Vijf tips voor een mooie paddenstoelenwandeling
Paddenstoelen in een bos zorgen voor het ultieme
herfstgevoel. Paul Dirksen, paddenstoelengids bij
Staatsbosbeheer op de Utrechtse Heuvelrug, geeft tips.
In de herfst, bij vochtig weer, heb je de meeste
kans om paddenstoelen te vinden. Ze zijn er
overigens het hele jaar.
Kijk goed bij loofbomen als eik, berk, beuk en els.
Vooral in bossen waar dode bomen blijven liggen,
groeien veel paddenstoelen. Draai zo’n boomstam eens
om. Eronder vind je vaak allerlei minuscule paddenstoelen in prachtige kleuren. Leg de boomstam wel op
dezelfde manier weer terug.
Neem een spiegeltje en een loep mee om de
allerkleinste paddenstoelen te kunnen
bewonderen. Met een spiegeltje kun je onder de hoed
van een paddenstoel kijken. Op die manier maak je
niets kapot.
Eet geen zelfgeplukte paddenstoelen. Ook in
Nederland komen giftige soorten voor. De groene
knolamaniet is zelfs dodelijk!
Maak foto’s: paddenstoelen zijn enorm fotogeniek.
Met een mobieltje met een goede camera kun je al
erg mooie foto’s maken.
Bron: www.wandel.nl

Doe mee met Nacht van de Nacht
Op zaterdag 26 oktober wordt voor de 15e
keer de Nacht van de Nacht georganiseerd
door de Natuur- en Milieufederaties (NMF).
Nederland is een van de meest verlichte
landen ter wereld. Afgelopen honderd jaar
werd Nederland maar liefst zo’n 125 keer
lichter. Lichtvervuiling door nachtelijke
verlichting met kunstlicht kost niet alleen veel
geld en energie, maar verstoort ook het
bioritme van dieren en planten. En we kunnen
minder genieten van de mooie sterrenhemel:
in de grotere steden kan men nauwelijks nog
de sterren zien, en de Melkweg al helemaal
niet meer. Het opgaande licht wordt vooral
veroorzaakt door openbare verlichting en
reclameverlichting.
Ga naar de website van de Nacht van de
Nacht voor meer informatie.
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Schone Stappen Wandeling een succes
Op 14 september werd in Veenendaal West weer een
Schone Stappen Wandeling gehouden. Gewapend met
afvalgrijper en vuilniszakken gingen de vrijwilligers weer
aan het opschonen van de bermen en slootkanten. Er
konden weer veel zakken met zwerfvuil worden
afgevoerd. Na afloop werd er nog even gezellig na
gekletst onder het genot van koffie of thee.
Deze wandelingen worden vier keer per jaar gehouden
op een zaterdagmorgen, telkens in een andere wijk van
Veenendaal. De volgende wandeling is op 9 november.
Dan wordt de actie in Veenendaal Noord gehouden. De
start is bij het Ronde Erf. Deelnemers kunnen zich
opgeven bij Saskia Koolen (hmkoolen@gmail.com).
Petitie max. 100 op de snelweg
Verlaging van onze maximumsnelheid tot 100
km/u is beter voor het klimaat, luchtkwaliteit,
veiligheid en het zorgt voor minder lawaai. Op
vrijdag 27 september gingen 42.000 mensen
in De Haag demonstreren voor het klimaat,
maar de urgentie lijkt maar niet door te
dringen tot onze politici. Tijd om ze tot actie
aan te zetten. Daarom is er een campagne
om de maximumsnelheid op de snelwegen te
verlagen naar 100 km/uur.
De tijd van kleine veranderingen is voorbij: er
moeten grote beslissingen worden genomen.
Als Rutte de klimaatstakers en het klimaat
echt serieus neemt, verlaagt zijn kabinet per
direct de maximumsnelheid in heel Nederland
naar 100 km per uur. Klik voor ondertekening
op de button hiernaast.
Geoparkexcursie
IVN-gids Kees de Heer geeft op dinsdagmiddag 22
oktober van 14.00-16.00 uur een excursie bij de
Koerheuvel, iets ten westen van Rhenen. De
geschiedenis van landgoed Den Tangh, erosiedalletjes,
paddenstoelen, archeologische waarden,
middeleeuwse landbouw en loopgraven van de
Grebbelinie, alles komt aan bod. Deelname gratis.
Aanmelding: geoparkexcursie@gmail.com o.v.v.
