IVN Nieuwsbrief voor de afdeling

Algemene Ledenvergadering.
Het is weer zover.
Het bestuur van IVN Veenendaal-Rhenen zal op
woensdag 14 maart aanstaande verantwoording
afleggen over het jaar 2017.

Wij nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te
zijn. Aanvang 20.00 uur.
Plaats: De Groenhof, aan de Karel Fabritiusstraat te
Veenendaal.

Veenendaal, 10 maart 2018
Nationale Boomfeestdag 2018.
Het 60-jarige jubileumviering op 22 maart 2017 is inmiddels al even achter ons
en de zomer staat voor de deur.
Let op dat de datum van de Nationale Boomfeestdag 2018 een afwijking is van
de reguliere derde woensdag in maart. Op 21 maart 2018 zijn de
Gemeenteraadsverkiezingen en dat betekent dat het op die dag ontzettend
lastig is om aandacht te vragen voor de Nationale Boomfeestdag en de daarbij
behorende boodschap. In Veenendaal is de keuze daarom gemaakt om de
Nationale Boomfeestdag te verplaatsen naar donderdag 15 maart 2018.
Plan(t) deze datum dus alvast in je agenda!
Al jaren doet de Scholenwerkgroep Veenendaal actief mee aan de Boomfeestdag.
Na het planten, geven ze een natuurles in de
klas.
De laatste jaren worden er fruitbomen in
Veenendaal geplant. In 2017 werden er door
leerlingen van De Grondtoon onder leiding
van wethouder Stroobosscher en Gerrit van
Dalfsen appelbomen geplant vlakbij
Diddersgoed (zie foto). En dit jaar worden
appelbomen geplant de Vuurvlinder.
Dit jaar worden er 35 bomen geplant aan
de Wiekslag door de leerlingen van groep
6 van de Vuurvlinder. Verder gaat een van
de klassen van Het Perron langs het
fietspad aan de Sportlaan nog 15 bomen plaatsen.
Aanvang rond 08:30 uur.
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Riviernatuur
Dynamiek rivier hersteld
In de uiterwaarden langs de Neder-Rijn is een keten van afwisselende riviernatuur ontstaan, die zich nog
steeds uitbreidt. Dat is te danken aan ons inrichtingsprojecten en goed natuurbeheer, met aandacht voor
natuurlijke processen zoals rivierdynamiek en begrazing. Een proces dat nu al 25 jaar duurt en in 1992
begonnen is met het doorsteken van de zomerdijk in de Blauwe Kamer, waardoor het water vrij spel kreeg.
Het gevolg: een fascinerend natuurgebied met een keur aan flora en fauna, dat steeds meer bezoekers trekt.
Inrichting Palmerswaard
In 2017 is de inrichting van de Palmerswaard bij Rhenen
afgerond. Met de aanleg van natuurlijke rivieroevers en
een riviergeul is ruimte gegeven aan ontwikkeling van
grootschalige riviernatuur. Daarbij is rekening gehouden
met de bestaande natuur, zoals oude kleiputten met hun
waardevolle waterplanten en beverburchten. Een paar
maanden later werden meteen al bijzondere soorten
vissen waargenomen: de sneep en de serpeling. Ook werd
de visarend gespot.
Rolstoelpad Blauwe Kamer
In De Blauwe Kamer leidt een verhard pad naar het
uitkijkplatform, zodat ook mensen met een rolstoel, rollator
of buggy van de natuur kunnen genieten. In 2017 kregen pad en platform met hulp van gulle gevers een forse
opknapbeurt. Sindsdien worden het rolstoelpad en het uitkijkplatform nóg intensiever gebruikt.

