
  

 

Nieuw uiterlijk nieuwsbrief IVN Ede 

Zoals je ziet heeft de nieuwsbrief van IVN Ede een nieuwe opmaak. 

We gebruiken hiervoor een vorm die IVN landelijk heeft gemaakt voor 

de afdelingen. Heel veel leesplezier!  

WELKOM OP DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

We nodigen je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van 

IVN Ede op dinsdag 5 oktober om 19:30 uur. Na het vaste 

huishoudelijke gedeelte hebben we tijd ingeruimd voor een bijzonder 

interessante lezing over bodemdiertjes door Anne Krediet, lid van IVN 

Ede en gespecialiseerd in het bodemleven. De lezing is een 

voorbereiding op de veldexcursie die Anne gaat geven op zondag 10 

oktober om 14:00 uur. Mis het niet! 

Na het officiële gedeelte sluiten we de avond graag af met een 

gezellig hapje en drankje. Geef je op via een mail naar 

secretariaat@ivn-ede.nl 

 

 

 

 

https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/3645784e-9a38-41f8-ab6b-8e65f5f3d4af/25713


 

Veldexcursie Bodemdiertjes 

In vervolg op zijn lezing neemt Anne Krediet ons 

op zondag 10 oktober mee op een veldexcursie 

over bodemdiertjes vanaf het Tuincomplex De 

Bovenhoek.  De start van de excursie is om 14.00 

uur vanaf het Tuincomplex De Bovenhoek aan 

het Kanonnenpad, 6717 XE, Ede (achter de 

speeltuin bij de kinderboerderij De Oude 

Hofstede). 

https://goo.gl/maps/FH5fCVFCqhjAp8268 . 

Aanmelden is verplicht en kan bij Hans Gonggrijp 

(06 20086903). 

Lees verder 

 

Informatieavond Natuurgidsenopleiding 

dinsdagavond 26 oktober 

De IVN-afdelingen Ede, Zuidwest-Veluwezoom en Veenendaal-

Rhenen en de KNNV afdeling Wageningen organiseren op 

dinsdagavond 26 oktober in Veenendaal een informatieavond over de 

nieuwe Natuurgidsenopleiding. De opleiding, die ongeveer anderhalf 

jaar duurt, start begin 2022 en is bedoeld voor iedereen die zich actief 

in wil zetten voor de natuur: als gids of als organisator van educatieve 

activiteiten. 
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De cursus is een kaderopleiding van het IVN. Als cursist doe je in 

ongeveer vijftig lessen kennis en vaardigheden op om groene 

activiteiten te organiseren en begeleiden. De aandacht gaat uit naar 

hart, hoofd en handen: genieten van de natuur, meer te weten komen 

over planten en dieren en praktisch bezig zijn. Tijdens cursusavonden 

en excursies krijgen cursisten een brede basiskennis van natuur en 

milieu de regio Arnhem-Ede-Veenendaal-Rhenen (ten Noorden van 

de Nederrijn). De cursisten leren hoe ze zelf informatie kunnen 

verzamelen en kennis kunnen overbrengen. Ze verdiepen zich in het 

werk van de organiserende natuurverenigingen. 

Het is voor de tweede maal dat de vier natuurverenigingen samen 

deze opleiding organiseren. De locaties waar de theorieavonden van 

de opleiding plaatsvinden, bevinden zich waarschijnlijk in 

Ede,  Veenendaal en Wageningen. Naast de theorieavonden, die 

steeds op dinsdag worden gehouden, maken ook praktijkochtenden 

en excursies op zaterdagochtenden deel uit van de cursus. 

Na afronding van de cursus, medio 2023, ontvangen deelnemers het 

erkende diploma IVN-natuurgids. De cursus staat open voor alle 

belangstellenden. Wie nog geen lid is van een van de organiserende 

verenigingen, kan dit alsnog worden. Deelnamekosten zijn 350 euro 

(inclusief lesmateriaal). Vooropleiding is niet vereist, wel hart voor de 

natuur en zin om met mensen van allerlei kunne en  kinderen om te 

gaan. 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor wie meer wil weten: op 

dinsdagavond 26 oktober is er een informatieavond in de 

Groenhof (Karel Fabritiusstraat 3, 3904 TG Veenendaal) met 

aanvangstijd 19.30 uur. Aanmelden vooraf is noodzakelijk. 

Voor meer informatie en aanmelden is het contactadres: 

mstavleu@gmail.com 
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Zoom-lezing: Wat bomen ons vertellen; een 

geschiedenis van de wereld verteld in jaarringen. 

Door Valerie Trouet - woensdag 13 oktober 2021 

Aanvang: 20.00 uur. Aanmelden tot 10 oktober bij ineke_ammerlaan@hetnet.nl 

Je ontvangt de zoom-link naar de lezing op 12 oktober. Maximum aantal 

deelnemers: 150 

Aan de hand van jaarringen bestudeert de Vlaamse dendrochronoloog Valerie 

Trouet het klimaat uit het verleden en de invloed ervan op ecosystemen en 

samenlevingen. Als je wilt weten hoe oud een boom is, moet je zijn ringen 

tellen. Maar die jaarringen kunnen je veel meer vertellen dan dat. 

