vrijdag

23 maart

zaterdag

14 april

dinsdag

5 juni

thema:
duur:
plaats:
vertrekpunt:

Paddentrek
van 19:00 uur tot 20:30 uur
Rhenen – Kwintelooyen
parkeerplaats van
Manege “Blauwendraad”
Blauwendraad 3, 3911SB Rhenen
bij rotonde Cuneraweg/rondweg Oost
Jannie van der Linden,
Cokkie Gadella
- altijd informeren of de excursie
doorgaat, op internet site
of 0318 – 52 25 83
- laarzen en zaklamp aanbevolen!

thema:
duur:
vertrekpunt:

Fietstocht Binnenveld – “Weidevogels”
van 10:00 uur tot 12:00 uur
Achterberg:
parkeerplaats COOP, Schoneveld 35
Roelof de Jong
- opgeven: rtdejong@planet.nl
- aanbevolen:verrekijker meenemen

thema:
duur:
vertrekpunt:

“Blauwe Hel” – moerasflora
van 19:00 uur tot 20:30 uur
Veenendaal:
Hoek Wageningselaan /Generatorstr.
Dorthy Reijn, Willemien Wildeman,
Aly van Eijk
- maximaal 16 personen
- opgeven: (06 – 11 16 84 31)
of d.reijn@xs4all.nl
- bij verhindering afmelden
- laarzen noodzakelijk!

gidsen:
LET OP:

zaterdag

13 januari

thema:

Nieuwjaar natuurpuzzeltocht
+ borrel
13:00 uur
Veenendaal
De Groenhof: K. Fabritiusstraat 3
2,5 uur + samenzijn met soep
en oliebollen!

start:
plaats:
duur:

donderdag 25 januari
thema:
start:
plaats:
gidsen:

Film
“Weidevogels in het Binnenveld”
Inloop vanaf 19:30; start 20:00 uur
Veenendaal
De Groenhof: K. Fabritiusstraat 3
Roelof de Jong

zaterdag

10 februari

thema:
duur:
vertrekpunt:

“Bomen herkennen in de winter”
van 15:00 uur tot 17:00 uur
Rhenen (bij Veenendaal)
parkeerplaats “Groene Entree
Prattenburg”, Cuneraweg
Gerrit van Leeuwen,
Carlo van de Weerd

gidsen:

zaterdag

10 maart

thema:

Film
“Weidevogels in het Binnenveld”
13:30
Bibliotheek Veenendaal

start:
plaats:

Kees Stipplein 74

gidsen:
LET OP:

Roelof de Jong (+ Hans Dorrestijn)
Ook voor kinderen

vrijdag

30 maart

thema:
duur:
plaats:
vertrekpunt:

Paddentrek
van 19:00 uur tot 20:30 uur
Rhenen – Kwintelooyen
parkeerplaats van
Manege “Blauwendraad”
Blauwendraad 3, 3911SB Rhenen
bij rotonde Cuneraweg/Rondweg Oost
Jannie van der Linden,
Cokkie Gadella
- altijd informeren of de excursie
doorgaat, op internet site
of 0318 – 52 25 83
- laarzen en zaklamp aanbevolen!

gidsen:
LET OP:

zaterdag

7 april

thema:
duur:
vertrekpunt:

Fietstocht Binnenveld - weidevogels
van 10:00 uur tot 12:00 uur
Veenendaal:
hoek Wageningselaan / Generatorstraat
Gert ten Haaft, Jannie van der Linden
aanbevolen:verrekijker meenemen

gidsen:
LET OP:

zaterdag

14 april

thema:

“De Grebbeberg” – wandeling
(7km – GPS route)
09:30 uur
Rhenen – parkeerplaats NS station
Maja Stavleu, Dorthy Reijn
- opgeven: (06 – 11 16 84 31)
of d.reijn@xs4all.nl

tijd:
vertrekpunt:
gidsen:
LET OP:

gids:
LET OP:

zaterdag

12 mei

thema:
duur:
vertrekpunt:

