IVN Nieuwsbrief voor de afdeling

Records worden gebroken, de zon wordt bijna verfoeit.
Toch zijn er ook mensen die het lekker vinden deze
temperaturen. Hoewel als zij ’s-nachts hun bed
uitdrijven zullen deze genieters toch ook wel eens
denken dat het nu genoeg is geweest?
Hoorde net van vrienden dat het in Ierland 17 graden
was met een paar lichte buitjes.
Weer om jaloers op te zijn.
Eigenlijk is het natuurlijk nooit goed, de natuur heeft
het zwaar, maar komt er wel weer bovenop. En wij?
Als het twee dagen regent zijn we dat ook weer zat.

Veenendaal, 10 augustus 2018
In Memoriam Jan van Donselaar

(9-8-1936-19-7-2018)

Een paar dagen geleden kwam mij het verdrietige bericht ter ore dat onze oud-voorzitter Jan van Donselaar
was overleden
Dit bericht kwam niet geheel onverwacht omdat Jan al enige tijd ziek was. Jan was voorzitter van het IVN
van 2002 tot 2006, een functie die hij met verve bekleedde. Jan kwam van buiten het IVN en reageerde op
een oproepje in het lokale “ suffertje.” Totaal onbekend met de mores binnen onze vereniging ,de
werkgroepen- structuur en de vele heilige huisjes , ging hij voortvarend aan de slag, Hij had een uitgesproken
eigen mening, maar stond ook open voor die van anderen. Het IVN Veenendaal-Rhenen zal Jan gedenken
als iemand die zich met hart en ziel heeft ingezet voor de vereniging. Wij zijn met die inzet ontzettend blij
geweest.
Namens het bestuur van het IVN wil ik Gerda, de kinderen, familie en vrienden heel veel sterkte wensen met
dit verlies en wat Jan betreft: “Rust Zacht”.
Cokkie Gadella
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid of donateur bent van IVN afd. Veenendaal-Rhenen
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, een mailtje naar ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl met de mededeling dat u
deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, is voldoende.

GROTE SCHOONMAAK!
In de nieuwsbrief van mei was het al aangekondigd: de jaarlijkse schoonmaakdag van de Groenhof is op 8
september. Tijd: 09.30-12.30 uur
De werkzaamheden die gedaan kunnen worden zijn:
• De (grote) ramen zemen, binnen en buiten
• De koelkasten en keukenkasten schoonmaken
• Kasten opruimen en schoonmaken
• Alle vloeren dweilen, eerst al het materiaal van de grond
• Enkele reparatiewerkzaamheden
• Het magazijn opruimen en schoonmaken
• Dakgoten rondom het gebouw schoonmaken
• Naar de gemeentereiniging met plastic en
papier (iemand met auto en milieupas)
• Is er een klus over het hoofd gezien? Graag
mailen naar secretariaat@ivnveenendaalrhenen.nl
Het is fijn als u eigen schoonmaakhulpmiddelen
voor de verschillende klussen meeneemt; keukentrapjes, emmers, poetsdoeken, e.a.
Het is de bedoeling dat Groei & Bloei- en IVN-leden ieder de eigen ruimtes schoonmaken. Is er dan nog tijd
over dan bent u uiteraard vrij de ander te helpen. ☺
Het bestuur hoopt op een grote opkomst zodat er een hoop gedaan kan worden.
Natuurlijk wordt er voor koffie, thee en koek gezorgd!
Tot 8 september!

Meld je nu aan voor de landelijke IVN Ledendag!
Op zaterdag 6 oktober vindt de landelijke IVN Ledendag plaats in het Concertgebouw in Nijmegen. Er zijn
lezingen van Matthijs Schouten, Joszi Smeets en er is een intermezzo waar elke vogelliefhebber blij van
wordt. Aanmelden is vanaf nu mogelijk en kan tot uiterlijk donderdag 20 september 2018. Meer informatie en
aanmelden.

Als het niet anders kan, besproei uw tuin dan s-nachts.
Waterschap Vallei en Veluwe roept op om water te sparen en ‘s nachts in plaats van overdag te sproeien.
Water verdampt overdag door de warme temperaturen sneller dan 's nachts. Daarom luidt ons advies: sproei
je tuin of grondperceel tussen 18.00 en 09.00 uur.
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Geen sproeiverbod wel een dringend advies
Feit is dat door de droogte, de watervraag groter is dan het aanbod. Zuinig met water omgaan is dus juist nu
van belang. Het advies om ’s nachts te sproeien geldt voor grondwater
en oppervlaktewater.
Onttrekkingsverbod werkgebied
Begin deze maand besloot het waterschap vanwege de extreme
droogte voor een groot deel van het werkgebied een verbod in te stellen
voor het oppompen van water uit sloten, beken en kanalen. Dit verbod
geldt nog steeds. Lees hier meer over het onttrekkingsverbod.