Leer moestuinieren bij IVN Veenendaal - Rhenen
Je eigen gezonde groenten telen, oogsten en
daarna smullen. Met of zonder tuin, altijd is er wel
een plekje te vinden voor een moestuintje, met
potten op balkon of bakken in de tuin.
In deze korte cursus leer je hoe je eenvoudig een
kleine moestuin opzet en met goed resultaat kunt
oogsten.
De cursus bestaat uit drie avonden en
thuiswerkopdrachten waardoor u al direct het
geleerde praktisch kunt toepassen. Op donderdag 22
maart, 19 april en 17 mei wordt van 20.00-22.00 uur
de cursus gegeven in de Groenhof.
Adres: Karel Fabritiusstraat 3 te Veenendaal.
De kosten voor de cursus bedragen €12,50 inclusief
documentatiemateriaal en koffie of thee.
Aanmelden kan bij Dorthy Reijn via e-mail:
d.reijn@xs4all.nl of telefoon 06 - 1116 8431

Demonstratieavond digitale microscopie
In het winternummer van het Groene Blad heeft u een artikel kunnen lezen over digitale
microscopie. Daarin werd een presentatie avond van deze interessante apparaten
aangekondigd. Deze avond is gepland op 12 April in de Groenhof. Vanaf 19.30 tot 19.45 is er
koffie, daarna start de demonstratie.
Natuurliefhebbers, natuurfotografen en begeleiders van natuurjeugdgroepen kom! Jullie
zullen versteld staan van de vele mogelijkheden.

Natuurdocumentaire - gratis toegang
Op zaterdag 10 maart om 13.30 uur wordt in De Cultuurfabriek de film ‘Weidevogels in het Binnenveld’
vertoond. Het gaat om een documentaire met beelden uit het natuurgebied tussen Rhenen,
Wageningen, Ede en Veenendaal. De filmvertoning sluit aan bij het thema van de 83e Boekenweek:
Natuur. De toegang is gratis.
Unieke documentaire
In het binnenveld broeden ieder voorjaar talloze vogels. De documentaire brengt het mooie landschap van het
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gebied en de weidevogels in beeld. We zien de vogels nestelen, de bescherming van de eieren door boeren
en vrijwilligers, de jonge vogels die voor het eerst het nest verlaten en vele andere mooie beelden.
Binnenveld West
De Weidevogel-beschermgroep Binnenveld West is één van de werkgroepen van het IVN VeenendaalRhenen. Zij hebben deze unieke documentaire over de kievit, grutto, scholekster en andere weidevogels in
het Binnenveld gemaakt.
Boekenweek
Schrijver, politicus en natuurkundige Jan Terlouw schrijft het Boekenweekessay 2018 rondom het thema van
de 83e Boekenweek: Natuur. Terlouw zegt hierover: ‘Ik ben vereerd met deze bijzondere taak. De natuur,
daar horen we bij, daar dragen we mede
verantwoordelijkheid voor, die moet in al zijn rijkdom
worden bewaard voor hen die na ons komen.’
Vertoning
De filmvertoning vindt van 13.30 tot ca. 14.15 uur plaats in
Zaal I op de 1e verdieping van De Cultuurfabriek. De
toegang is gratis. Ook niet-leden zijn van harte welkom!
Literaire Vogellezing
Na afloop van de documentaire, om 15.00 uur, houdt
Hans Dorrestijn een literaire Vogellezing in Zaal I. Kaarten
voor deze lezing kosten €10,- en zijn te koop via de online
agenda en de servicebalie op de begane grond. Op deze
zaterdagmiddag is er ook een jeugdprogramma rondom de natuur i.s.m. het IVN.

Activiteiten.
Donderdag 15 maart. (KNNV)
Natuurwandeling over de Eder Heide met Henrik de Nie (0317417943) van 9.30 – 12.00 uur. Een wandeling langs bosranden,
schaapskooi en door de hei, waar we hopelijk boom- en
veldleeuweriken en andere vogels van open terreinen horen en
zien. In het terrein zijn grafheuvels van 3500-4000 jaar oud.
Verzamelen om 9.30 uur bij Natuurcentrum Veluwe, Groot
Ginkelseweg, Ede (vanuit Ede over de N224 de eerste
geasfalteerde weg linksaf na de Edese hei, en vóór de
Schaapskooi en juffrouw Tok).
Ingeval van twijfel over het weer rond 8.15 bellen met
bovenstaand nummer of het wel of niet doorgaat.
Vrijdag 23 maart
thema: Paddentrek duur: van 19:00 uur tot 20:30 uur plaats:
Rhenen – Kwintelooyen vertrekpunt: parkeerplaats van
Manege “Blauwendraad” Blauwendraad 3, 3911SB Rhenen
bij rotonde Cuneraweg/rondweg Oost gidsen: Jannie van der
Linden, Cokkie Gadella LET OP: - altijd informeren of de
excursie doorgaat, op internet site of 0318 – 52 25 83 laarzen en zaklamp aanbevolen!
Zaterdag 24 maart. (KNNV)