Vroege vogels - “Plantage Willem III”
07:00 uur tot 08:30 uur
Elst (Utr.),
Parkeerplaats “Plantage Willem III”
naast Rijksstraatweg 265 (N225 - hm 34,0)
Bert van Spanje, Wim van Rotterdam,
Frida ten Hove

gidsen:

gidsen:
LET OP:

donderdag 17 mei
thema:
duur:
vertrekpunt:
gidsen:
LET OP:

Verkennen van de “Palmerswaard”
19:00 uur tot 20:30 uur
Rhenen, Veerweg
Parkeerplaats bij restaurant “Moeke”
Maja Stavleu, Ina Kok, Vogelwerkgroep
- maximaal 16 personen
- opgeven: mstavleu@gmail.com
- bij verhindering afmelden

zaterdag

26 mei

thema:
duur:
start:

gids:

“In de Groene Grens”
van 10:00 uur tot 12:00 uur
Veenendaal Oost, Ingang van Groene Grens
net iets ten zuiden van Dragonderweg 23,
nabij hoek Dragonderweg/Meentdijk
Carlo van de Weerd

dinsdag

29 mei

thema:
duur:
vertrekpunt:

“Blauwe Hel” – moerasflora
van 19:00 uur tot 20:30 uur
Veenendaal:
Hoek Wageningselaan /Generatorstr.
Dorthy Reijn, Willemien Wildeman,
Aly van Eijk
- maximaal 16 personen
- opgeven: (06 – 11 16 84 31)
of d.reijn@xs4all.nl
- bij verhindering afmelden
- laarzen noodzakelijk!

gidsen:
LET OP:

zaterdag

9 juni

thema:

nationale IVN “Slootjesdag”
voor jong en oud
10:00 tot 12:00 uur
Veenendaal: Groeneveldselaan,
tegenover de Surfvijver
Jannie van der Linden +
scholenwerkgroep

duur:
plaats:
gids:

zaterdag

21 juli

thema:

“Kwintelooyen” – vlinders, libellen
en andere insecten
van 14:00 uur tot 16:00 uur
Rhenen, parkeerplaats natuurgebied
Kwintelooyen
Oude Veensegrindweg, 3911TA
Carlo van de Weerd

duur:
vertrekpunt:

gidsen:

Kasteelpark Renswoude
Zelf op pad zonder gids
Ontdek in ieder seizoen de natuur rond
Veenendaal en Rhenen met één van onze routes.
Download deze wandel- en fietsroutes hier:
https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaalrhenen/natuurpaden
Contact: natuurpaden@ivnveenendaal-rhenen.nl





Woensdag 25 juli
Woensdag 1 augustus
Woensdag 8 augustus

duur: van 13:30 tot 15:00 uur
start: parkeerplaats “Grebbelinie”
bij de rotonde Arnhemseweg (N224 – hm 23,9)
gidsen: Ria & Rob van de Bor

vrijdag

21 september

thema:

burlen van edelherten
video + avondwandeling
van 19:00 uur tot 23:00 uur
Veenendaal, “De Groenhof”
Karel Fabritiusstraat 3,
Jannie van der Linden,
Bert van Leeuwen
- maximaal 16 personen
- auto-excursie
- opgeven bij Jannie van der Linden
- bij verhindering – afmelden!
(0318 – 52 25 83)

tijd:
vertrekpunt:
gidsen:
LET OP:

zaterdag

22 september

thema:

Klompenpad “Meulunterenpad”
wandeling 7 km (verkorte route)
09:30 uur
Lunteren, Dorpstraat 192
Hotel “De Wormshoef”
Maja Stavleu, Dorthy Reijn
- opgeven: 06 – 11 16 84 31
of d.reijn@xs4all.nl

tijd:
startplaats:
gids:
LET OP:

zaterdag

29 september

thema:
plaats:
duur:
vertrekpunt:

gidsen:
LET OP:

paddenstoelenexcursie
“Landgoed Prattenburg”
van 14:00 uur tot 16:00 uur
Rhenen (bij Veenendaal)
parkeerplaats “Groene Entree
Prattenburg”, Cuneraweg
Aly van Eijk, Jannie van der Linden
- spiegeltje meenemen

