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Schaduw en Licht II
 
Trouwe lezers van dit blad zullen zich het openingsartikel van het Lente
nummer 2020 herinneren: Licht en Schaduw.
Een kleine variatie op de titel lijkt me gepast.
 
En toen was er…………Corona
Nog in februari dachten we daar optimistisch over. De maand maart drukte
ons in Nederland met onze neus op de dreigende situatie. De maatschap
pelijke machine kwam grotendeels tot stilstand. Daar kregen we als IVN
direct mee te maken. Het voorjaar was op komst, de plannen voor een
goede start van allerlei activiteiten aan de kant van ons IVN lagen klaar. En
dan moet je daar een streep door zetten.
Zonde, zonde! Maar meteen relativeren we onze eigen IVN-zorgen. De
enorme gevolgen van de coronacrisis in de gezondheidszorg, verpleeghui
zen en economie wegen vele, vele malen zwaarder. Dagelijks worden we
geconfronteerd, dichtbij of verderaf met de rampspoed die deze crisis ons
brengt.
 
En toch mogen we in dit artikeltje ook enkele lichtpunten melden binnen
ons IVN:
Januari en februari brachten een doorbraak  in onze zoektocht naar nieuwe
bestuursleden. De advertenties via Veens hebben ons een hele reeks waar
devolle reacties opgeleverd. De daarop volgende gesprekken hebben geleid
tot de benoeming van een financieel administrateur en tot het voorstellen
van enkele namen voor de functie van voor zitter en de functie van pen
ningmeester. U bent daar ruimschoots over geïnformeerd via onze maan
delijkse Nieuwsbrief. Een prachtig succes!
Ik sluit af met een menging van schaduw en licht:
In mijn vorige artikel kon ik de snelle voortgang van het verhuisproject
melden. Veel van onze voorstellen voor verbetering en verduurzaming
waren in het plan van de gemeente verwerkt. In februari zou het financie
ringsvoorstel in het College van B & W besproken worden. Op 30 maart
kregen we een kort bericht van de gemeente dat het verhuizingsproject
voorlopig uitgesteld was.
Vervolg pagina 4
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Vervolg voorwoord
 
Onze verhuizing is immers gekoppeld aan de bouw van
een Integraal Kind Centrum(IKC) op de plaats waar nu de
Groenhof staat. De bouw van het IKC maakt onderdeel uit
van Integraal Huisvestingsplan Onderwijs(IHC). En dat
IHC moet herijkt worden. Een voorstel daartoe komt naar
verwachting in oktober van dit jaar in de Raad aan de
orde. Kunt u het nog volgen?
 
Uitstel dus! Is dat erg? Niet direct, want in alle herij
kingsvarianten van het IHC is een verhuizing van het IVN
opgenomen. Daar verandert niets in.
Eigenlijk geeft dit uitstel ons wel wat lucht om goed na te
denken over wat er met de tuin bij het nieuwe pand moet
gebeuren. Daar is het tot nu toe niet van gekomen. De se
cretaris heeft al zoveel overuren moeten maken om de
jaarstukken bijtijds af te krijgen, dat wij de bespreking
van een mogelijk tuinplan hebben moeten uitstellen. Met
volle kracht zal daar in de nabije toekomst aan gewerkt
worden
 
Tot slot: Ik wens u als lezer alle goeds toe en spreek de
hoop uit dat wij als IVN over niet al te lange tijd weer aan
de slag kunnen gaan.
 
Gerard Hörchner
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Mooi
Binnenveld
ENKELE PASSAGES UIT TROUW VAN 19 FEBR 2020 OVER NATUUR IN HET
BINNENVELD
EVY BRANS, NOOR DE KORT EN CHARLOTTE NIJHUIS
 
EEN AANZET VOOR HET THEMANUMMER 2020: (MOOI) BINNENVELD
 
 
 

2027 komt naderbij, maar waar blijft die natuur
 
Trots fietst Rob Janmaat (57) door het Binnenveld, een
gebied dat deels in Utrecht, deels in Gelderland ligt. “Dit
wordt allemaal natuur”, zegt Janmaat, wijzend op het
Gelderse deel. Het was landbouwgrond, nu vooral moe
rassig. Maar uiteindelijk keert hier de natuur van voor de
Tweede Wereldoorlog terug: blauwgrasland, dotterbloem
hooiland en trilveen. “Natuur die in Nederland heel zeld
zaam is”, benadrukt hij enthousiast.
Janmaat woont in Wageningen en is penningmeester van
Stichting Mooi Binnenveld. Hij zet zich dus in voor de
ontwikkeling van natuur in het Binnenveld. “De natuur
delft steeds weer het onderspit in Nederland”, zegt hij
over zijn motivatie voor het project. “Ik vind het daarom
heel belangrijk om iets te doen waar de natuur sterker van
wordt.”

De provincie Gelderland wil haar deel van het Binnenveld
toevoegen aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN), het
netwerk van natuurgebieden door het hele land dat in
2027 klaar moet zijn, in totaal 80.000 hectare nieuwe na
tuur.                        (Vervolg pagina 6)

Themanummer
HET THEMA VOOR HET THEMANUMMERT 2020 IS: (MOOI) BINNENVELD. 
MET DE ONDERSTAANDE ARTIKELEN WORDT EEN AANZET GEGEVEN. 
GENOEG STOF VOOR IEDER DIE HEERLIJK FIETSEND LANGS DE GRIFT OF EL
DERS STRUINT DOOR HET BINNENVELD (EN DE GROEN GRENS) OM EEN
BIJDRAGE TE LEVEREN AAN DIT THEMANUMMER.

