 

Petenbos officieel geopend. 

IVN heeft voor de geïnteresseerde leden van het 

Deelkruid een moestuincursus gegeven in de nieuwe 

Groenhof. Op het Deelkruid zijn er ook verschillende 

workshops begeleid voor de kinderen, zoals 

zaadbommen maken en een insectenhotel bouwen. 

Ook met de opening kunnen er zaadbommen 

gemaakt worden. 

U bent van harte welkom om een kijkje te komen 

nemen tussen 10.00 en 13.00 uur. 
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Hulp gevraagd 

IVN is op 15 oktober met een stand in de 

bibliotheek aanwezig tijdens de 

Kinderboekenweek. Het motto is dit jaar Gi-Ga-

Groen! We hebben ’s middags van twee tot vier 

uur nog enkele mensen nodig ter 

ondersteuning. Heb je interesse of wil je meer 

informatie? Bel Cokkie Gadella:  

 0318 550806. 

 

Schone Stappen Wandeling in Franse Gat 

Zaterdag 17 september, op World Cleanup Day, is er 

weer een IVN Schone Stappen Wandeling. Deze keer 

is het Franse Gat aan de beurt: samen met 

TeamClean wordt het winkelcentrum en de 

omliggende straten van zoveel mogelijk zwerfafval 

ontdaan. 

We starten bij wijkcentrum Plein Zuid, Colijnstraat 70 

(ingang dr. De Visserstraat), waar we vanaf halftien 

terecht kunnen voor een kopje koffie of thee. De 

opruimactie begint om 10 uur en eindigt om 12 uur 

met een drankje en wat lekkers.  

Doe je ook mee? Meld je dan aan bij Rinie Bergevoet, 

Wijkcoach West Zuidwest. Bel of app 06-13264871 of 

mail rinie.bergevoet@veens-welzijn.nl. 

 

Paddenstoelen determineren in Prattenburg 

Paddenstoelen bestaan er in heel veel 

verschillende vormen, soorten en maten. Maar 

hoe heten ze en hoe hou je ze uit elkaar? Ze 

lijken soms veel op elkaar of komen in 

meerdere gedaantes voor. Kom op zaterdag 24 

september om 14.00 uur of zaterdag 8 oktober 

om 10.00 uur naar Parkeerplaats  "Groene 

Entree Prattenburg". Daar start een IVN-

excursie onder leiding van Ernst van Rijssel. De 

parkeerplaats ligt tegenover de 3 Zussen aan 

de Cuneraweg. Duur van de excursie: 2 uur. 

Opgeven: ernst.v.rijssel@gmail.com. 

Handig om mee te nemen: gids of zoekkaart, 

loep, spiegeltje, opschrijfboekje en een camera. 

 

 

Inktzwam 
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Paddenstoel van het jaar 

De Vliegenzwam is onze meest bekende paddenstoel. 

In 2022 is de Vliegenzwam de Paddenstoel van het 

Jaar. Om deze soort in het zonnetje te zetten 

organiseren de NMV, KNNV, Waarneming.nl en IVN 

een grootste publieksinventarisatie om de 

verspreiding van de Vliegenzwam in kaart te brengen. 

Waarnemingen kun je doorgeven op de website van 

Waarneming.nl. 

 

Week van de Veldbiologie  

De KNNV (Vereniging voor Veldbiologie) 

organiseert in de periode van 24 september tot 

9 oktober de Week van de Veldbiologie met tal 

van excursies en open avonden in het land. 

Meer informatie is te vinden op de KNNV-

website 

(https://knnv.nl/weekvandeveldbiologie/). 

 

Verspillingsvrije week 

Wist je dat we in Nederland een kwart van al ons 

voedsel nooit eten? Al dat eten wordt verbouwd, 

verwerkt, vervoerd, gekoeld en warm gemaakt. We 

stoppen er veel energie in. Energie die de aarde 

opwarmt. Des te belangrijker dat we zo min mogelijk 

eten verspillen. Doe daarom ook mee met de 

Verspillingsvrije Week van 12 tot en met 18 

september. Iedereen die eet kan meedoen. Door je 

restjes niet te vergeten en ze op te eten. Een simpele 

daad voor een beter klimaat! Lees meer. 

 

Maak kennis met je onderburen 

Elk jaar rond Dierendag gaan overal in het land 

honderden mensen op bodemdierensafari. De 

meeste bodemdieren zijn klein, maar doen 

grootse dingen voor de natuur. Zoek mee en 

ontdek welke kleine beestjes bij jou in de buurt 

de bodem gezond houden. Doe mee met de 

bodemdierendagen van 23 september t/m 5 

oktober. Geef je waarneming online door en 

draag bij aan citizen science: een groot 

onderzoeksproject waarin mensen in heel 

Nederland samenwerken. Lees meer. 

Vliegenzwam 
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Bodemdierendagexcursie  

Op zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 12.00 uur is er 

een Bodemdierendagexcursie in Tiny Forest 

Petenbosje, te vinden nabij basisscholen De Burcht 

en Het Mozaïek in Petenbos, hoek Varenmos en 

Solkuillaan. De gidsen zijn Carlo van de Weerd, Janny 

Groenleer en Karin Houtzager. 