‘Rhenen 22/10’, aantal personen, naam en telnr. Je
krijgt dan een mailing over het verzamelpunt.
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Tiny Forest
Het IVN is bezig om samen met buurtbewoners
en basisscholen Tiny Forests aan te leggen. Een
Tiny Forest is een dichtbegroeid inheems bos ter
grootte van een tennisbaan, waar buurtbewoners
de Nederlandse natuur kunnen ontdekken. Een
klein bos levert een positieve bijdrage aan de
biodiversiteit, luchtzuivering, waterberging en
CO2-opslag. Natuurbeleving en langdurige
betrokkenheid van de buurt staat centraal bij een
Tiny Forest, ook na de aanleg. De bosjes worden
helemaal organisch aangelegd. Bovendien is een
Tiny Forest maar liefst 30 keer dichter begroeid
en wel 100 keer biodiverser dan traditionele
bosplantsoenen. Er worden initiatiefnemers en
vrijwilligers gezocht.
Klik op de afbeelding voor meer info.
Natuurwerkdag bij Natuurtuin Diddersgoed
Kom tijdens de Natuurwerkdag IVN VeenendaalRhenen helpen met het beheer van Diddersgoed! Op
zaterdag 2 november van 9.00 tot 12.00 uur hopen we
weer met veel vrijwilligers aan de slag te gaan.
We gaan de tuin winterklaar maken: we snoeien
struiken en ook knippen en maaien we de vegetatie met
sikkels en heggenscharen. Meidoorns maken we
onkruidvrij. De kinderen kunnen nestkastjes maken,
zodat die later kunnen worden opgehangen.
Gereedschap en handschoenen zijn aanwezig en voor
een warm drankje wordt gezorgd. Graag een eigen mok
meenemen.
Voor hier voor meer informatie.
Klik om je aan te melden op de afbeelding hiernaast.
#2 UUR NATUUR
Lukt het jou om twee uur per week de natuur in
te gaan? Onderzoek wijst uit dat natuur goed is
voor je creativiteit, ontspanning, fysieke fitheid,
concentratie en stemming. Ervaar deze herfst
zelf wat natuur met jou doet en doe in oktober
mee met de IVN #2uurnatuur Challenge. Je
ontvangt twee keer per week een verrassende
uitdaging in je mailbox. Doe mee en meld je
gratis aan. Klik hier voor meer info.
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Thema-avond “Kaalkap in Nederlandse bossen”
De Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen (WMR)
organiseert op donderdag 30 oktober een thema-avond
over het onderwerp “Bosbeheer in Rhenen”.
Sprekers:
 Frits van Beusekom met lezing “Kaalkap in
Nederlandse bossen”
 Bea Claessens (boswachter/rentmeester
stadsbossen) namens gemeente Rhenen
 Hugo Spitzen (boswachter) namens Het Utrechts
Landschap
Discussieleider: Dick Verkaar (voorzitter gebiedsraad
Kwintelooijen)
Aanvang: 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur voor
koffie/thee)
Locatie: bovenzaal van De Vlam, Beukenlaan 2,
3911 XK Rhenen.
Fairtrade Week
Van 26 oktober t/m 3 november vindt de
najaarseditie van de Fairtrade Week plaats. In
deze landelijke campagneweek zetten
bedrijven, winkels, Fairtrade Gemeenten en
vele vrijwilligers zich in voor Fairtrade. Stichting
Max Havelaar is de intiatiefnemer van het
Fairtrade keurmerk in Nederland. Ze proberen
zowel bedrijven als consumenten bewust te
maken van het belang van eerlijke handel.
Aan het begin van de Fairtrade Week verschijnt
de Fairtrade Week folder, vol met aanbiedingen
van supermarkten. In diverse Fairtrade
Gemeenten worden activiteiten georganiseerd
om het belang van eerlijke handel te
onderstrepen.
Kleine expositie in De Groenhof
Hallo, ik ben Rianne Schoolmeester en woon al lang in
Veenendaal. Ik teken al sinds ik kind was.
Ik ga vaak de natuur in. Die stilte en harmonie raken mij
en geven mij ook inspiratie voor tekeningen en
schilderijen. Ik teken vooral natuur maar ook wel eens
portretten, molens, kastelen of mandala`s.
Het geeft mij vooral ontspanning en plezier. Een aantal
van mijn schilderijen is te zien vanaf 9 oktober 2019 t/m
28 januari 2020 in het IVN gebouw “De Groenhof” in
Veenendaal. Het gebouw is elke woensdag open van 2
tot 4 uur.
