IVN Nieuwsbrief voor de afdeling

Juli. Veel mensen krijgen vakantie en
vertrekken naar het buitenland. Ook in eigen
land of streek is echter voldoende te zien. Pak
de fiets en trek eens door het Binnenveld,
Prattenburg of Kwintelooyen.
Deze maand in de Nieuwsbrief een fietstocht
langs verschillende forten hier in de buurt.
Ook goed te doen op een mooie zomeravond.
Veel (fiets)plezier.
Veenendaal, 10 juli 2018
Stichting Mooi Binnenveld plaats twee folderboxen.
Half april zijn er twee boxen met folders van de stichting Mooi Binnenveld geplaatst aan het fietspad langs
de Grift. Een box staat bij de picknicktafel, 100 meter ten noorden van de fietsbrug over de Grift, de andere
box staat bij de picknicktafel iets ten noorden van de kruising van het fietspad met de Werftweg.
Uitvoerder van het idee is Klaas Swart, actief lid van de crowdfunding groep van Mooi Binnenveld. Klaas
heeft beide boxen zelf gemaakt van multiplex en vervolgens groen gebeitst. Ze zien eruit als een brievenbus
met aan de voorkant achter perspex een uitnodiging om een folder mee te nemen. Op de foto boven dit
artikel staat Klaas naast de net geplaatste box bij de fietsbrug.
De verwachting is dat over het fietspad langs de Grift veel mensen fietsen of wandelen die gecharmeerd zijn
van de natuur van het Binnenveld, waaronder dus ook potentiële donateurs. We denken dat deze
crowdfunding activiteit weer een aantal certificaten zal opleveren. Waar we in ieder geval op hoopten,
namelijk dat fietsers en wandelaars een folder meenemen, blijkt inderdaad het geval. Regelmatig moeten de
boxen worden bijgevuld. Tijdens de inspectieronde van 25 april bleek een box zelfs helemaal leeg! Wel
lagen er op de bodem een aantal verkoolde resten van onze folders. Blijkbaar trekken de boxen jammer
genoeg ook anderen dan natuurliefhebbers aan. Gelukkig was de schade gering en is de box nog prima te
gebruiken.
De boxen blijven in ieder geval
de hele zomer staan en als ze
nog in goede staat verkeren
plaatsen we ze volgend voorjaar
weer.
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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.

Koninklijke Onderscheiding.
IVN gids Ria van de Bor-Slot ontving op donderdag 26 april 2018 de onderscheiding Lid van Oranje Nassau
van de Burgemeester van Renswoude op kasteel Renswoude. Sinds 1998 is Ria Actief op het gebied van
natuureducatie. Ze deed o.a. mee aan de organisatie van de schoolgidsencursus, gidst in de kasteeltuin
Renswoude en is een actieve schoolgids. Een welverdiende onderscheiding dus.

Vlinders die overal voorkomen
Er zijn maar weinig atalanta's gemeld: ze hebben veel last van de oostenwind
Koolwitjes: normaal. In het voorjaar zijn de witjes de talrijkste vlinders. Ook dit jaar was dat het geval. De
twee kleine witjes (klein koolwitje en klein geaderd witje) hadden een ‘normaal’ jaar: er waren er ruwweg
evenveel als andere voorjaren. Het groot koolwitje had wel een goed jaar: er waren er meer dan de
afgelopen jaren, maar omdat de soort al jaren achteruitgaat kan het aantal vergeleken worden met wat in de
jaren negentig ‘normaal’ was.
Tuinvlinders: goed en slecht
De kleine vos is weliswaar stabiel sinds 1990, maar hij kent enorme natuurlijke fluctuaties. We zitten nu in
een dip: er waren dit voorjaar erg weinig kleine vossen. De dagpauwoog vloog minder dan vorig jaar, en ook
de gehakkelde aurelia had een wat minder voorjaar. De citroenvlinder zit weer in de lift, al zijn er nog steeds
minder dan begin jaren negentig. Bont zandoogjes vlogen dit voorjaar goed. Het boomblauwtje werd
daarentegen duidelijk minder geteld dan voorgaande jaren.
Vlinders in bermen: profiteren van het mooie weer
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In wegbermen profiteerden het bruin blauwtje, het icarusblauwtje en
het hooibeestje van het mooie weer en vlogen meer dan de afgelopen
jaren. Er waren wat minder oranjetipjes dan vorig jaar, maar de soort kon
op veel plekken gezien worden.
Trekvlinders: last van oostenwind
De aanhoudend oostelijke wind betekent dat er
weinig atalanta’s en distelvlinders naar ons land kunnen komen. Die
moeten uit het zuiden komen (het zijn trekvlinders), en hebben nu de wind
dus niet mee. Op zich geen groot probleem (het gaat niet slecht met deze
soorten), maar in de tuin zijn ze bijna niet te zien. Mocht de wind naar het
zuiden draaien, dan kunnen ze later deze zomer alsnog komen.
Vlinders die zeldzaam zijn
Veel vlinders die zeldzaam zijn, komen vooral in Zuid-Limburg voor: daar
liggen een aantal natuurgebieden waar ze kunnen leven. Deze ZuidLimburgse 'natuurvlinders' hadden een goed jaar: bruin
dikkopje, klaverblauwtje, veldparelmoervlinder en kaasjeskruiddikkopje lijken goed gevlogen te hebben. Ook
de zilveren maan vloog in redelijke aantallen.
Het bont dikkopje had een van de slechtste jaren sinds 1990, en ook de aantallen van
de aardbeivlinder waren beneden normaal. Ook waren er opvallend weinig bruine vuurvlinders. De kleine
parelmoervlinder had (weer) een slecht voorjaar en werd maar weinig geteld.
(bron: Vlinderstichting)
Fietsen langs forten.
Start- en eindpunt: Parkeerplaats bij het Fort aan de Buursteeg.
Bereikbaar vanaf de Nieuweweg-noord te Veenendaal, of
vanaf de Klomp via de Klompersteeg.
Afstand en tijd: 35 km, ongeveer 3,5 uur.
Samenvatting:
Een fietstocht door natuur en historie. Deze route leidt u
langs een aantal forten die onderdeel zijn van de
Grebbelinie. Deze versterkingen zijn verbonden door dijkjes
of kades. U kunt hierover wandelen, maar fietsen is ook
meestal mogelijk. Daarnaast maakt u kennis met een erfenis
uit het verleden en kunt u genieten van de natuur die rondom
de Grebbelinie is ontstaan.
fietsen langs forten
De gps-route is beschikbaar via natuurpaden@ivnveenendaal-rhenen.nl