Activiteiten.
Zondag 5 augustus KNNV
Wandeling door de waarden rond kasteel Loevestein (4
km). De te volgen route gaat langs de oevers van de
afgedamde Maas en Waal. De zomerdijken zijn hier
verdwenen en de rivieren hebben hier vrij spel. Kuddes wilde
runderen zorgen er voor dat de verruiging en verbossing
binnen de perken blijven. Deze wandeling heeft zowel wat
betreft vogels als wat betreft planten veel te bieden. Het
startpunt van de wandeling is de parkeerplaats van het
kasteel, waar we om 9.30 bijeen komen. Deze is te vinden
door vanaf Wageningen de A15 in westelijke richting te
volgen, dan de A2 in zuidelijke richting, neem de afslag 17
(Zaltbommel) en volg de N322. Op de rotonde linksaf de de N322 blijven volgen. Daarna zo’n 12 km verder
(net voorbij Brakel) rechtsaf slaan (Kaveling). Deze weg voert naar het kasteel.
Verzamelen om 8.30 op het Olympiaplein. Opgave en informatie bij Frans Jacobs 0488 441093 of 06
44254850.of f.jacobs12@kpnplanet.nl
Woensdag 8 augustus.
Rondleiding door het Kasteelpark Renswoude.
Duur van 13.30 uur tot 15.00 uur.
Start parkeerplaats “Grebbelinie”bij de rotonde Arnhemseweg hmpl. 23.9.
Gidsen zijn Ria en Rob van de Bor.
Donderdag 16 augustus KNNV
Fietstocht over landschap en landbouw met Ietje Boukema (0317 413244)
van 9.30 – 12.00 uur. We fietsen langs oude boerderijtjes, en nieuwe, langs
poelen, een stukje door de Eng, Bennekom, Nergena, de Kraats, Harslo en door
Het Binnenveld om de relatie tussen landbouw en landschap te herkennen. Ook
zien we de verandering van veel boerderijen tot Paardenbedrijven, Maneges of
zorgboerderijen. We gaan ook langs de biologische kwekerij Dependens, waar
hopelijk de Buddleia collectie bloeit en bij zonnig weer veel vlinders te zien zijn.
Deels is de fietstocht gebaseerd op een route van Gilde Wageningen.
Verzamelen om 9.30 op het westelijk deel van de parkeerplaats van de Wageningse Begraafplaats ’De
Leeuwerenk’. Dat is op de hoek van de Bennekomseweg en de Buissteeg. Daar zijn we rond 12.00 uur ook
weer terug. In geval van twijfel over het weer rond 8.30 uur bellen met bovenstaand nummer of het wel of niet
doorgaat.
Zaterdag 18 augustus
Vogelexcursie Noord-Holland. We gaan een eind rijden door Noord-Holland, van Marken tot Den Oever en
terug langs de duinstrook. Het levert veel leuke soorten op als zwarte ooievaar, lachstern, reuzenstern en
misschien grauwe franjepoot. Vertrek om 7.00 uur vanaf het Oympiaplein (westzijde), Wageningen, thuis na
etenstijd. Opgeven i.v.m. carpoolen vóór 16 augustus bij Wim Haver via wim@haver.nu of tel. 06 1648 4728
Zaterdag 25 augustus KNNV
Plantenwerkgroep: heledagsexcursie naar de Kop van Pannerden o.l.v. Mijcke Artz en Leny Huitzing.
Van de parkeerplaats bij Sterreschans, aan het Pannerdensch Kanaal tegenover Pan-nerden lopen we voorbij
Nicolaaswaard en Klompenwaard helemaal naar de Pannerdens Kop dat is het puntje van de landtong tussen
de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Inlichtingen bij Mijcke Artz (0629943492).
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We hopen rivier begeleidende flora te zien als Echte Kruisdistel, Kruipend stalkruid, Hertsmunt, Peperkers,
Rivierkruiskruid, Pijpbloem, Platte rus, Riempjes, Slijkgroen, Doornappel, Klein Vlooienkruid, Engelse Alant,
Liggende Ganzenvoet, Moeraszuring etc. Maar ook C4-planten als Handjesgras, Zeegroene ganzenvoet,
Welriekende Ganzenvoet, Nerfamarant, Druifkruid, Kleine Majer etc. Bij de voorbereiding zagen we ook Klein
Breukkruid, Postelein, Polei, Donzige klit, Grote Kaardenbol enz.
(Waarschijnlijk op de terugweg) brengen we ook een kort bezoek aan Fort Pannerden. Daar is een
informatieve video over de aanleg van het Pannerdens kanaal (daarvoor ga je het museum ‘niet echt in’ en
hoef je geen toegang te betalen). Bovenop het fort heb je een mooi uitzicht over o.m. de Rijn, het Pannerdens
kanaal en zie je ook stuwwallen. Er kan ook een kopje koffie worden gedronken.
Stevig schoeisel aan, brood en drinken meenemen. Verzamelen om 8.45 aan de westzijde van het
Olympiaplein in Wageningen of om 09.30 op de parkeerplaats bij Ster-renschans. In verband met carpoolen is
opgave vooraf noodzakelijk. Dat kan tot vrijdagavond 24 augustus bij Leny Huitzing (0317-417943 of 06b
14061898 / lenyhuit-zing@planet.nl). Informeer bij slecht weer (regen!) op 25/8 om 8.00 op een van
bovenstaande telefoonnummers of de excursie wel door gaat.
Zaterdag 25 augustus.
Samen op excursie KNNV-IVN alleen voor leden IVN en KNNV.
Elkaar leren kennen en waarderen, in een reeks van 4 excursies
willen IVN en KNNV iets van zichzelf laten zien. Dit keer is KNNV
Wageningen aan de beurt. De KNNV laat zien hoe zij een gebied
heeft geïnventariseerd, Laag Wolfheze. Enkele groepen met elk
een eigen specialiteit trekken door het gebied. Deelnemers maak
het gezellig voor elkaar. Start om 14.00 uur op de P tegenover het
Bilderberghotel, Buunderkamp 8 Wolfheze. Om ca. 16.00 uur
afsluiting met een hapje/drankje.
Zaterdag 25 augustus
Middagexcursie Binnenveld
Op 25 augustus organiseert Mooi Binnenveld een excursie naar het toekomstige natuurgebied de
Binnenveldse Hooilanden. We laten u graag kennis maken met de bestaande natuur in het Binnenveld en
over de ontwikkeling van 220 hectare nieuwe natuur..
De fietsexcursie start ’s middags vanaf 13:30u, en duurt ongeveer twee uur. We laten u plekken zien waar nu
al een goede indruk gekregen kan worden van het toekomstige natuurgebied. Onderweg bespreken we
natuurlijk ook de plannen voor de ontwikkeling van het gebied. Komende herfst wordt begonnen met de
werkzaamheden om hier in totaal zo’n 280 ha natuurgebied te realiseren.
Dus:25 augustus, 13:30u tot 15:30
-