KNNV Natuuracademie, Lezing en excursie door Willy de Koning over Bevers. 10.30 uur lezing in
Bevrijdingskerk Wageningen (Van schelvenweg 2, hoek Ritzema Bosweg) ’s middags excursie in de
uiterwaarden.
Vogelexcursie Zuid-Limburg. We starten in het oude bos van Posterholt ten zuiden van Roermond voor de
Middelste bonte specht, daarna zoeken we de Oehoe op bij de Pietersberg en vervolgens gaan we wandelen
in het Korenwolfreservaat voor de Grau-we gors. Ten slotte kijken we nog even bij Wijlre voor de
Vuurgoudhaan en Water-spreeuw. Vertrek om 8.00 uur vanaf het Oympiaplein (westzijde), Wageningen, terug
om 19.00 uur. Opgeven i.v.m. carpoolen vóór 22 maart bij Wim Haver via wim@haver.nu of tel. 06 1648 4728
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Aftrap voor de inventarisatie van de Bovenste polder bij Wageningen in 2018. We beginnen om 13.30 in
het Groene Wiel met een korte toelichting op de inventarisatie en vervolgens maken we een wandeling door
het gebied. Iedereen die geïnteresseerd is om met de inventarisatie mee te doen is van harte welkom.
Info: johan.zwanenburg66@gmail.com
Maandag 26 maart (KNNV)
Diapresentatie Paddenstoelenwerkgroep voor gevorderden.
Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te
Wageningen. Attentie: Als er niet genoeg plaatjes van
paddenstoelen zijn gaat de bijeenkomst niet door. Info Gerrit
Jansen gerritmaarten@yahoo.co.uk
Vrijdag 30 maart.
Paddentrek duur: van 19:00 uur tot 20:30 uur plaats: Rhenen –
Kwintelooyen vertrekpunt: parkeerplaats van
Manege
“Blauwendraad” Blauwendraad 3, 3911SB Rhenen bij rotonde
Cuneraweg/Rondweg Oost gidsen: Jannie van der Linden, Cokkie Gadella LET OP: - altijd informeren of de
excursie doorgaat, op internet site of 0318 – 52 25 83 - laarzen en zaklamp aanbevolen!
Zaterdag 31 maart.

Excursie korstmossen. Informatie: Christa Heyting 0318-415673 of c.heyting10@hetnet.nl
Zaterdag 7 april
thema: Fietstocht Binnenveld - weidevogels duur: van 10:00 uur tot 12:00 uur vertrekpunt: Veenendaal:
hoek Wageningselaan / Generatorstraat gidsen: Gert ten Haaft, Jannie van der Linden LET OP: aanbevolen:
verrekijker meenemen
Zaterdag 14 april
thema: “De Grebbeberg” – wandeling (7km – GPS route) tijd: 09:30 uur vertrekpunt: Rhenen –
parkeerplaats NS station gidsen: Maja Stavleu, Dorthy Reijn LET OP: - opgeven: (06 – 11 16 84 31)
d.reijn@xs4all.nl

of

Zaterdag 14 april
thema: Fietstocht Binnenveld – “Weidevogels” duur: van 10:00 uur tot 12:00 uur vertrekpunt: Achterberg:
parkeerplaats COOP, Schoneveld 35 gids: Roelof de Jong LET OP: - opgeven: rtdejong@planet.nl aanbevolen: verrekijker meenemen
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