Gevlekte Orchis

foto Tineke Wouda
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Janmaat parkeert zijn fiets bij het bruggetje over de Grift,
dat de provincie Gelderland van Utrecht scheidt. Aan de
Utrechtse kant van het water geen drassige, omgewoelde
aarde, maar een strakke, groene akker. Daar is onder de
boeren veel weerstand tegen nieuwe natuur, legt de pen
ningmeester uit.
 
(...)
De nieuwe natuur aan de Gelderse kant kon ontstaan door
liefhebberij. Zo’n vijf jaar geleden hoorden de burgers uit
Wageningen dat de provincie Gelderland grond in het
Binnenveld ging verkopen om nieuwe natuur op te ont
wikkelen. Het gebied had tot de Tweede Wereldoorlog
blauwgrasland gekend, wisten de burgers uit Wagenin
gen. Ze wilden de grond kopen om die bijzondere natuur
terug te laten komen.
Vorig jaar februari gingen de inrichtingswerkzaamheden
van start. Wanneer die klaar zijn, verkoopt de provincie
50 hectare aan de burgers uit Wageningen, die verenigd
zijn in Stichting Mooi Binnenveld. Ook voor een groep
Gelderse boeren is 50 hectare gereserveerd. 
 
(...)
In het Gelderse Binnenveld is de nieuwe natuur inmiddels
af. De grond werd afgelopen december overgedragen aan
Stichting Mooi Binnenveld. Voor Rob Janmaat een bijzon
der moment. Na jaren van lobbyen voor natuur in het
Binnenveld, is deze er eindelijk. In de rest van het land
moet ondertussen nog veel gebeuren.

Binnenveld 2
ROELOF DE JONG EN AD WOUDSTRA
INGEZONDEN REACTIE IN TROUW VAN 2 MAART

‘Waar blijft die nieuwe natuur?’ (Trouw, 19 februari). Is
dat misschien een vraag omdat de praktijk van nieuwe
natuur soms haaks staat op waar we met landbouw en
natuur naartoe willen? Dat is meer circulaire landbouw,
natuur en landbouw samen. Dat zien we bijvoorbeeld in
weidevogelgebieden. Landbouwgrond, ook voor natuur
doelen. 
Bij nieuwe natuur zijn de plannen echter vaak eenzijdig
gericht op botanische ontwikkeling. Weidevogels worden
dan voor het gemak niet meer genoemd in de plannen
voor nieuwe natuur. Dat roept in de regio’s met weidevo
gels veel weerstand op.
Het artikel gaat over het Gelderse deel van Het Binnen
veld. Er staat in dat boeren dwarsliggen. Maar zij zijn niet
de enigen. Meer mensen maken zich zorgen over het mo
gelijk verdwijnen van de weidevogelpopulatie in het ge
bied. Het Binnenveld is een rijk weidevogelgebied. De
weidevogelpopulatie bestaat uit diverse soorten die op de
rode lijst staan. Het gaat om ruim 400 paar kieviten, 20
paar wulpen, 30 paar grutto’s, 25 paar tureluurs en 10
paar scholeksters. Deze resultaten zijn te danken aan 25
tot 30 jaar lang weidevogelbescherming door samenwer
king van vrijwilligers en boeren.

Elk voorjaar genieten duizenden mensen uit de zes om
liggende kernen van Het Binnenveld van deze vogels. Zij
beleven daar ‘hun’ natuur. Bij de ontwikkeling van nieu
we natuur is door grondverplaatsing van duizenden kuub
een sterke tweedeling ontstaan. Enerzijds vernatting met
‘robuuste natuur’ en aan de andere kant hebben boeren
grond gekregen waarmee nattere delen zijn opgehoogd.
Hierdoor is intensievere veehouderij mogelijk. Dat is ook
gebeurd.
Dat staat dan weer haaks op meer kansen voor circulaire
landbouw. Bovendien is de habitat die dit gebied bood
voor weidevogels nu weg. Daarvoor in de plaats: water en
ruigte. Geen weidevogel meer te zien.
Aan de Utrechtse kant van het Valleikanaal liggen de Ach
terbergse Hooilanden. Het is natuurgrond die nu nog ge
pacht wordt door boeren in afwachting van nieuwe na
tuurontwikkeling. De kans is groot dat zich daar hetzelfde
scenario voltrekt als in Gelderland, terwijl ook dit gebied
een uitstekende habitat biedt voor weidevogels.
Natuurontwikkeling juichen we toe, maar niet als dit
haaks staat op gewenste toekomstige ontwikkelingen voor
landbouw en als dit ten koste gaat van beschermde waar
devolle soorten.

