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Beste lezers, 
Hierbij de nieuwsbrief van maart, vol met 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. 

 

Cursus Heuvelrugtuin 

Het project Heuvelrugtuinen wil aan alle IVN-

afdelingen op de Utrechtse Heuvelrug een 

Heuvelrugtuincursus aanbieden. Het gaat om een 

cursus van vijf weken, die begint en eindigt met een 

fysieke bijeenkomst en elke week een module met 

opdrachten om zelfstandig online uit te werken. Een 

coach geeft schriftelijk feedback op de gemaakte 

opdrachten. Hanneke Baretta heeft twee jaar geleden 

de cursus gevolgd en vind het echt een aanrader. Zij 

geeft graag meer informatie. Of de cursus ook echt 

door kan gaan in een nader te bepalen periode hangt 

af van het vinden van een coördinator. 

 

  

https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/
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Coördinator Heuvelrugtuinen gezocht  

Voor een Heuvelrugtuincursus bij IVN 
Veenendaal-Rhenen wordt nog een coördinator 
gezocht. 
Daarnaast zoekt het project Heuvelrugtuinen in 

het algemeen coaches om cursusdeelnemers 

te begeleiden tijdens het vijfweeks programma. 

Informatie over de taken van de coördinator en 

de coach vind je op onze website: HR 

coördinator en HR coach. 

Kijk voor meer informatie over het project op 

www.jouwheuvelrugtuin.nl. 

 

Geef de natuur jouw stem 

Heb jij snel en makkelijk toegang tot natuur in jouw 

buurt? Hebben we voldoende water tijdens droogte? 

En hoe zorgen we ervoor dat landbouw en natuur 

elkaar versterken? Dit zijn enkele onderwerpen waar 

jij invloed op kunt uitoefenen op 15 maart tijdens de 

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. 

Spreek je uit voor de natuur en kies voor een gezond, 

natuurrijk en duurzaam Nederland.  

IVN Natuureducatie geeft vier tips. 

 
Oproep: wie heeft mijn boek? 

Het boek “The Ants” van Bert Hölldobler & 

Edward O. Wilson (1990) heb ik indertijd 

uitgeleend aan een scholier die het wilde 

gebruiken voor een scriptie.  

Ik heb echter vergeten wie het was. Ik zou dit 

standaardwerk graag terug willen hebben. Wie 

weet er meer van?  

Bram Mabelis 

E: a.mabelis@telfort.nl 

T: 0343-453393 

 

Earth Hour  

Op Earth Hour (25 maart 20.30 uur) zetten we 60 

minuten het licht uit en doen we in die tijd iets positiefs 

voor de planeet, zoals zwerfafval oprapen, een 

duurzame maaltijd koken of een boom planten. 

https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087045683300
mailto:nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/werken-bij-ivn/vacatures/coordinator-heuvelrugtuinen/
https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/werken-bij-ivn/vacatures/coordinator-heuvelrugtuinen/
https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/werken-bij-ivn/vacatures/word-cursuscoach/
http://www.jouwheuvelrugtuin.nl/
https://www.ivn.nl/nieuws/hoe-geef-ik-de-natuur-mijn-stem/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=mensennatuur_maart2023
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Excursie Paddentrek Kwintelooijen 

Kom je op vrijdag 17 of 24 maart ook een kijkje 

nemen bij de paddentrek? Leuk en leerzaam 

voor het hele gezin. De gidsen Cokkie Gadella 

en Lidia den Oudendammer staan weer klaar 

om je er van alles over te vertellen. 

De start is om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats 

van manege ”Blauwendraad”, Blauwendraad 3, 

Rhenen. Duur: ongeveer 1,5 uur. Tip: neem 

een zaklamp en laarzen mee!  

Kijk voor meer informatie over paddentrek op 

de website. Maar kijk ook bij slecht weer even 

op de website of de excursie wel doorgaat. 

 

Natuurtuin Diddersgoed open 

IVN Natuurtuin Diddersgoed wordt 26 maart van 

15.00 – 16.00 uur weer opengesteld. 

Diddersgoed herbergt veel bijzondere planten, 

bloemen, vogels, kleine zoogdieren, vissen, insecten 

en vlinders. De grond wordt schraal gehouden, zodat 

wilde planten zich er thuis voelen. 

De natuurtuin is gelegen in Veenendaal-West aan het 

Ruisseveen/hoek Goudvink. 

Kijk bij slecht weer even op de website of de 

openstelling doorgaat. 

