Beste lezers,
Hierbij de nieuwsbrief van maart met weer een aantal voor u geselecteerde wetenswaardigheden
rond natuur en duurzaamheid. Door zijn maandelijkse verschijning is de nieuwsbrief een
aanvulling op ons Groene Blad, dat vijf keer per jaar verschijnt.
Iedere maand rond de tiende komt er weer een nieuwe nieuwsbrief uit. Kopij kan uiterlijk tot de
6e van de maand worden verstuurd aan nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl.
Veel leesplezier gewenst.
Van het bestuur
Nieuwe ledenadministrateur
IVN Veenendaal-Rhenen heeft een nieuwe ledenadministrateur: Tineke Wouda.
Voor velen van u geen onbekende. Ze is in de bestuursvergadering van 2 februari 2021 in deze functie benoemd.
Liever blijft ze op de achtergrond en laat de resultaten spreken. Om u met haar kennis te laten maken volgt een
korte introductie door Tineke.
Ik ben geboren Friezin en heb in alle vier windstreken van Nederland gewoond. Vijfentwintig jaar
geleden ben ik in Veenendaal neergestreken samen met mijn man Peter, die zijn eigen achternaam
draagt. Onze huisgenoten zijn twee asielkonijntjes, die binnenshuis de ruimte krijgen en bij mooi
weer de tuin verbouwen.
Als programmeur/systeemanalist was ik onder meer werkzaam bij TNO Delft, Universiteit Twente
en Stork Ketels. Van jongs af interesseerden natuur en milieu me. Aan een eigen auto voor de deur
heb ik nooit behoefte gehad.
Door te reageren op een advertentie kwam ik in 1998 bij de IVN-mediatheek terecht, toen nog
gevestigd in Veenendaal-West. Een jaar later voegde ik me gedurende vijftien jaar bij de
scholenwerkgroep. Aan activiteiten van planten- en vogelwerkgroep neem ik graag deel als
liefhebber. Een echte kenner ben ik echter niet.
Op eigen initiatief heb ik de fotogalerie opgezet, die daarna gelinkt is aan de IVN-site. Ter promotie
van IVN, in het bijzonder de scholenwerkgroep, zijn regelmatig foto’s gepubliceerd in plaatselijke kranten, tijdschriften en
brochures. Tevens heb ik mijn steentje bijgedragen aan de landelijke Duurzaamheidskalender.
In de loop der tijd heb ik voor het Groene Blad vele tientallen keren kopij óf foto’s bij artikelen van mede-IVN’ers aangeleverd. Ook
al geruime tijd bied ik een serie foto’s aan, passend bij het actuele Groene Blad. De redactie bepaalt welke daarvan geplaatst
worden.
Met veel plezier selecteer en bewerk ik foto’s om de covers te sieren, wat ook na veertien jaar niet verveelt. Een eigen bezorgwijk
van ons verenigingsblad kan met zo veel bemoeienis natuurlijk niet ontbreken!
Het bestuur is Tineke erkentelijk dat ze deze functie opneemt en wenst haar veel plezier en succes in deze nieuwe
taak. Als u een bericht voor de ledenadministratie heeft: u kunt Tineke bereiken via
ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl.
25-jarig jubileum
Op 4 maart jl. hebben bestuursleden Leo Pruis en Anne-Marie van Haastert namens IVN Veenendaal-Rhenen aan
Lidia den Oudendammer een mooie oorkonde en speld overhandigd ter gelegenheid van haar 25-jarig
lidmaatschap van onze vereniging. Helaas hebben ze dat niet kunnen doen op een gezellige reguliere
ledenbijeenkomst, daarom werd zij thuis opgezocht.
Lidia is altijd een actief lid en heeft haar bijdrage geleverd aan de Vogelwerkgroep, de Plantenwerkgroep, en de
Werkgroep Duurzaamheid. Ze is daarnaast ook gids en bezorger Het Groene Blad. Lidia heeft aan heel wat
projecten meegedaan. Ze was betrokken bij nieuwe initiatieven zoals het Tiny Forest en ze was een van de starters
van het padden overzetten bij Kwintelooijen. Lidia: langs deze weg nogmaals van harte gefeliciteerd met je 25-jarig
jubileum.
Leo Pruis (voorzitter)
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Overig nieuws
Beleef de Natuur-kalender!
De IVN Beleef de Natuur-kalender 2021 zit boordevol
doe-tips, buitenactiviteiten en interessante
natuurweetjes. Dat is niet alleen leuk, het is ook nog
eens goed voor je gezondheid én je geluksgevoel. De
kalender is gratis te downloaden.