Binnenveld 3
GESCHREVEN OP PERSOONLIJKE TITEL DOOR PETER VAN HOOFF, LID IVN
ZUIDWEST VELUWEZOOM

Onze gewaardeerde weidevogelliefhebber en IVN lid Roe
lof de Jong schreef een mooi ingezonden stuk in de Trouw
over de tegengestelde belangen tussen weidevogels en
botanische doelen in het project Binnenveldse Hooilan
den.  Hoewel het projectgebied tijdens het weghalen van
de bovenste laag in secties is verdeeld, waarvan er een
aantal tijdens het broedseizoen ongestoord zijn gelaten,
snijdt Roelof wel een correct punt aan. De botanische
doelgemeenschappen voor het gebied zijn blauwgraslan
den, dotterbloemhooilanden, trilveen en bloemrijke gras
landen. De 1e drie zijn ongeschikt voor weidevogels, want
ze zijn te nat. De bloemrijke graslanden zijn wel geschikt,
maar het is de vraag of en hoeveel daar van gaat komen.
Die waren vooral gepland in het gebied van het agrarische
collectief, maar het is onzeker of dat doorgaat. De kos
ten/baten zijn namelijk veel ongunstiger dan oorspronke
lijk begroot en voor de boeren (die toch ook een boterham
moeten verdienen) wellicht niet aantrekkelijk meer
(Trouw, 19 februari 2020). De teneur van de natuurbe
leidsmakers is dat het Binnenveld vanwege de unieke
kwelsituatie zeer goede kansen biedt voor bijzondere bo
tanische gemeenschappen. Er broeden weliswaar weide
vogels maar hun aantal is relatief gering. Het zwaarte
punt voor de weidevogels in de Gelderse Vallei ligt vooral
in de Arkemheense polder, helemaal aan de noordkant
van de vallei. De doelstelling voor het aantal broedgeval
len is daar minstens 20 keer zo groot (oa 600 broedparen
grutto’s, zie beheerplan 2016 Natura2000 Arkemheen)
dan in het huidige Binnenveld. Wat uiteraard niet bete
kent dat er geen maatregelen mogelijk zijn ten gunste van
de weidevogels in het Binnenveld.
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En dan over weidevogels in een wat breder perspectief: ik
snap het belang van behoud weidevogels, maar soms gaat
men daarin wel erg ver. Bomen in de omgeving van de
broedgebieden worden gekapt om te voorkomen dat pre
datoren zoals kraaien en buizerds op de uitkijk zitten om
een kuikentje te verorberen. Bosschages in de buurt wor
den gerooid of van ondergroei ontdaan omdat daar vossen
leven, die bovendien ook doelgericht worden afgeschoten.
Zo’n beetje alle kuikenpredatoren worden bejaagd of
weggejaagd. Behalve de ooievaar, dat gaat kennelijk nog
een stapje te ver. En dan nog een stukje historisch per
spectief: zeker is het zo dat de weidevogels sinds de jaren
70 flink in aantallen achteruit zijn gegaan (grutto’s van
zo’n 120000 paar in 1975 naar zo’n 35000 in 2016, bron
Sovon), maar het is óók zo dat de aantallen grutto’s vanaf
begin 20e eeuw tot de jaren 70 van die eeuw naar schat
ting zes tot achtvoudig zijn toegenomen (https://www.
anoda.nl/winkel/vogels-en-mensen-in-neder
land-1500-1920/). Daaruit kan worden afgeleid dat er
begin 20e eeuw naar schatting zo’n 15000-20000 broed
paren grutto’s waren. De enorme toename van destijds
was te danken aan aanpassingen in de landbouwpraktijk:
grootschalige ontwatering en toenemende bemesting.
Grutto’s houden van droge voeten en licht bemeste wei
landen en in de jaren 60/70 waren de omstandigheden
ideaal voor hen. In de eerdere decennia waren de omstan
digheden een stuk natter en voedselarmer. Ik ben uiter
aard niet tegen bescherming van weidevogels, Nederland
heeft veruit de grootste gruttopopulatie van West-Europa
en dus een grote verantwoordelijkheid. Maar er zijn ook
andere natuurbelangen en het is belangrijk daar een ba
lans in de vinden.
 
 

Speerdistel (T Wouda)
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Na de Corona
We kunnen Nederland radicaal duurzamer en eerlijker
maken: vijf voorstellen voor Nederland na Corona.

COVID-19 doet de wereld op haar grondvesten schudden.
De coronapandemie heeft nu al talloze levens gekost en
ontwricht, terwijl hulpverleners keihard werken om zie
ken te verzorgen en verdere verspreiding te voorkomen.
De strijd om de enorme persoonlijke en maatschappelijke
verliezen te beperken verdient onze waardering en steun.
Tegelijkertijd is het van belang om deze pandemie in een
historische context te plaatsen om in de toekomst een
herhaling van fouten uit het verleden te vermijden.
Het feit dat COVID-19 inmiddels grote economische con
sequenties heeft gekregen is mede het gevolg van het do
minante economische model van de afgelopen dertig jaar.
Dit neoliberale model vereist een steeds maar groeiende
circulatie van goederen en mensen, ongeacht de talloze
ecologische problemen en de toenemende ongelijkheid die
dit veroorzaakt. Gedurende de afgelopen weken zijn de
zwaktes van deze groeimachine pijnlijk blootgelegd. Zo
zijn we onder meer getuige van grote bedrijven die de
hand ophouden op het moment dat de vraag naar hun
goederen en diensten ook maar even wegvalt, precaire
banen die verloren gaan en een toenemende druk op ge
zondheidssystemen die sowieso al onder grote druk ston
den.
Opmerkelijk genoeg bestempelt de overheid nu juist die
beroepsgroepen als ‘cruciaal’ die nog niet zo lang geleden
moesten strijden voor erkenning en een beter salaris: de
medische zorg, de ouderenzorg, het openbaar vervoer en
het onderwijs.
Een andere zwakte van het huidige systeem is de verbin
ding tussen het huidige economische ontwikkelingsmo
del, het verlies van belangrijke functies van ecosystemen
en biodiversiteit en de  mogelijkheden voor ziektes zoals
COVID-19 om zich snel te verspreiden. De dramatische
gevolgen hiervan zouden drastisch kunnen verergeren als
we niet overstappen op een ander vorm van ontwikkeling,
voorbij ‘business-as-usual’. De Wereldgezondheidsorga
nisatie schat dat er jaarlijks 4,2 miljoen mensen sterven
aan luchtvervuiling, en dat de gevolgen van  klimaatver
andering tussen 2030 en 2050 naar verwachting een extra
250.000 doden per jaar zullen veroorzaken. Experts waar
schuwen er voor dat in geval van verdere aantasting van
ecosystemen er een verhoogde kans is op nieuwe en
krachtigere virusuitbraken.
Dit alles vraagt om doortastende maatregelen en het zo
snel mogelijk in gang zetten van een post-COVID-19-
tijdperk. Hoewel de huidige crisis ook enkele positieve
consequenties heeft gehad – zoals de toename van collec
tieve actie en solidariteit, verminderde vervuiling en
broeikasgasemissies – zullen deze veranderingen tijdelijk
en marginaal blijken wanneer een bredere politieke en
economische omslag niet wordt gerealiseerd. Het is daar
om van belang om ons te verdiepen in de vraag hoe de
huidige situatie omgezet kan worden in meer duurzame,

