Beste lezers,
Hierbij de nieuwsbrief van september 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.
Van de bestuurstafel…….
De Groenhof (+ tuin) gaat verhuizen
In december hopen we de sleutel te krijgen van
op onze huidige stek geen ruimte meer is voor
De nieuwe Groenhof (P.W.A.-park 317).
deze aanwezige beplanting. Onze huidige
In ons huidige onderkomen is het inpakwerk
tuinlieden (Arie Rijneveld en Jacque Buysse)
opgestart. Spullen verhuizen is niet héél
die De Groenhoftuin al die jaren zo keurig
ingewikkeld. Een kwestie van inpakken en
bijhielden, hebben aangegeven dat de
verhuizen en uitpakken.
verhuizing voor hen een logisch moment is om
Een ander verhaal is de prachtige
deze taak over te dragen. We zijn hen
Groenhoftuin. In de loop van ruim twintig jaar is
dankbaar voor hun inzet en vele werk en de
deze uitgegroeid tot een groene oase in de wijk.
mooie resultaten daarvan.
We weten dat er door de geplande nieuwbouw
Daarom......
......Tuinlieden verhuizing gezocht
We gaan dus de planten zoveel mogelijk verhuizen.
Misschien is het verstandig om de komende herfst al
Bij dit levende goed is het géén kwestie van simpel
het nodige op te potten en te labelen.
inpakken en wegwezen. Voor deze verhuisklus
Ben (of ken) jij iemand (m/v) met een groen hart voor
zoeken we vrijwilligers die in het plantseizoen lente
tuinieren, die zich gedurende een aantal dagdelen in
2022 een aantal dagdelen actief zijn met het
wil zetten voor deze bijzondere verhuisklus? Meld dit
oppotten van de planten en het uitpoten op de
dan aan via secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl.
nieuwe plek.
Vaste tuinlieden gezocht
Na de verhuizing gaan we ons best doen om de
aanmelding een selectie plaats op basis van
nieuwe tuin weer net zo mooi te laten worden
kennis, ervaring en teamopbouw.
als de oude. Daarvoor hebben we een ploegje
Ben (of ken) jij iemand die houdt van tuinieren
(tenminste twee) tuinvrijwilligers (m/v) nodig.
en een die deze mooie klus aan wil pakken?
Zij verzorgen het regelmatige onderhoud onder
Meld je dan aan via
leiding van coördinator Hanneke Baretta. Deze
secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl.
vrijwilligers zijn bij voorkeur lid van IVN
Veenendaal-Rhenen, maar dat is niet
noodzakelijk. Wijkbewoners of andere inwoners
kunnen zich ook aanmelden. Er vindt na
Namens het bestuur, Hans Hardeman
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Het Groene Blad
Beste IVN leden (ja, ik bedoel u allen!), het Groene
Blad, uw verenigingsblad van Veenendaal en Rhenen,
vraagt om copy. Graag voor 16 september
aanleveren.
Ik kan het herfstnummer niet maken als er vanuit de
vereniging geen artikelen, verhalen, natuurnieuws,
mooie belevenissen, uw prachtige foto, of wat maar
voor de IVN’ers interessant en informatief is of kan
zijn, wordt geleverd.
En dat is tot nu erg weinig. Het Blad is van allen en
voor allen, en uw bijdrage behoeft geen uitnodiging,
die is te allen tijde welkom en van belang. Ik ben
benieuwd naar al wat u op natuurgebied heeft beleefd
of bezighoudt.
Ook is het voor u van belang om te weten dat ik na dit
herfstnummer nog het winternummer verzorg en dan
stop al redacteur. Kortom: iemand (liefst twee,
sprekend uit ervaring) moeten de taak van mij
overnemen. Heb je ervaring met de opmaak van een
blaadje of lijkt je het een leuke, soms best wel even
inspannend af te maken, taak, laat het weten aan het
bestuur. Ik hoop dat het Groene Blad een mooi
vervolg krijgt.
Hopend op een lawine aan reacties, stukjes, enz…
Nico Bosman
Burgerinitiatief Red Bijen en Boeren
Velt (Vereniging voor ecologisch leven en
tuinieren) is 1 van de 90 organisaties die in juni
het Europees burgerinitiatief Red Bijen en
Boeren lanceerde. Bedoeling is om het gebruik
van synthetische pesticiden tegen 2035 uit te
faseren, boeren te ondersteunen naar een
landbouw zonder pesticiden en zo de bijen en
natuur te redden.
Als we op 30 september 2021 1 miljoen
handtekeningen verzameld hebben, moeten de
Europese Commissie en het Europees
Parlement onderzoeken of en hoe ze de eisen
van de campagne in wetgeving kunnen
omzetten. Jouw handtekening is daarom
ontzettend belangrijk.
Zet je handtekening vandaag nog!
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Informatieavond Natuurgidsenopleiding
De IVN-afdelingen Ede, Zuidwest-Veluwezoom
en Veenendaal-Rhenen en de KNNV-afdeling
Wageningen organiseren op dinsdagavond 26
oktober in Veenendaal een informatieavond
over de nieuwe Natuurgidsenopleiding. De
opleiding, die ongeveer anderhalf jaar duurt,
start begin 2022 en is bedoeld voor iedereen
die zich actief in wil zetten voor de natuur: als
gids of als organisator van educatieve
activiteiten.
De cursus is een kaderopleiding van het IVN.
Als cursist doe je in ongeveer vijftig lessen
kennis en vaardigheden op om groene
activiteiten te organiseren en begeleiden. De
aandacht gaat uit naar hart, hoofd en handen:
genieten van de natuur, meer te weten komen
over planten en dieren en praktisch bezig zijn.
Tijdens cursusavonden en excursies krijgen
cursisten een brede basiskennis van natuur en
milieu de regio Arnhem-Ede-VeenendaalRhenen (ten Noorden van de Nederrijn). De
cursisten leren hoe ze zelf informatie kunnen
verzamelen en kennis kunnen overbrengen. Ze
verdiepen zich in het werk van de
organiserende natuurverenigingen.
Het is voor de tweede maal dat de vier
natuurverenigingen samen deze opleiding
organiseren. De locaties waar de
theorieavonden van de opleiding plaatsvinden,
bevinden zich waarschijnlijk in Ede,
Veenendaal en Wageningen. Naast de
theorieavonden, die steeds op dinsdag worden
gehouden, maken ook praktijkochtenden en