zaterdag

13 oktober

thema:
plaats:
duur:
vertrekpunt:

paddenstoelenexcursie
“Grebbeberg en Laarsenberg”
van 14:00 uur tot 16:00 uur
Rhenen: parkeerplaats Grebbeberg
(bij het monument)
Aly van Eijk, Jannie van der Linden
- spiegeltje meenemen

gidsen:
LET OP:

zaterdag

20 oktober

thema:
plaats:
duur:
vertrekpunt:

gidsen:
LET OP:

paddenstoelenexcursie
“Elsterbos”
van 14:00 uur tot 16:00 uur
Rhenen (bij Veenendaal),
parkeerplaats einde van Cuneraweg
SBB geeft toestemming te rijden op de
Cuneraweg langs Prattenburg
Aly van Eijk, Jannie van der Linden
- spiegeltje meenemen

woensdag

24 oktober

thema:
tijd:
vertrekpunt:

Oma-Opa en kleinkinderen – “Herfst”
van 14:00 uur tot 15:30 uur
Veenendaal,
hoek Slaperdijk / Dijkstraat-west
Ingrid Belser, Jannie van der Linden
- opgeven bij Jannie van der Linden,
(0318 – 52 25 83)

gidsen:
LET OP:

Natuurtuin Diddersgoed openingstijden
VEENENDAAL,
hoek Goudvink/Ruisseveen 9 (achter de boerderij)
parkeren bij Tennisvereniging Veenendaal West

Publieksactiviteiten

Open van 15:00 tot 16:00 uur, op:
zon 25 feb.
zon 25 maart
zon 29 april
zon 27 mei
zon 10 juni
zat 23 juni
zon 24 juni
zon 29 juli
zon 26 aug.
zon 30 sept.
zon 28 okt.
zat 3 nov.
zon 25 nov.

2018

Gerrit van Leeuwen
Bert Budding
Cokkie Gadella
Gerrit van Leeuwen, Bert Budding
Bert Budding
Cokkie Gadella
Jannie van der Linden, Bert Budding
Gerrit van Leeuwen, Cokkie Gadella
Gerrit van Leeuwen
Gerrit van Leeuwen
Gerrit van Leeuwen
Gerrit van Leeuwen – natuurwerkdag
Gerrit van Leeuwen

Tuin bij de Groenhof openingstijden
VEENENDAAL,
Karel Fabritiusstraat 3
De Groenhoftuin is elke woensdag van 14:00 – 16:00 uur
open. Tijdens de schoolvakanties kan de tuin alleen op
afspraak worden bezocht.

Schone Stappen wandelingen
Een rondstruintocht.
waarbij onderweg zwerfafval geraapt wordt.
 Gidsen: Saskia Koolen en Ton Ezendam
 09:30 tot 11:00 uur
 Opgeven: hmkoolen@gmail.com
zat 10 maart
start: Ontmoetingshuis, Spiesheem, Veenendaal Oost
zat 16 juni
start: De Groenhof, Karel Fabritiusstraat 3, Veenendaal
zat 15 sept.
start: Parkeerplaats NS station, Veenendaal West
zat 10 nov.
Plein winkelcentrum Het Ronde Erf, Veenendaal

Lid worden
U kunt het werk van de IVN-afdeling VeenendaalRhenen steunen door IVN-lid te worden.

Bo o m ma rte r
Tek en i n ge n: A ly v an E i jk ©

U ontvangt het landelijk tijdschrift Mens & Natuur en ook
ons Groene Blad, zodat u op de hoogte blijft van onze
activiteiten.
Ja, ik word lid:
https: // w w w . i vn. nl/ w ord - li d

Alle excursies zijn gratis tenzij anders aangegeven.
Coördinator en redactie:
Jannie van der Linden (0318 – 52 25 83)
ex cu r si e s@ iv nv e en e nda al - rh en en .n l
Opmaak: Francis van der Linden
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