eerlijke, gezonde, en veerkrachtige vormen van samenle
ven en ontwikkeling.
Dit beknopte manifest, ondertekend door 170 in Neder
land werkende academici die zich bezig houden met in
ternationale ontwikkelingsvraagstukken, presenteert, op
basis van bestaand  onderzoek en kennis, een vijftal voor
stellen voor Nederland na Corona:

1) Vervanging van het huidige ontwikkelingsmodel gericht
op generieke groei van het BNP, door een model dat on
derscheid maakt tussen sectoren die mogen groeien en
investeringen nodig  hebben (de zogenoemde cruciale pu
blieke sectoren, schone energie, onderwijs en zorg) en 
sectoren die radicaal moeten krimpen, gegeven hun fun
damentele gebrek aan duurzaamheid of hun rol in het
aanjagen van overmatige consumptie (zoals bijvoorbeeld
de olie-, gas-, mijnbouw-, en reclamesectoren).
 
2) Ontwikkeling van een economisch beleid gericht op
herverdeling, dat voorziet in een universeel basisinko
men, ingebed in solide sociaal beleid; een forse progres
sieve belasting op inkomen, winst en vermogen; kortere
werkweken en het delen van banen; en erkenning van de
intrinsieke waarde van zorgverlening en essentiële pu
blieke diensten zoals onderwijs en gezondheidszorg.

3) Overgang naar een circulaire landbouw, gebaseerd op
het behoud van biodiversiteit, duurzame, veelal lokale
voedselproductie, vermindering van vleesproductie en
werkgelegenheid met eerlijke arbeidsvoorwaarden.

4) Vermindering van consumptie en reizen, met een radi
cale afname van luxueuze en verspillende vormen, rich
ting noodzakelijke, duurzame en betekenisvolle vormen
van consumptie en reizen.

5) Kwijtschelding van schulden, voornamelijk aan werk
nemers, zzp-ers en ondernemers in het MKB, maar ook
aan ontwikkelingslanden (uit te voeren door zowel de rij
kere landen als de internationale organisaties zoals IMF
en Wereldbank).

Als wetenschappers en betrokken burgers zijn wij over
tuigd dat deze stappen zullen bijdragen aan meer duurza
me en gelijkwaardige samenlevingen; samenlevingen die
beter bestand zijn tegen de schokken en eventuele pande
mieën die ons nog staan te wachten. Wat ons betreft is de
vraag niet langer óf we deze stappen moeten zetten maar
hóe we dat gaan doen.
We kunnen er niet om heen dat deze crisis sommige
mensen harder raakt dan anderen. Maar we kunnen de
zwaarst getroffen groepen recht doen door beleidshervor
mingen in te zetten die zorgen dat toekomstige crises
deze groepen – en ons allemaal – minder hard zullen
treffen en tot minder angst zullen leiden, of mogelijk
zelfs een volgende crisis kunnen voorkomen. We roepen
politici, beleidsmakers en onze medeburgers met klem op
om te helpen deze transitie te verwezenlijken.
 
Bron: www.voetafdruk.eu
Ida Marsman
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Chemiereuzen
Chemiereuzen exporteren verboden pesticiden naar ont
wikkelingslanden.
 
De internationale voedselwaakhond Foodwatch roept de
grootste producenten van pesticiden in Europa op om te
stoppen met de productie en export van schadelijke be
strijdingsmiddelen, die bovendien in de Europese Unie
zijn verboden. Syngenta, Bayer AG en BASF blijven deze
verboden pesticiden buiten de EU over de hele wereld ver
kopen, vooral aan ontwikkelingslanden.
Deze praktijken dragen bij aan de geschatte 200.000 acute
vergiftigingsdoden wereldwijd per jaar, als gevolg van
pesticiden. Residuen van deze gevaarlijke pesticiden blij
ven achter op landbouwproducten zoals groente en fruit,
die vervolgens worden geïmporteerd door de EU. Door
deze ‘pesticide boemerang’ komen schadelijke stoffen nog
steeds op het bord van Europese consumenten terecht.
 
Winst ten koste van mensenrechten
 
Syngenta, Bayer AG en BASF, die de helft van de in Europa
geregistreerde pesticiden produceren, maken enorme
winsten met de export van pesticiden die in de Europese
Unie verboden zijn. Door (onbeschermde) boeren in ont
wikkelingslanden aan te moedigen om giftige producten
te gebruiken, dragen de drie bedrijven een zware verant
woordelijkheid voor de 200.000 acute vergiftigingsdoden
wereldwijd per jaar (een schatting van de Verenigde Na
ties), als gevolg van schadelijke pesticiden. De VN-Men
senrechtenraad wil dan ook dat pesticidenbedrijven wor
den gereguleerd, zodat ze "de mensenrechten respecteren
en milieuschade vermijden".