excursies op zaterdagochtenden deel uit van
de cursus.
Na afronding van de cursus, medio 2023,
ontvangen deelnemers het erkende diploma
IVN-natuurgids. De cursus staat open voor alle
belangstellenden. Wie nog geen lid is van een
van de organiserende verenigingen, kan dit
alsnog worden. Deelnamekosten zijn 350 euro
(inclusief lesmateriaal). Vooropleiding is niet
vereist, wel hart voor de natuur en zin om met
mensen van allerlei kunne en kinderen om te
gaan.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor
wie meer wil weten: op dinsdagavond 26
oktober is er een informatieavond in de
Groenhof (Karel Fabritiusstraat 3, 3904 TG
Veenendaal) met aanvangstijd 19.30 uur.
Aanmelden vooraf is noodzakelijk.
Voor meer informatie en aanmelden is het
contactadres: mstavleu@gmail.com.
Lia Hemerik, Wim Chardon en Maja Stavleu

Foto: Pieter Oomen

De Verspillingsvrije Week 2021
Van 7 t/m 13 september 2021 is de
Verspillingsvrije Week. Op Duurzame Dinsdag
(7 sept.) trappen we af. Hopelijk heb jij er net
zoveel zin in als wij! Want samen minder
voedsel verspillen is goed voor het klimaat en je
portemonnee.
Lees meer.
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Publieksdag Binnenveldse Hooilanden
In de aflopen twee jaar zijn de Binnenveldse
Hooilanden aan de oostkant van de Grift
ingericht als natuurgebied. Het gebied van 280
ha omvat de natuurterreinen Bennekomse
Meent en Bennekomse Hooilanden. Een deel is
Natura 2000 gebied.
Op 25 september zal Waterschap Vallei en
Veluwe het gebied formeel overdragen aan de
nieuwe eigenaars die voor het beheer zorg
zullen dragen. Mooi Binnenveld, Coöperatie
Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer
nodigen u uit voor deze feestelijke opening op
zaterdag 25 september bij: Boerderij De
Hooilanden, Slagsteeg 20, 6721 NR
Bennekom.
Vanaf 11.00 is er een officieel programma en
opening van de informatiemarkt. Om 12.00 en
14.00 uur zijn er excursies met gidsen naar
verschillende delen van de Binnenveldse
Hooilanden. Einde programma 16.00 uur.
Klik hier voor meer informatie.