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Activiteiten
Donderdag 10 okt. Dag van de Duurzaamheid
Uitreiking van de elfde Trouw Duurzame 100
Zaterdag 12 okt.
Paddenstoelen op de Grebbeberg
14:00 uur
Gidsen: Suze Hörchner, Ernst van Rijssel
Zaterdag 12 okt.
Paddenstoelenexcursie op de Hullenberg
14:00 uur
Info: Piet en Tiny Griffioen 0318 610376; Dick
Klein Geltink 0318 632673
Zondag 13 okt.
Wandeling Wekeromse zand
10.00 uur
Honden niet toegestaan.
Info: Scilla Kohlinger 0318 623553
Woensdag 16 okt. Microscopie-avond paddenstoelen
20.00 uur
Aanmelden uiterlijk 13 okt. ivm beperkt
aantal microscopen via
Ineke_ammerlaan@hetnet.nl
Woensdag 16 okt. Lezing: ‘Bos is niet natuur’ door Jan de Ouden
19:30 uur
Aanmelden: wim.braakhekke@renkumsbeekdal.nl
Donderdag 17 okt. Verkiezing Boom van het jaar
Zaterdag 19 okt.
Paddenstoelen op de Grebbeberg
14.00 uur
Gidsen: Suze Hörchner, Ernst van Rijssel
Zondag 20 okt.
Najaarswandeling omgeving Bosbeek
14.00 uur
Info Jeltje Zeelenberg 0318 413486 of Hans
Gonggrijp 0318 840409
Dinsdag 22 okt.
Geoparkexcursie bij de Koerheuvel
14.00-16.00 uur
Gids: Kees de Heer
Aanmelding: geoparkexcursie@gmail.com
Woensdag 23 okt. Oma-opa en kleinkinderen Herfsttocht
14.00 uur
Janny Groenleer, Karin Houtzager
Opgeven bij: karinhoutzager58@hotmail.com
Donderdag 24 okt. KNNV-Lezing “Mag het een beestje meer
20.00 uur
zijn? door Dick Belgers
Zaterdag 26 okt.
Nacht van de Nacht
Zaterdag 26 okt.
Kabouterwandeling voor kleuters en
14.00 uur
(groot)ouders; €1 p/k max 20 pers.
Opgave voor 25 okt. via
kabouterwandeling@ivn-ede.nl.
Zondag 27 okt.
Natuurtuin Diddersgoed
15.00 uur
Gerrit van Leeuwen, Cokkie Gadella
Donderdag 30 okt.
Thema-avond over "Kaalkap in de
20.00 uur
Nederlandse bossen"
Za 26 okt – 3 nov.
Fairtrade Week
Zaterdag 2 nov.
Nationale Duurzame Huizen Route
Zaterdag 2 nov.
Landelijke Natuurwerkdag
9.00 tot 12.00 uur
Natuurtuin Diddersgoed
Zaterdag 9 nov.
IVN Schone Stappen Wandeling
9.30 uur
Opgeven: hmkoolen@gmail.com
Zaterdag 9 nov.
Nationale Duurzame Huizen Route
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Start: P-plaats Grebbeberg (bij monument),
Rhenen
Start: P-plaats aan het eind van de
Hullenberglaan in Bennekom
Start: P-plaats hoofdingang aan de
Lichtenvoordseweg (achter de voormalige
vuilstort).
Het Groene Wiel, Hendrikweg 14 B in
Wageningen.

Lunchroom ‘De Beken’, Nieuwe
Keijenbergseweg 174, 6871 VZ Renkum
Start: P-plaats "Kwintelooijen"
Oude Veenendaalse Grindweg, Rhenen
Start vanaf NIVON-huis Bosbeekweg
19-21 in Bennekom
Je krijgt een mailing over het
verzamelpunt.
Start: hoek Slaperdijk/Dijkstraat-West,
Veenendaal
Bevrijdingskerk Wageningen, van
Schelvenweg 2, hoek Ritzema Bosweg
Start oprit De Born, Bornweg 12,
Bennekom

Hoek Goudvink/Ruisseveen 9
Veenendaal
Bovenzaal van De Vlam, Beukenlaan 2,
3911 XK Rhenen

Hoek Goudvink/Ruisseveen 9
Veenendaal
Start: Jumbo Ronde Erf in VeenendaalNoord
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