 
Europese regelgeving faalt
 
Het vreemde is dat het niet verboden is voor Europese be
drijven om giftige stoffen te produceren en exporteren,
terwijl de EU heeft besloten het gebruik ervan op haar
grondgebied te verbieden. Dit staat ook bekend als ‘de
dubbele standaard’ van de pesticidenregelgeving. Zelfs
pesticiden die volgens de risicobeoordelingen van de EU
"onmiddellijk gevaar opleveren voor de gezondheid van
mens of dier of voor het milieu" kunnen legaal worden

verkocht aan niet-EU-landen.
De Europese pesticidenregelgeving vereist alleen dat ex
porterende bedrijven de autoriteiten in de importerende
landen op de hoogte brengen van de import van deze pes
ticiden. Volgens foodwatch weerhoudt dit de pesticiden
bedrijven er niet van om hun gevaarlijke chemicaliën op
lokaal niveau bij de boeren te promoten.
 
Pesticidenlobby
 
Frankrijk heeft onlangs het initiatief genomen om de pro
ductie en export van deze in de EU verboden bestrijdings
middelen te verbieden. De wetgeving zal in 2022 in wer
king treden. Alle pogingen om de verordening naar het
EU-niveau te tillen, werden echter geblokkeerd onder de
druk van de pesticidenlobby.
Nicole van Gemert, directeur Foodwatch Nederland:
"Schadelijke pesticiden voor de mens en onze biodiversi
teit horen onder geen enkele omstandigheid te worden
geproduceerd.”
 
Stop de grote gifroute
 
Foodwatch eist van Syngenta, Bayer AG en BASF om on
middellijk te stoppen met de productie, verkoop en export
van pesticiden die kankerverwekkend, mutageen, hor
moon ontregelend en neurotoxisch zijn en de vruchtbaar
heid verminderen. Foodwatch is een handtekeningenactie
gestart: ‘Stop de grote gifroute!’. Via deze actie kan ieder
een een oproep sturen naar Syngenta, Bayer AG en BASF,
om hun verantwoordelijkheid te nemen.
 
Bron: Duurzaamnieuws.nl
[pesticide glyfosaat]
Henk te Paske

Gehakkelde Aurelia
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Wespspin      foto T. Wouda

Natuurlijk
Gastvrij
Terugblik Symposium Natuurlijk Gastvrij
 
Beste deelnemers,
 
Graag blikken wij samen met u nog even terug op het
symposium ‘Natuurlijk Gastvrij’ van dinsdag 14 januari.
De vele reacties zijn lovend; u vond ons programma boei
end, nuttig en zeer gevarieerd. Ook de gelegenheid om
met elkaar en NPUH-partners te netwerken werd erg ge
waardeerd. Precies waar we voor gingen!

We hopen dat het symposium weer een stap is geweest
richting een breed, stevig en functioneel netwerk van on
dernemers en terreinbeheerders op de heuvelrug en dat
we de meerwaarde van samenwerking binnen het Natio
naal Park hebben kunnen onderstrepen. Voor uw bijdrage
daaraan willen we u nogmaals hartelijk bedanken!

Vervolg Gastheren- en vrouwen van NP Utrechtse
Heuvelrug

Tijdens de presentaties kwam het al aan bod: Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug zou zich graag meer inzetten op
een goede en vruchtbare samenwerking met onderne
mers. Eén voorbeeld daarvan is het Gastheren en –vrou
wenprogramma dat IVN de afgelopen jaren op de heuvel
rug organiseerde, waaronder ook dit symposium viel. Een
aantal deelnemers gaf al aan interesse te hebben in een
vervolg op het programma. Dit zou kunnen zijn in de
vorm van een nieuwe cursusronde, van aanvullende mo
dules voor bestaande Gastheren en –vrouwen of anders
zins. Wij zijn blij met de enthousiaste terugkoppeling en
nemen deze absoluut mee in onze verkenning van de ver
dere invulling van het programma. Kortom: wordt
vervolgd!
Presentaties terugkijken
Zou u graag (één van) de PowerPoint-presentaties terug
kijken? U kunt ze downloaden via deze link: https://we.tl/t-
w5r8o0LCr7. Hier zitten ook de presentatie en tekeningen
van de workshop Arrangementen in, handig voor tips om
zelf een arrangement te ontwikkelen.
Aftermovie
We hebben de dag gevat in een korte aftermovie. Deze is
vanaf nu te bekijken via: https://www.np-utrechtseheuvel
rug.nl/nl/symposium-natuurlijk-gastvrij
Nogmaals dank voor uw deelname en vast tot een volgen
de keer!
 
Met vriendelijke groet,
 
Elies Arps en Judith Algra

Digitalis

foto T. Wouda
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De Bodem
GERARD HöRCHNER

De bodem bij school Max
 
Sjors Dijk, leerkracht van school Max, ging aan de slag
met het onderwerp “Bodem”. Voor dit project leende hij
bij onze mediatheek op de Groenhof de leskist “Bodem”
en de lesmap “Bodem , nu!” met o.a. handpop Mol. Het
werd een leuk en leerzaam project, waaraan zo’n 90 leer
lingen enthousiast meededen.

foto Tineke Wouda

In de onderbouw leerden de kinderen kenmerken van 4
grondsoorten. De handpop Mol  vertelde, nadat hij uit de
zelfgemaakte molshoop was gekomen, hoe hij in de grond
leeft.
In de middenbouw hielden de leerlingen zich vooral bezig
met de opbouw en structuur van de bodem. Zij maakten
een bodemprofiel met een grondboor en plakten die vast
op karton.

In de bovenbouw onderzochten de kinderen het vermogen
van verschillende bodem soorten om water op te nemen.

 

foto T Wouda

Ze deden allerlei testjes met het zuiveren van water en
onderzochten de grondwaterstand.
 