Dendrochronologie, de wetenschappelijke studie van jaarringen, levert een 

belangrijke bijdrage aan ons begrip van de klimaatgeschiedenis van de aarde, 

de invloed ervan op de menselijke beschavingen in de afgelopen tweeduizend 

jaar en de complexe interactie tussen mens en natuur. Lees verder 
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WANDELING BINNENVELD TIJDENS NACHT VAN DE NACHT 

Op zaterdag 30 oktober 21 organiseert IVN Ede voor de tweede keer (1e keer 

in 2019) een plaatselijke activiteit in het kader van de Nacht van de Nacht. Elke 

jaar worden er in Gelderland en de rest van Nederland activiteiten 

georganiseerd in het kader van de nacht van de nacht (lees meer op 

www.nachtvandenacht.nl) Het idee is dat mensen zich meer bewust worden 

hoe weinig echt donker het nog wordt in Nederland. 

In de nacht van zaterdag op zondag wordt de klok een uur verzet en treedt de 

wintertijd in. De activiteit bestaat uit een wandeling van anderhalf uur, in het 

donker, door het Binnenveld. Startpunt en eindpunt is de (zorg) boerderij de 

Hooilanden, Slagsteeg 20, 6721 NR, Bennekom. Deelname is gratis voor leden 

en donateurs van IVN Ede. Maximaal aantal personen (volwassenen en 

kinderen) is 30. 

Het programma is als volgt: 

• 19.30-20.00 Ontvangst met koffie / thee of chocolademelk 

• 20.00  Start programma met een kort verhaal over de invloed van 

licht, de sterren die er te zien zullen zijn en de dieren die we 

kunnen  horen of zien zijn 

• 20.30 vertrek voor wandeling van anderhalf uur in de omgeving. 

• 22.00 Einde activiteit.  
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Aanmelden bij Christ Elsten (christelsten@planet.nl) voor 15 oktober 2021. PS: 

Deze uitnodiging wordt ook verstuurd naar de KNNV in Wageningen en IVN 

ZW Veluwezoom en IVN Veenendaal, dus wees er snel bij.  

 

 

Werkgroep natuurfotografie 

Na een lange tijd van weinig activiteit heeft de werkgroep 

natuurfotografie weer zijn bijeenkomsten opgepakt. Eind augustus zijn 

we wezen fotograferen in het natuurgebied “De Jufferswaard”, 

gelegen langs de rijn bij Renkum. 

Vanaf oktober (elke 2e dinsdag van de maand, om  20 uur) gaan we 

weer bijeenkomen in “De Zanderij” om elkaars foto’s te bekijken en te 

becommentariëren. 

Wil je eens kennismaken met de werkgroep dan ben je van harte 

welkom. Ab van der Linde, coördinator werkgroep 

 

Word tuinambassadeur 

Heeft u een liefde voor tuinieren en deelt u deze kennis graag? 

Als tuinambassadeur geeft u buurtgenoten advies en tips over 

het groener maken van hun tuin. Meer weten? Meld u dan aan 

voor de informatieavond op woensdagavond 6 oktober. 
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De avond begint met een lezing over waarom biodiversiteit belangrijk 

is, en wat u kunt u doen in de tuin voor meer biodiversiteit. Daarna 

delen tuinambassadeurs hun ervaringen, samen met de tuineigenaar 

die zij geholpen hebben. Ook krijgt u de kans om vragen te stellen. 

Meldt u zich aan het einde van de avond aan als tuinambassadeur? 

Dan krijgt u gelijk een informatiemap en een bordje om in de tuin te 

plaatsen. 

De informatieavond begint om 19:30 uur in Scoutinggebouw ‘De 

Wildenburg’, Bosrand 17a, 6718 ZN Ede. Aanmelden kan tot 4 

oktober. Wilt u zich aanmelden voor de avond of meer weten over 

tuinambassadeurs? Ga dan naar www.ede-

natuurlijk.nl/tuinambassadeur. 

  
 

 

Activiteitenagenda Ede 

oktober 2021 
 
 

 

Lange afstandswandeling 

Zaterdag 2 oktober om 10:00 uur 

start: parkeerplaats Noorderbos aan 

de Nieuwe Kazernelaan 6711 JC 

Ede. Duurt ca. 5 uur.  

Lees verder 
 

Activiteitenagenda Ede 

oktober 2021 
 

Korte fotoworkshop met IVN-

natuurfotografen 

Zaterdag 9 oktober 

Let op: gaat niet door! 
 
 

Najaarswandeling omgeving 

Bosbeek  

Zondag 17 oktober om 14:00 uur 

Start: natuurvriendenhuis De 

Bosbeek, Bosbeeklaan 19-21 

Bennekom. 
 

Kabouterwandeling voor kleuters 

en (groot)ouders 

Zaterdag 23 oktober om 14:00 uur 

Locatie: De Born in Bennekom. 
 
 

Dierensporen Wekeromse Zand 

Zondag 31 oktober om 10:00 uur 

Start: parkeerplaats Wekeromse 

Zand aan de Hoeverweg. 
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