Twee doe-tips voor maart uit de kalender:
 Maak je tuin insectvriendelijk. Zaai bloemen die
goed zijn voor vlinders, bijen of vogels. Leuk om
naar te kijken én goed voor de biodiversiteit. Wat
dacht je van een zaadbom voor bijen? Kijk op:
ivn.nl/zaadbom.
 Wil je de vogels een handje helpen? Maak je eigen
vogelvoerhouder! Zo ben jij lekker creatief bezig en
help je tegelijkertijd de vogels. Daarnaast kun je
genieten van alle vogels in je tuin of balkon, zodra
je het af hebt ivn.nl/sinaasappelvogelvoerhouder.
Digitale tuinvogelgids
Deze mooie, praktische en gratis app
beschrijft meer dan 100 soorten die in je tuin
of buurt kunt tegenkomen. Het is de meest
complete tuinvogelgids van Nederland en
handig in gebruik. Door de prachtige foto's
van onder andere natuurfotograaf Han
Bouwmeester en de toegankelijke indeling zijn
de vogels snel te herkennen. Je vindt er
interessante informatie over de vogels in de
tuin en je kunt je eigen dagboek aanleggen
met de spotfunctie. Als bijzonder extraatje
krijg je van de meeste vogels hun geluid te
horen. De tuinvogelgids is interessant voor
jong en oud.
Meer info op nature2U.
Earth Hour
Hij komt er weer aan! Op 27 maart om 20.30 uur doen
we een uur lang het licht uit. Met deze wereldwijde
beweging laten we zien dat de natuur en het klimaat
onze blijvende aandacht verdienen en dat we een
positief verschil kunnen maken. Doe ook mee met Earth
Hour en laat zien dat je de natuur op aarde belangrijk
vindt! Meld je aan.
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Video over Prattenburg
Op dinsdag 16 februari was familielandgoed
Prattenburg in het KRO-NCRV programma
BinnensteBuiten te zien. Het landgoed wordt
al sinds de zeventiende eeuw gekoesterd en
beheerd door de familie Van Asch van Wijck.
De huidige bewoners voelen het als hun plicht
om het landgoed in goede staat door te geven
aan de volgende generaties. De eigenares is
een groot liefhebber van de tuinen en werkt,
zelfs op 80-jarige leeftijd, nog bijna dagelijks
met hart en ziel in de tuin om alles op orde te
houden. Klik hier om de video (8 min.) te zien.
Klantenpas Welkoop voor IVN
Wellicht is de klantenpas van Welkoop bekend. Je krijgt
op je aankopen dan 1% korting in punten. Wanneer je
250 punten hebt krijg je € 2,50 korting.
Welkoop heeft echter ook een aparte pas voor (groene)
verenigingen. Deze krijgen dan niet 1 % korting maar
10%!!! Dat is wel even een verschil. De punten die op
deze manier gespaard worden, worden één keer per
jaar in contanten uitgekeerd.
IVN Veenendaal-Rhenen heeft ook een klantenpas
ontvangen. Mocht je IVN, en met name moestuin de
Duiventoren en NatuurWerkt!, willen steunen dan kun je
bij de kassa aangeven dat de punten op de IVN-pas
gezet mogen worden. Ze hebben daarvoor een pas bij
de kassa hangen en scannen deze dan in plaats van je
eigen pas.
Het jaar 2020 heeft deze pas € 90,00 opgeleverd,
waarvoor hartelijk dank.
Natuurherstel in Utrechtse deel Binnenveld
In het Utrechtse deel van het Binnenveld
werkt Staatsbosbeheer aan natuurherstel in
drie deelgebieden: De Hellen, Fortuinzicht en
Achterbergsche Hooilanden. De
werkzaamheden, die tot 2024 gaan duren,
maken deel uit van de landelijke aanpak in het
kader van Natura 2000 en de realisatie van
het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de
provincie Utrecht. De werkzaamheden
bestaan ondermeer uit plaggen, boomopslag
verwijderen, verbeteren van waterhuishouding
en beheerpaden en opslaglocaties aanleggen.
Bron: https://mooibinnenveld.nl
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Wulpen weer in de Binnenveldse Hooilanden
Tijdens de bijna dagelijkse wandeling samen met mijn
vrouw hoorden wij op 17 februari weer het geroep van
de wulp en hebben hem ook gezien. De volgende dag
hoorden wij het weer en zagen er toen drie. Ook even
op waarnemingen.nl gekeken en de eerste wulpen die
echt zijn waargenomen stonden geboekt op 15 februari.