Startpunt 1 (vanuit Wageningen): T-splitsing Binnenhaven – Nieuwe Kanaal
Startpunt 2 (vanuit Veenendaal): Ingang Groene Grens – Zuid aan de Dragonderweg
Meer info: http://mooibinnenveld.nl/

Zondag 26 augustus.
Natuurtuin Diddersgoed geopend.
In Veenendaal op de hoek Goudvink/Ruisseveen (achter de boerderij). Parkeren bij de tennisvereniging
Veenendaal-West. Gids Gerrit van Leeuwen.

Zaterdag 1 september.
Excursie Groene Grens.
Op zaterdag 1 september organiseert Mooi Binnenveld
een excursie in het zuidelijk deel van de Groene Grens.
Als nieuwe beheerder van het gebied leggen we graag
uit waarom de Groene Grens een bijzonder gebied is.
Niet alleen bijzonder voor Veenendaal, maar ook voor
Nederland.
We lopen langs de akkers, hooilanden, schraallanden ,
poelen en zwaluwwand. Vooral op de schraallanden
staan veel bijzondere soorten. We vertellen onderweg
ook waarom Mooi Binnenveld is opgericht en waarom we
met veel genoegen het beheer op ons hebben genomen.
Aanvang om 15.30 uur bij de ingang van de Groene
Grens Zuid aan de Dragonderweg (200 meter ten noorden van fietsknooppunt 25).
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