 

Deelnemers Telraam gezocht! 

Hoe druk het is in de straat, of hoe hard er 

gereden wordt, kunnen inwoners van de 

provincie Utrecht zelf vaststellen met Telraam. 

Met het Telraamapparaatje worden automatisch 

voetgangers, fietsers, auto’s en zwaarder 

verkeer geteld. Het apparaat wordt geplaatst 

aan de binnenzijde van een raam op de eerste 

of tweede verdieping met vrij uitzicht op de 

straat. Inmiddels doen al ruim 100 deelnemers 

in de provincie Utrecht mee aan dit unieke 

burgerwetenschapsproject. 

Samen Meten Utrecht zoekt weer nieuwe 

deelnemers. Er is plek voor zo’n 10 deelnemers 

per gemeente. Nieuwe belangstellenden 

kunnen zich aanmelden tot en met 20 oktober 

via www.samenmetenutrecht.nl/telraam. 

 

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 

  

Tiny Forest Petenbosje 
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Activiteiten  

12 t/m 18 september Verspillingsvrije Week  

Donderdag 15 sept. 

09.30 uur  

 

Natuurwandeling in de Wageningse 

Bovenpolder. Opgave (verplicht) bij Leny 

Huitzing tel 06 14061898 

Startpunt: Veerweg, bij begin van 

Aan de Rijn. Kom niet met de auto 

(parkeerproblemen!) 

Zaterdag 17 sept. 

10.00 uur 

IVN Schone Stappen Wandeling Startpunt: wijkcentrum Plein Zuid, 

Colijnstraat 70 Veenendaal 

Zaterdag 17 sept. 

10.00 uur 

Wandelexcursie de Blauwe Kamer 

Opgeven: Utrechts Landschap 

Startpunt: Informatiecentrum Blauwe 

Kamer, Wageningen 

Zondag 18 sept. 

10 - 12 uur 

IVN Ede: Natuurexpeditie Wekeromse Zand 

Voor (groot)ouders en kinderen van 8 - 12 jr 

Opgave en info: 

naturescill@gmail.com 

24 sept. tot 9 okt. Week van de veldbiologie  

Zaterdag 24 sept. 

14.00 uur 

Paddenstoelen determineren in Prattenburg  

Duur: 2 uur  

Opgeven: ernst.v.rijssel@gmail.com  

Start: p-plaats "Groene Entree 

Prattenburg" tegenover de 

3 Zussen, Cuneraweg, Veenendaal 

Zaterdag 24 sept. 

Tussen 10 en 13 uur 

Opening Wijkmoestuin het Deelkruid Locatie: op de hoek 

Nagelkruid/Mispel in Petenbos 

Zaterdag 24 sept. 

13.00 uur 

Archeologische- en cultuurhistorische 

ontdekkingstocht in het Amerongse Bos 

Informatie en opgeven: Utrechts Landschap 

Startpunt: Informatiecentrum 

Utrechts Landschap, Veenseweg 8 

Amerongen 

Zondag 25 sept. 

15.00-16.00 uur 

Diddersgoed geopend 

Er is een gids aanwezig 

Ruisseveen hoek Goudvink 

Veenendaal 

Dinsdag 27 sept. 

9.30 - 11.30 uur  

Vrije inloop moestuin de Duiventoren Oude Veensegrindweg, tegenover nr 13 

Woensdag 28 sept. 

20.00 - 21.30 uur 

Duurzaamheidscafé 

i.s.w. met Stichting Fibershed Nederland 

Cultuurfabriek Veenendaal 

Vrijdag 30 sept. 

13.30 - 15.30 uur 

Vrije inloop moestuin de Duiventoren Oude Veensegrindweg, tegenover nr 13 

Zaterdag 1 oktober  Open dag op de Groenhof Tijden: ……………. 

Zaterdag 1 oktober 

10.00 tot 12.00 uur 

Bodemdierendagexcursie in Tiny Forest 

Petenbosje 

Startpunt: hoek Varenmos en 

Solkuillaan in Petenbos 

Zaterdag 8 oktober 

10.00 uur 

Duurzaamheids-informatiemarkt 

Gemeentehuis 

Tijden: ……………. 

Zaterdag 8 oktober 

10.00 uur 

Paddenstoelen determineren in Prattenburg  

Duur: 2 uur  

Opgeven: ernst.v.rijssel@gmail.com  

Start: p-plaats "Groene Entree 

Prattenburg" tegenover de 

3 Zussen, Cuneraweg, Veenendaal 

Zaterdag 8 oktober 

14.00 uur 

Wandelexcursie Plantage Willem III 

Opgeven: Utrechts Landschap 

Startpunt: Parkeerplaats Plantage 

Willem III, Elst 

Zaterdag 8 oktober 

10.00 uur 

Wandelexcursie de Blauwe Kamer 

Opgeven: Utrechts Landschap 

Startpunt: Informatiecentrum Blauwe 

Kamer, Wageningen 
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Gemaaid riet drijvend op het Valleikanaal (foto: Henk te Paske) 
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