Voor veel leerlingen was de bodem een vrij abstract be
grip. Door de eigen ontdekkingen en ervaringen van de
kinderen wordt de bodem heel concreet de grond van ons
bestaan.

 

foto Tineke Wouda

 

foto T. Wouda
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Slenterpaadjes
Bij natuurreservaat De Hel bivakkeert al jaren een kolonie
grauwe ganzen, aan het lawaai wat zee maken zijn het er
zeker tientallen. Fourageren doen ze op de aanlengende
weilanden. De grauwe gans is de grootste van alle wilde
ganzen. Oranje achtige snavel en vleeskleurige poten. Kop
en hals grijsbruin, maar donkerder dan de rest van het li
chaam. Het is de broedvogel van uitgestrekte laagwater
gebieden. die met hoog riet, biezen, wilgen begroeid zijn.
Het zijn echt planteneters, ze grazen het gras, maar ook
jonge graanscheuten,vee voedergewassen en diverse
groenten. Ze nestelen over het algemeen op een kleine
verhoging in moerasgebied. Soms een drijvend nest, of
gemaakt in een kuil in de grond. Het broeden begint soms
al in maart, tot in mei en bestaat uit 4 tot 8 eieren. De
broedduur is 27 tot 29 dagen. Ze broeden door heel Euro
pa, ook in De Blauwe Kamer, aan de voet van de Grebbe
berg zit een kolonie. Ruim 40 jaar geleden was het nog
een zeldzame broedvogel in ons land. Het is van oor
sprong een trekvogel, maar overwintert in ons land. Er is
veel verandert in het trekgedrag, veel trekken allang niet
meer. Daar om is Nederland het belangrijkste overwinte
ringsgebied geworden.

tekening Aly van Eijk

De knobbelzwanen oogsten altijd bewondering. Deze
grote witte statige elegante vogel zie je al uit de verte.
Deels stammen ze af van om hun dons gekweekte vogels.

tekening Aly van Eijk

Toen de markt van het dons in elkaar zakte, zijn er veel
vrijgelaten en hebben zich vermengd met hun wilde
soortgenoten. In Engeland is de knobbelzwaan beschermd
sedert 1482. In die tijd werden de zwanen gemerkt en be
hoorden toe aan de Koninklijke familie. Ook nu zijn ze het
eigendom van de kroon. Een echtpaar zwaan zijn hun
leven lang trouw aan elkaar. Hun voedsel zoeken ze door
met hun lange halzen geheel onder water de modder te
doorwoelen. Op de manier van de grondeleenden. Hun
nest bestaat uit een groot aantal waterplanten, meestal op
de vaste wal maar wel vlak aan het water of half erop. Het
legsel van eind maart tot in mei bestaat uit 5 tot 7 eieren,
al heb ik wel eens 12 van die pullen achter pa en ma zien
zwemmen. De broedduur is 34-38 dagen. De jongen kun
nen pas na vier en een halve maand zwemmen. Broeden
doen zwanen pas van af hun derde of vierde jaar.
De afgelopen tijd zijn de bossen in het weekend afgeslo
ten geweest. Door de week niet, ik loop al jaren in gebie
den waar je bijna nooit passanten tegenkomt. Maar de
eerste week dat bijna iedereen thuis was, heb ik nog nooit
zoveel mensen met hun hond gezien. Hond blij, baasje
vond het de eerste week best leuk, maar het zakte snel af.
Want iedere dag met je hond naar het bos…… Straks zitten
de hondjes weer hele dagen alleen. Dat is dan ook weer
wennen.. Maar ik heb weer een bos privé zullen we maar
zeggen!
 
Kijk en geniet.
 
Aly van Eijk.
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De toelichting op de verschillende agendapunten vindt u op pagina 19.
Het jaarverslag 2019 kun je via onderstaande link downloaden van onze website.
https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/archief-jaarverslagen-ivn-veenendaal-rhenen
Het jaarverslag bestaat uit drie documenten:
a.    Jaarverslag 2019 – het belangrijkste document
b.   Bijlage 1: Ons werk in 2019 – voor de details van ons werk
c.    Bijlage 2: Ons geld in 2019 – voor de details van de financiën
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Walvispoep
AUTEUR: FRANK ZANDERINK
 
FRANK ZANDERINK HEEFT EEN WORKSHOP GEHOUDEN OVER DIT ONDERWERP TIJ
DENS DE NIEUWJAARSSYMPOSIUM "HET NIEUWE TIJDPERK" VAN IVN OP 18 JANUARI
2020.
HET ARTIKEL EN MEER INFORMATIE KUNT U VINDEN OP DE SITE VAN STICHTING
RUGVIN:
  WWW.RUGVIN.NL

De walvis als marien ecologisch ingenieur en redder van
het klimaat
 
De samenhang van walvispoep, klimaat en visserij
 
Afgelopen week (27-28 november 2019) kwam er eindelijk
(weer) eens aandacht voor de grote rol die walvissen en
hun walvispoep in de wereld spelen. Die aandacht is
prima en hoognodig, maar dan moeten we daar wel wat
meer mee doen! Overigens, het nieuws van de afgelopen
week zelf werd gebracht alsof het “nieuw” nieuws was.
Wel, de rol die beschreven werd in de media en die wal
vissen spelen in de oceanen is al veel langer bekend en
zelfs veel groter! En nu met de Klimaattop in Madrid des
te urgenter de rol van walvissen in de klimaatbeheersing
breder naar buiten te brengen. 
Om maar wat te noemen: In 2010 kwam het NOS-jeugd
journaal al met een bericht hierover. En in 2014 kwam
het volgende artikel in de Britse “The Guardian”. En de
rol van walvispoep behelst nog veel meer dan een grote
rol in de klimaatverandering. Maar tot op heden wordt
deze wereldwijd beleidsmatig en politiek niet (voldoende)
onderkend.

