
 

 

NIEUWSBRIEF IVN EDE MAART 2021 

  

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

reguliere publieksexcursies niet kunnen hervatten. Hopelijk kunnen de volgende activiteiten, 

die verder in het jaar zijn gepland, wel doorgaan. 

• De Algemene Ledenvergadering met een excursie door de nieuwe natuur in het 

Binnenveld op dinsdag 15 juni.  

• Afdelingsuitje naar de Markerwadden op zaterdag 4 september 

GROENE GIDS 

Binnenkort valt de nieuwe Groene Gids met het thema Vlinders weer bij iedereen op de 

deurmat. De gids heeft een nieuw en fris uiterlijk gekregen. We zijn benieuwd wat je daarvan 

vindt. Bij deze de complimenten aan de redactie en aan vormgever Leo Klapwijk hiervoor. 

BESTUURSLEDEN GEZOCHT 

De afdeling is op zoek naar nieuwe bestuursleden en leden voor de pr-werkgroep, die 

contacten onderhoudt met de media en facebook.  Meer informatie bij Hans Gonggrijp, 

voorzitter@ivn-ede.nl    

 

ONLINE LEZINGEN KNNV  

• Donderdag 4 maart  

o Wim de Vries: Oorzaken, gevolgen en aanpak van de stikstofonbalans in de 

Nederlandse landbouw.   

o Arnold van den Burg: Ecologische impact van stikstof-depositie in Nederland 

en maatregelen voor natuurherstel.   

• Dinsdag 16 maart  

o Linus van der Plas: Eerste Broedvogelinventarisatie van de nieuwe 

Binnenveldse Hooilanden.  

o Herman Thunnissen: Inventarisatie van de flora van Natura 2000-gebied De 

Hellen.  
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• Woensdag 7 april  

o Han Lindeboom: Een Noordzee in transitie: hoe combineren we windmolens, 

voedselwinning en natuurbehoud?  

o Erwin Coolen: Natuurontwikkeling op zee.  

Aanmelden uiterlijk 2 dagen tevoren bij ineke_ammerlaan@hetnet.nl Zie de bijlage voor 

meer informatie. 

 

LANDELIJK IVN-NIEUWS 

BELEEF DE NATUUR-KALENDER 2021 

De Beleef de natuur-kalender bied je het hele jaar door tips en inspiratie om de natuur in te 

gaan. De kalender 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. 

Download de kalender hier: https://www.ivn.nl/beleefdenatuurkalender2021  

E-LEARNINGS 

Geniet je ook van onze online-lezingen? Wist je dat IVN landelijk ook van allerlei e-learnings 

en webinars aanbiedt. Kijk eens op: https://natuuracademieonline.ivn.nl/resources  

 

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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