Beste lezers,
Hierbij de nieuwsbrief van augustus 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.
Langste boomgaard van Europa
Met 33 kilometer aan fruit-, laan- en sierbomen,
geplant in de groene strook tussen de A15 en het
geluidsscherm van de Betuwelijn krijgt Gelderland de
langste boomgaard van Europa. De boomgaard zal
het zicht vanaf de snelweg verfraaien, vangt fijnstof
op, biedt plek aan vogels en insecten en geeft ook de
identiteit van het rivierengebied weer. In totaal zullen
er 24.243 bomen worden aangeplant.
Nog dit jaar zullen de eerste bomen worden geplant.
In 2017 ontving Caro Agterberg voor haar idee de
eerste prijs naar aanleiding van de prijsvraag ‘Maak
Gelderland Mooier’, uitgeschreven door Provincie
Gelderland.
Bron: https://www.wur.nl

Schone Stappen Wandeling
Zaterdag 4 september om halftien is er weer
een IVN Schone Stappen Wandeling. 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. Deze keer is
de opruimactie in Veenendaal West en duurt
anderhalf uur. We starten op de parkeerplaats
zuidzijde van het NS-station. Opgeven bij
Saskia Koolen: hmkoolen@gmail.com.
Film prehistorisch landschap Utrechtse Heuvelrug
Marcel Creemers maakte deze mooie animatiefilm
over het prehistorisch landschap van de Utrechtse
Heuvelrug. De reconstructie kon worden gemaakt op
basis van ontdekkingen van 4500 vrijwilligers in het
project 'Erfgoed Gezocht'. De film toont hoe het
landschap er enkele duizenden jaren geleden uitzag.
Kenmerkend waren de raatvelden (Celtic Field) die
overal op de Heuvelrug te vinden waren. Daarvan zijn
nu nog op allerlei plekken de sporen zichtbaar.
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Op zoek naar oude akkers in Amerongse bos
Op prehistorische raatakkers (Celtic Fields)
verbouwden onze voorouders granen en andere
gewassen van zo'n 1200 v. Chr. tot aan het begin
van onze jaartelling.
In het Amerongse bos zijn nog veel sporen van
deze oude akkertjes te vinden.
Op zaterdag 21 augustus om 13.00 uur nemen
twee gidsen van Utrecht Landschap de
deelnemers mee op excursie langs tal van
archeologische en cultuurhistorische
bezienswaardigheden en geven daarbij uitleg.
De start is bij Informatiecentrum Utrechts
Landschap, Veenseweg 8 Amerongen.
Deelname is gratis. De groepen zijn maximaal 15
personen groot. De excursie duurt 2,5 a 3 uur. Je
moet goed ter been zijn. Er zijn voor 21 augustus
nog enkele plaatsen beschikbaar, voor 25
september nog wat meer.
Aanmelden via de website van Utrechts Landschap.
Uitslag tuinvlindertelling
Vorige maand organiseerde de Vlinderstichting weer
een tuinvlindertelling. Dankzij deze telling weten ze
welke vlinders er in tuinen rondvliegen. Met die
informatie kunnen vlinders beter geholpen en
beschermd worden.
Het meest waargenomen werd de atalanta. De
dagpauwoog eindigde op nummer twee, het klein
koolwitje werd derde. De top 10 van 2021:
1 atalanta
6 bruin zandoogje
2 dagpauwoog
7 klein geaderd witje
3 klein koolwitje
8 gehakkelde aurelia
4 citroenvlinder
9 distelvlinder
5 groot koolwitje
10 kleine vos
Toename blauwgraslandvegetaties Groene Grens
Vanaf 2012 is langs de Dragonderweg bij
Veenendaal ruim 40 ha nieuwe natuur
aangelegd, genaamd De Groene Grens. Met
name het blauwgrasland en de moerassen zijn
ingezaaid met maaisel van de Bennekomse
Meent en het Meeuwenkampje.
Er heeft zich sindsdien een spectaculaire
ontwikkeling voorgedaan van zeldzame
blauwgraslandvegetaties in zowel het zuidelijke
als in het noordelijke gedeelte. Het gebied kan
zich dan ook zeker onder de natuurparels van
Gelderland scharen vanwege deze uitzonderlijke
rijkdom.
Bron: https://mooibinnenveld.nl
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Moestuin de Duiventoren
Dankzij de regen groeien de meeste soorten
voorspoedig. In augustus oogsten we onder andere
aardappelen, sperziebonen, courgettes, rode bieten,
koolrabi, sla, Nieuw-Zeelandse spinazie, diverse
kruiden en bloemen.
De moestuin is tijdens de werkochtenden/-middagen
open voor bezoek, meewerken en afname van de
oogst. Tenzij het regent en te nat is om in de tuin te
werken.
Openingstijden:
 Alle dinsdagochtenden vanaf 9.00 uur
 Vrijdag 20 aug. en 6 sept. vanaf 13.30 uur
 Zaterdagochtend 14, 28 aug. en 11 sept. vanaf
9.30 uur.
Adres: Oude Veensegrindweg, tegenover en tussen
huisnrs. 13 en 19, door de wei met het appellaantje
naar de duiventoren. De moestuin ligt
vóór de duiventoren.
Meer informatie bij Dorthy Reijn,
moestuin@ivnveenendaal-rhenen.nl.
Activiteiten
Dinsdag 10 aug.
13.30 uur

Kasteelpark Renswoude (1,5 uur) door Ria en Start: P-plaats "Grebbelinie" bij
Rob van de Bor; Opgeven:
rotonde Arnhemseweg
r.van.de.bor@ziggo.nl of tel.nr.: 0318 573489

Donderdag 19 aug. Natuurfietstocht Ede en Bennekom langs
9.30 uur
monumentale bomen; opgeven uiterlijk 18 aug.
ina.vankeulen@chello.nl / Tel. 06 37198773

Start: noordzijde station Ede-Wageningen

Zaterdag 21 aug.
13.00 uur

Excursie langs historische raatakkers (Celtic
Fields). Opgeven (verplicht) via website Utrechts
Landschap.

Start: Informatiecentrum Utrechts
Landschap, Veenseweg 8 Amerongen

Zondag 29 aug.
15.00 - 16.00 uur

Natuurtuin Diddersgoed geopend
Aanmelden: cokkiegadella@hotmail.com

Hoek Goudvink/Ruisseveen 9
Veenendaal

Zaterdag 4 sept.
09.30 uur

IVN Schone Stappen Wandeling
Opgeven: hmkoolen@gmail.com

P-plaats NS Station Veenendaal-West
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Zebrarupsen van de sint-jacobsvlinder
op jakobskruiskruid
Foto Tineke Wouda
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