Groenlandse walvis

foto N Bosman 
Wat wel echt nieuws was, is dat het Internationaal Mone
tair Fonds (IMF) hier nu mee naar buiten kwam. Dat zou
kunnen betekenen dat het ook eindelijk eens politiek op
gepakt gaat worden. En dat wordt tijd en daar gaat het
uiteindelijk om.
Het is van cruciaal belang dat we niet alleen de rol van
walvissen in de oceanen gaan snappen en onderkennen,
maar vooral ook naar de onderzoeksuitkomsten gaan
handelen! En dan hoeven we echt niet nog eens 20 jaar te

gaan wachten op de laatste onderzoeken, want het is nu al
duidelijk dat voor de klimaatbeheersing van de wereld
walvisachtigen van groot belang zijn. En dat kent geen
uitstel!
Zelf ben ik al enige tijd met een literatuurstudie over dit
onderwerp bezig. Vooral om goed te snappen wat er nu
precies speelt, om vervolgens met een goed onderbouwd
en compleet verhaal naar buiten te komen. Enfin, de hui
dige actualiteit noopt mij nu hierover al meer te schrijven,
het is belangrijk genoeg en het is overduidelijk dat het
noodzakelijk is te onderkennen wat de impact van walvis
sen is op het klimaat, maar ook op de mondiale zuurstof
productie en de visstand wereldwijd. De plek van de grote
walvisachtigen in de ecologie van zeeën en oceanen is niet
alleen van groot mondiaal belang, maar ook een zeer
complexe. Niet zozeer door de natuur van de walvissen,
maar vanwege het complexe systeem van de oceanen, de
zeestromingen, het heersende en veranderende klimaat
etc. En dan hebben we het nog niet eens over de mondiale
rol die de andere zeezoogdieren (zeehonden, zeeleeuwen,
dolfijnen, bruinvissen) spelen.
 
Walvismest
Laat ik eerst vertellen hoeveel een blauwe vinvis, de
grootste walvisachtige, per dag aan poep, mest, afscheid.
Dat is 3.000 kg per volwassen dier!! Dit gewicht op de to
tale hoeveelheid water van de oceanen klinkt op zich nog
niet als heel veel. Maar als je dit vermenigvuldigt met
250.000. Dit is het aantal blauwe vinvissen dat naar
(voorzichtige) schatting ooit op aarde tegelijk leefde, voor
de start van de commerciële walvisvangst begin 17e eeuw.
Dat is 250.000 x 3.000 kg mest per dag = 750 miljoen kg.
Vermenigvuldig dit dan vervolgens met het aantal dagen
per jaar 365= 273.750.000.000 kg mest = 273,75 miljard
kilo blauwe vinvismest per jaar.
Van de ooit op aarde levende populatie blauwe vinvissen
leven er nu nog slechts enkele duizenden (2-3 %). De
hoeveelheid mest is dus ook maar een fractie van wat het
ooit was. Maar blauwe vinvismest is ook nog eens speci
aal, die blijft namelijk drijven aan het oppervlak, daar
waar het fytoplankton leeft. En dat is erg cruciaal. En dan
hebben we het hier slechts over één soort walvis. Van de
meeste andere soorten grote walvisachtigen zijn ook nog
maar slechts fracties over. En iedere walvis heeft weer
haar eigen mestsoort met typische eigenschappen voor
wat betreft drijfvermogen, chemische samenstelling, lo
caties en periodes waar die mest wordt uitgescheiden.
 
De rol van de walvismeststoffen in de Oceanen (Bron:
IMF)
Maar al die mest die veelal op specifiek plankton rijke
plekken ter wereld wordt uitgescheiden is van cruciaal
belang voor de overleving en groei van fytoplankton, het
plantaardig plankton. Dit plankton is de basis van al het
leven in zee. Je zou kunnen zeggen dat het fytoplankton
dat bestaat uit algen en kleine wieren (groene plantjes
dus!), als het ware de oerwouden van de oceanen vormen.
Dan kun je op je vingers natellen wat het effect is van het
zo goed als verdwijnen van die bemesting.
Stel dat de boeren wereldwijd hun graanakkers niet meer
zouden bemesten; de landbouwproductie zou naar bene
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den kelderen!
Het fytoplankton is echter niet alleen de basis van de
voedselketens in de oceanen, maar vangt ook koolstofdi
oxide (CO2) uit de lucht en geeft zuurstof (O2) weer af. Dit
is wat planten doen. Het fytoplankton in de oceanen pro
duceert het merendeel van de zuurstof (>50 %) dat wij als
mensen en dieren verbruiken. En bij elkaar is dat veel
meer dan alle bossen op de wereld.
De CO2 winst, t.a.v. klimaatverandering/beheersing zit
niet alleen in de opslag van CO2 in de walvissen zelf (ca
33 ton CO2 per dode walvis), maar ook het fytoplankton
sterft en zinkt af naar de bodem en legt daarbij koolstof
(C) vast. Het fytoplankton legt jaarlijks 40% van al de
vrijgekomen CO2 op aarde weer vast! Dat is 4x de hoe
veelheid die het Amazone-oerwoud vastlegt.
 