Activiteiten.
Donderdag 12 juli 2018.
Plantenwerkgroep.
Excursie
naar
het
natuurgebied
Het
Meeuwenkampje Dit beschermde natuurgebied is één van de belangrijkste
botanische parels van de Gelderse vallei. Door het afplaggen van de
fosfaatrijke toplaag van het gebied rondom het oorspronkelijke
Meeuwenkampje, in combinatie met maatregelen aan de ontwatering, krijgt
het terrein de mogelijkheid om zich tot zeldzame blauwgraslanden te
ontwikkelen. Enkele planten die in het ge-bied voorkomen zijn: Spaanse
ruiter, Klokjesgentiaan en Moeraskartelblad. Aanvang 14.00 uur bij de
parkeerplaats van het Grebbelinie Bezoekerscentrum. Buurtsteeg 2 3927 EJ
Renswoude. Inlichtingen Ina van Keulen ina.vankeulen@chello.nl 0318
430062.
Donderdag 19 juli 2018.

Pagina 3 van 4

Wandeling natuur en cultuurhistorie in de Jufferswaard in Renkum, o.l.v. Lambert van Gils (06-23447865)
en Nienke Torensma (IVN) (06-23292278) van 9.30 u. -12.00 uur. Wij zijn o.a. geïnspireerd door de Renkumse
Open Monumentendagen 2017 en door de Natuuracademielezing en excursie van 24 maart 2018 over bevers
in de uiterwaarden. Wij starten vanaf de Renkumse Veerstoep in Renkum en wandelen de uiterwaard in langs
een beverburcht naar de Melkdam en dan langs de archeologische kleibult, de ruïnes van de persinstallaties
en de smalspoorrails van de steenfabriekruïne. Vervolgens
lopen we langs de in 2015 verlegde Heelsumse beek die hier
nu parallel aan de Rijn door de Jufferswaard loopt. Hier
ontwikkelt zich nieuwe natuur. Vervolgens lopen we naar een
klein moeras met veel bevervraat en zelfs een Roodborsttapuit
in 2017. We lopen dan de Noordberg op en door het bos, met
veel soorten vogels, naar het uitzichtpunt bij de Galgenheuvel
en de Franse Schans en dan terug de Jufferswaard in over het
historische vishekbruggetje. Zo lopen we langs de oude
monding van de Heelsumse beek en de zomerdijk terug, langs
diverse watervogels, naar de ruïnes van de vlamoven (met
schoorsteen) en de veldoven van Pilo. We zullen zorgen voor
een inspirerende wandeling.
Zaterdag 21 juli 2018.
Kwintelooijen- vlinders, libellen en andere insecten.
Zaterdag 21 juli houdt Carlo van de Weerd van het IVN een
vlinderexcursie in natuurgebied Kwintelooyen. Om 14.00 uur
wordt gestart vanaf de parkeerplaats aan de Oude
Veensegrindweg, 3011 TA Rhenen. Deze leuke excursie is
voor jong en oud en duurt ongeveer 2 uur.

Natuurtuin Diddersgoed openingstijden VEENENDAAL, hoek Goudvink/Ruisseveen 9 (achter de boerderij)
parkeren bij Tennisvereniging Veenendaal West Open van 15:00 tot 16:00 uur, op:
zon 29 juli Gerrit van Leeuwen, Cokkie Gadella
Kasteelpark Renswoude • 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

Pagina 4 van 4

