
 

 

NIEUWSBRIEF IVN EDE FEBRUARI 2021  

We zijn helaas nog steeds gebonden aan de coronamaatregelen, wat inhoudt dat we onze 

reguliere publieksexcursies niet kunnen hervatten. Wat zien we er toch naar uit om samen 

met jullie de natuur in te mogen trekken! In deze nieuwsbrief opnieuw aankondigingen van 

uitstel.  

• De Algemene Ledenvergadering hadden we gepland op woensdag 7 april, zoals 

we ook aankondigden in vorige nieuwsbrieven. Omdat we dan toch heel graag de 

excursie door de nieuwe natuur in het Binnenveld willen doen en het onzeker is of dat 

mogelijk is in april, hebben we de ALV nu verschoven naar dinsdag 15 juni.  

• De natuurgidsen cursus is uitgesteld tot begin 2022 in verband met de 

coronabeperkingen 

Gelukkig zijn er ook activiteiten die wel doorgaan, zoals de IVN-klimaatcursus. Je kunt je 

nog aanmelden! Meer informatie bij Lia Hemerik, lia.hemerik@wur.nl .  

Verder is er op dinsdag 23 februari om 19:30 uur een online-lezing van ons IVN-lid Henk 

van Paassen met als onderwerp: Hoe krijg ik meer vogels in mijn tuin?  

Veel mensen hebben vogels in hun tuin en hebben nestkasten opgehangen en misschien 

ook andere vogelvoorzieningen (beplanting, water, voer, etc.) getroffen, maar zijn niet 

tevreden met het jaarlijks broedresultaat. Mezen, mussen, roodborsten, heggenmussen, 

merels en zwaluwen worden wel in en om de tuin gezien of gehoord, maar toch lukt het niet 

of niet goed om ze tot broeden te krijgen. De vraag is: Heb ik wel de goede kasten, hangen 

ze misschien niet goed, of mankeert er wat anders in de tuin? Wat hebben die vogels dan 

echt nodig om toch succesvol tot een nageslacht te komen? Kan een gezamenlijk initiatief 

met de buren daarbij misschien ook helpen? Over dit soort praktische dingen en weetjes en 

tips gaat de lezing van Henk van Paassen. Hij is voor Vogelbescherming Nederland 

“Stadsvogeladviseur” in Ede en geeft als ervaren vogelman deskundige tips over hoe jij jouw 

bestaande vogelvoorzieningen kunt optimaliseren en daarmee jouw tuin (en wellicht ook de 

buurt) nog vogelvriendelijker kan maken! Aanmelden kan tot en met zondag 21 februari bij 

het secretariaat van IVN Ede: secretariaat@ivn-ede.nl  De link voor de Zoom-lezing ontvang 

je maandag 22 februari. 

Ook worden er online  lezingen georganiseerd door de KNNV afdeling Wageningen en 

omstreken op 11 en 16 februari en 10 maart . Meer informatie vind je in de bijlage. 
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NATUURVERHAAL 

Inmiddels zijn er diverse IVN-leden die hun natuurverhaal in coronatijd met ons hebben 

gedeeld. Ze staan allemaal op https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-ede/natuurverhalen-en-fotos     

De 2 nieuwste verhalen delen we graag nog een keer hier:  

Sander Pruiksma: ‘In november 2020 vond ik bij een wandeling door Ede-Zuid grote groepen 

wantsen op lindebomen langs de Zandlaan. Het ging hierbij niet om de vuurwants waar ik 

naar op zoek was, maar een voor mij onbekende soort. Eenmaal weer thuis gelijk via internet 

gezocht en gevonden: het zijn lindenspitskoppen, ook wel 'bekend' onder de naam 

malvawantsen. Deze soort is in 2016 voor het eerst in Zuid-Limburg gevonden. Sinds 2018 is 

ook Noord-Brabant gekoloniseerd en nu hebben ze midden Nederland al bereikt. Maar ja, als 

je ziet hoeveel jongen ze voortbrengen is het niet verwonderlijk dat ze zo snel zich weten uit 

te breiden. Staan er lindebomen in uw buurt? Zoek ze maar eens op. Ze zijn juist in de 

wintertijd gemakkelijk te vinden. O ja, vooralsnog zijn ze voor de bomen niet schadelijk.’  

 

 

Loes van Dijk: ‘Dit is een, niet door corona gesloten, wellnesscentrum voor zwijnen. Ik heb 

de zwijnen helaas niet zien badderen, maar er waren genoeg sporen om aan te nemen dat 

het een wellnessplek voor de zwijnen is. Geen scrubzout of badborstel, maar bomen om na 

een modderbad de modder en de parasieten uit de vacht weg te schuren. Dit was op deze 

plek duidelijk te zien. Ik zag aan de onderkanten van de bomen opgedroogde modder. Ook 

https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-ede/natuurverhalen-en-fotos


veel pootafdrukken, zelfs de geur van zwijnen hing er nog. Ook zijn er duidelijke rondingen te 

zien in het zwijnenbad van hun lijven. Zo geeft het bos zijn geheimen prijs van de bewoners.’ 

 

 

ACTIVITEITEN IVN EDE  

Zie www.ivn.nl/afdeling/ivn-ede  

ACTIVITEITEN KNNV WAGENINGEN E.O.  

Zie https://www.knnv.nl/knnv-afdeling-wageningen/agenda-afdeling    

ACTIVITEITEN IVN VEENENDAAL RHENEN  

Zie  https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/activiteiten  

ACTIVITEITEN IVN ZUIDWEST VELUWEZOOM  

Zie https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/activiteiten  

ACTIVITEITEN RENKUMS BEEKDAL 

Zie https://www.renkumsbeekdal.nl/  
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