Kortom, er komt weer voorjaarsleven in het Binnenveld.
De wulp heeft een niet te missen eigen karakteristiek
geluid en hoor je al in de verte. Persoonlijk doet het mij
denken aan de Waddeneilanden. En dat allemaal bij
ons in de buurt. Ben benieuwd hoeveel nesten en
territoria de Werkgroep Weidevogels er dit jaar gaat
tellen. Hopelijk wordt het een mooi en goed
weidevogeljaar, met genoeg voedsel en houden de
predatoren zich een beetje gedeisd.
Leo Pruis (voorzitter)
Lastige beestjes
In een aantal plaatsen rond de Utrechtse
Heuvelrug kunnen inwoners meedoen met het
Heuvelrugtuin-project. Er worden weer een
aantal online-bewonersavonden
georganiseerd.
Wil je van je tuin een Heuvelrugtuin maken?
Dan is het erg belangrijk om géén gif te
gebruiken tegen ‘lastige’ tuinbeestjes en
plantjes. Tuinontwerper Suze Peters vertelt je
er alles over tijdens de vierde Online
Bewonersavond op 18 maart van 20.00 tot
21.30 uur. Doe je ook mee?
En je kunt je ook alvast aanmelden voor de
Online Webinar avond over inheemse planten
op 21 april.
Natuurtuin Diddersgoed geopend
IVN Natuurtuin Diddersgoed wordt elke laatste zondag
van de maand weer opengesteld. Ook zondag 28 maart
is de tuin van 15.00 - 16.00 uur open.
De tuin is normaal niet vrij toegankelijk, want de natuur
moet er ongestoord tot ontwikkeling kunnen komen.
Diddersgoed herbergt veel bijzondere planten, bomen,
bloemen, vogels, kleine zoogdieren, vissen, insecten en
vlinders. De grond wordt schraal gehouden, zodat wilde
planten zich er thuis voelen. De natuurtuin is gelegen in
Veenendaal-West aan het Ruisseveen/hoek Goudvink.
Ga voor meer info naar de website.
Vanwege de corona maatregelen zijn er geen gidsen.
Je mag dus op eigen gelegenheid een bezoek brengen.
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Nieuwe visie voor Stadpark en omgeving
De gemeente Veenendaal is bezig met een
visie te maken voor het Stadpark en
omgeving. En het mooie daaraan is dat u mee
mag denken. Op de website
www.meedoeninveenendaal.nl zal naar
verwachting in de tweede helft van maart
deze visie aan u worden voorgelegd. In een
eerder stadium zijn via deze website al vele
ideeën verzameld voor dit plan. Deze zijn
besproken en samengevat in een nieuwe
schets. Dus hierbij mijn verzoek aan alle IVNers om deze website in de gaten te houden en
met uw groene hart hier dus commentaar op
geven, zodat Veenendaal weer een beetje
groener wordt en meer biodiversiteit krijgt.
In het komende Groene blad kunt u hier meer
over lezen.
Namens de werkgroep Bomen en Openbaar
Groen, Carlo van de Weerd
Veenendaal Schoon in de Lente
Van 15 tot en met 25 maart kun je meedoen aan
Veenendaal Schoon in de Lente. Slaan we weer de
handen ineen om Veenendaal zwerfvuilvrij te maken?
Doe mee en meld je aan. Op 20 maart staat ook de
Landelijke Opschoondag op het programma.
Zet een zwerfvuilactie op, alleen, met je gezin of met
maximaal één iemand uit een ander huishouden. De
gemeente zorgt voor prikkers, hesjes en vuilniszakken.
Natuurlijk is er voor deelnemende kinderen een klein
presentje én een Zwerfie-bingokaart. Samen zorgen we
voor een schone leefomgeving.
Klik hier voor aanmelden en meer informatie.
Activiteiten
14 maart
18 maart
20.00 - 21.30 uur
27 maart
20.30 uur
28 maart
15.00 - 16.00 uur
13 april

Klimaatalarm
Opgeven
Online Bewonersavond Heuvelrugtuin-project Opgeven
Onderwerp: Lastige beestjes
Earth Hour
Meld je aan
Diddersgoed geopend
Geen gidsen aanwezig
Nationale Buitenlesdag
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Ruisseveen/hoek Goudvink
Veenendaal
Meer informatie en aanmelden
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