Foto: Hans Geurtsen

World Cleanup Day
Op zaterdag 18 september is het World Cleanup Day.
Tijdens deze wereldwijde opschoondag komen
mensen in ruim 180 landen in actie voor een schonere
omgeving. Ook in onze omgeving zijn er veel acties
waarbij je je kunt aansluiten. Zin om mee te helpen
aan de grootste jaarlijkse opschoonactie ter wereld?
Klik op deze link.
Bodemdierendagen
Ieder jaar gaan we rond Dierendag op safari in
eigen tuin, op zoek naar belangrijke maar vaak
vergeten bodemdieren... Speur mee naar
pissebedden, regenwormen en andere kleine
kriebeldieren. Dit kan in je eigen tuin, maar ook
op je balkon, op het schoolplein, in een park of
in de tuin van je kantoor. De 7de editie van de
Bodemdierendagen is van 24 september t/m 6
oktober 2021.
Lees alles over de Bodemdierendagen.
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Veldgids Herken wie ik ben
De natuur zit vol met verrassingen. Maar hoe heten al
die planten en dieren die je in je tuin ziet of tegenkomt
tijdens een wandeling of fietstocht? De nieuwe veldgids
Herken wie ik ben van natuurillustrator Jasper de Ruiter,
bevat meer dan 57 herkennings-kaarten van planten en
dieren in Nederland. Zo wordt het op naam brengen van
soorten een stuk makkelijker.
Moestuin de Duiventoren
Op de moestuin zijn de echte zomergewassen nu over hun hoogtepunt heen. We gaan langzaam
richting herfstgroenten. Er zijn nog wat sperziebonen en courgettes maar andijvie, pastinaak,
boerenkool en palmkool komen meer en meer in zicht. Bieten, wortels en Nieuw-Zeelandse spinazie
doen het nog prima en de aardappelen staan kistenvol in de duiventoren opgeslagen. Ook zijn er nog
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
 Vrijdagmiddag 17 sept. en 1 okt. vanaf
13.30 uur
 Zaterdagochtend 11 en 25 sept. en 9 okt.
vanaf 9.30 uur
Adres: oude Veensegrindweg tegenover en
tussen huisnummers 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
Vrijdag 17 sept.
13.30 tot 16.30 uur
Vrijdag 24 sept.
13.30 - 16.00 uur
Zaterdag 25 sept.
14.00 uur
Zaterdag 25 sept.
13.00 uur
Zaterdag 25 sept.
13.00 uur

Repaircafé Veenendaal
Repaircafé Rhenen
Paddenstoelen determineren in Prattenburg
Duur: 2 uur
Opgeven: ernst.v.rijssel@gmail.com
Publieksdag Binnenveldse Hooilanden
Excursie langs historische raatakkers (Celtic
Fields). Opgeven via Utrechts Landschap.
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Buurthuis Turfke Zonnebloemstraat 1,
3905 ZC Veenendaal
De Westpoort, Veerweg 1, 3911 TM
Rhenen
Start: parkeerplaats "Groene Entree
Prattenburg" tegenover de
3 Zussen, Cuneraweg, Veenendaal

Start: Informatiecentrum Utrechts
Landschap, Veenseweg 8 Amerongen
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Zondag 26 sept.
15.00 - 16.00 uur
27 sept. t/m 1 okt.
Dinsdag 5 okt.
13.30 - 16.00 uur
Zaterdag 9 okt.
14.00 uur

Natuurtuin Diddersgoed geopend
Aanmelden: cokkiegadella@hotmail.com
Samen Groene Voetstappen zetten voor het
klimaat!
Repaircafé Elst
Paddenstoelen determineren in Kwintelooijen
Duur: 2 uur
Opgeven: ernst.v.rijssel@gmail.com

Porseleinzwammen op een boomstronk
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Hoek Goudvink/Ruisseveen 9 Veenendaal
https://www.groenevoetstappen.nl/
Het Bestegoed, Tabaksweg 20 te Elst
(Ut)
Start: Parkeerplaats Kwintelooijen,
Oude Veensegrindweg

Foto: Tineke Wouda
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