 

IVN Schone Stappen Wandeling  

Op 18 maart is er - tegelijk met de landelijke 

opschoondag - weer een IVN Schone Stappen 

Wandeling. De opruimactie is in samenwerking 

met TeamClean en begint om half 10.  

De Schone Stappen Wandelingen worden vier 

keer per jaar gehouden op een 

zaterdagmorgen, telkens in een andere deel 

van Veenendaal. Afvalzakken, hesjes en 

grijpers worden door de gemeente verstrekt. In 

ongeveer anderhalf uur proberen we zoveel 

mogelijk zwerfafval op te ruimen.  

Deze keer is de opruimactie in Veenendaal-

Oost bij het Ontmoetingshuis aan de 

Spiesheem. 

Opgeven bij Saskia Koolen: 

hmkoolen@gmail.com.

https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087045683300
mailto:nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/natuuractiviteiten/paddentrek-in-kwintelooijen-vrijdag-17-en-24-maart/
mailto:hmkoolen@gmail.com
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Natuurgids bij IVN 

Ontdek de natuur met een IVN Natuurgids! Samen 

met Arthur Hilgersom van IVN Delft beleef je de 

natuur buiten de stad. Arthur laat in deze video zien 

dat de natuur altijd dichtbij is, of je nu in de stad of op 

het platteland woont. Ook een keer mee op excursie 

met IVN? Kijk op www.ivn.nl. Of zelf natuurgids 

worden? Kijk dan op https://www.ivn.nl/. 

 

Repaircafé 

Gooi niks weg waar eigenlijk maar heel weinig mis mee is. Bij een Repaircafé worden je spullen, zoals 

kleding, apparaten, fietsen, speelgoed gratis gerepareerd. Of misschien wil je daar je kennis over het 

repareren van spullen wel delen. Zo draag je bij aan een duurzamere samenleving.  

De openingstijden van Repaircafé’s in de buurt: 

 Veenendaal: Buurthuis Turfke Zonnebloemstr. 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  

11, 25 maart en  
8, 10 april 
13.30 - 15.30 uur 

Natuurwandeling Blauwe Kamer 
(Utrechts Landschap) 
Reserveren verplicht 

Start: Bezoekerscentrum de Blauwe 

Kamer 

Zaterdag 11 maart 

8.00 - 10.00 uur 

Vogels en meer op de Drieberg  

(IVN Ede, met gidsen) 

Start: eind van parkeerlus de Drieberg 

wo 15 en za 18 maart 

14.00 - 16.00 uur 

Natuurwandeling de Grebbeberg 
(Utrechts Landschap) 

Reserveren verplicht 

P-plaats naast de Erebegraafplaats 

Rhenen 

Donderdag 16 maart 
9.30 uur 

Natuurwandeling in de Wageningse Eng 
(KNNV) Opgeven verplicht! 

Start: P-plaats Sportpark “De Zoom”, 

Wageningen 

Vr 17 en 24 maart 
19.00 - 20.30 uur 

IVN Excursie Paddentrek Kwintelooijen Start: P-plaats manege Blauwendraad 

Blauwendraad 3, Rhenen 

Zaterdag 18 maart 
9.30 uur 

IVN Schone Stappen Wandeling Start: Ontmoetingshuis aan de 

Spiesheem 

Zaterdag 18 maart 
7.00 uur 

Vogelzangexcursie Hoekelumse Bos 
(IVN Ede) 

Start: ingang Boerderij Hoekelum, 

Edeseweg Bennekom 

wo 22 maart en  
za 8 april 
14.00 - 16.00 uur 

Natuurwandeling Plantage Willem III 
(Utrechts Landschap) 
Opgeven verplicht 

Start: P-plaats Willem III, 

Rijksstraatweg N225, hm-paal 34,0 

Zaterdag 25 maart  Zet de knop om! #earthhour  

Zondag 26 maart 

15.00 – 16.00 uur 

IVN Natuurtuin Diddersgoed geopend  
Gids aanwezig 

Ruisseveen/hoek Goudvink 
Veenendaal 

https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087045683300
mailto:nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl
https://youtu.be/HFsKsS4IkXk
https://www.ivn.nl/aanbod/natuuracademie/natuurgidsenopleiding/
https://www.utrechtslandschap.nl/activiteiten/excursie/natuurwandeling-blauwe-kamer-9
https://www.utrechtslandschap.nl/activiteiten/excursie/natuurwandeling-de-grebbeberg-2
mailto:ada.parlevliet@ziggo.nl
https://www.utrechtslandschap.nl/activiteiten/excursie/natuurwandeling-plantage-willem-iii-3
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Foto Tineke Wouda Douglasstammen wachtend op transport 

Foto van de maand 
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