Fytoplankton
 
Het fytoplankton komt veelal samen met het zoöplankton
(zoals kleine kreeftjes, garnaaltjes, vislarven en kwalle
tjes) voor in de oppervlaktelagen van de oceanen. Dit
zoöplankton, krill, leeft van het fytoplankton en vormen
samen de basis van al het leven in de oceanen. Dit plank
ton wordt weer gegeten door de baleinwalvissen en kleine
vissen. Deze laatste worden weer gegeten door grotere
vissen en ook weer door walvisachtigen. Plankton en klei
ne visjes vormen dus het voedsel van de grotere walvis
achtigen. Deze laatste produceren weer veel mest dat
noodzakelijk is voor de groei van het plankton en voor de
mondiale visstand.
 
 

N Bosman

Zoöplankton
 
Wereldwijd erkennen wetenschappers het multiplier ef
fect van walvissen op de groei van plankton. Deze mest
verschilt per locatie in de chemische samenstelling (Fe, N,
P) en de aanwezige hoeveelheid van deze stoffen in de
mest limiteren eigenlijk de groei van het fytoplankton.
Daarnaast zijn er walvisachtigen, bijvoorbeeld potvissen,
die naar de diepere delen van de oceanen duiken en daar
mee ook voor een verticale vermenging van voedingsstof
fen zorgen. Tevens zorgen de migraties van de walvissen
dat ook de mest door hen zelf ook over de oceanen beter
verdeeld wordt.
 

Kortom walvissen zijn essentieel voor klimaatbeheersing,
maar ook voor de visstand in de oceanen en zijn eigenlijk
de bondgenoten van alle vissers, van ons allen dus. Zij
zijn de bemesters van de oceaan!
 
Wereldwijd hebben we niet alleen de oceanen ontdaan van
de meeste walvissen, maar we hebben de oceanen en
zeeën verder ook sterk overbevist. Dit is niet alleen ten
aanzien van de vissen, maar ook krill en plantaardig
plankton wordt op grote schaal geoogst en aan land ge
bracht. Kortom er wordt mondiaal roofbouw gepleegd op
de oceanen met haar walvissen en plankton, terwijl die
onze redding zouden kunnen zijn. Aan de hand van satel
lietfoto’s is te zien dat in de laatste decennia de oceanen
blauwer worden in plaats van groen. Als oceanen groen
zijn, zijn ze fytoplankton rijk (bladgroen in de algen en
wieren) en als ze blauw zijn helder en arm aan plankton.
 
Dit is bij lange na niet het complete verhaal. En daarvoor
is nog veel meer onderzoek en analyse nodig. Wat is bij
voorbeeld het effect van walvispoep in de Noordelijk IJs
zee op de haring in onze eigen Noordzee?
Maar dat we dit nog niet weten, moet ons niet beletten
vandaag al te starten met handelen. Wat zouden we mini
maal moeten doen? In ieder geval direct stoppen met alle
walvisjacht, groot en klein. Maar ook voorkomen dat wal
vissen door schepen worden aangevaren en gedood of
verstikt raken in netten of touwen. En laten we daar snel
mee beginnen, want walvissen planten zich langzaam
voort. Sommige soorten zijn na de invoering van het wal
vismoratorium niet of nauwelijks in aantal toegenomen.
En walvissen beschermen is veel goedkoper dan bijvoor
beeld CO2 opslag in de bodem.
 
Maar laten we ook stoppen met de oogst van krill (onder
meer ten behoeve van de kippenindustrie wereldwijd).
Want als je de basis van het leven in de oceanen al weg
gaat vangen dan wordt het helemaal dweilen met de
kraan open. Op een gezond gemengd boerenbedrijf heb je
de koeien die de akkers van mest voorzien en van essenti
eel voedingstoffen voorzien. Walvissen doen niet veel an
ders. Zo simpel is het eigenlijk. En dan leveren ze ook nog
een belangrijke bijdrage aan terugdringen van de opwar
ming van de aarde.
 
NB. Veel van de hier beschreven informatie komt uit het on
langs verschenen IMF rapport en eerder verschenen publicaties
van Dr. Joe Roman et al (University of Vermont USA).
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De rol van de walvismeststoffen in de Oceanen (Bron: IMF)

Activiteiten
De volgende activiteiten kunnen hopelijk met de nieuwe
coronamaatregelen doorgang vinden.
U kunt het best op de site kijken  of deze activiteiten al
dan niet door zullen gaan.
https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen
IVN Ede: https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-ede/
activiteitenprogramma
KNNV: https://www.knnv.nl/knnv-afdeling-wageningen/
agenda-afdeling
 
Juli 2020
Dinsdag 21 13:30 uur
Dinsdag 28 13:30 uur
Kasteelpark Renswoude (1,5 uur), Ria en Rob van de Bor
Start: Parkeerplaats "Grebbelinie" bij de rotonde Arn
hemseweg (N224-hm23.9); Leuk voor kinderen
Diddergoed za 27 en zo 28 juli geopend.
Bel vooraf (ivm corona maatregelen):
voor zaterdag 27 juni Cokkie Gadella         Tel. 0318
550806
voor zondag   28 juni Gerrit van Leeuwen  Tel.
0620389275
Zij zullen u dan vertellen wanneer u tussen 15.00 en
16.30 van harte welkom bent in onze prachtige natuur
tuin.

Augustus 2020
Dinsdag 4 13:30 uur
Kasteelpark Renswoude (1,5 uur), Ria en Rob van de Bor
Start: Zie boven.

September 2020
Zaterdag 12 9:30 uur
Schone Stappenwandeling in West (1,5 uur)
Saskia Koolen, Ton Ezendam
Start: Parkeerplaats NS Station Veenendaal-West
Opgeven bij Saskia Koolen: hmkoolen@gmail.com

Vrijdag 25 19:00 uur
Burlen van Edelherten (4 uur) - Max 16 pers
Ingrid Belser, Janny Groenleer
Start: Groenhof: K. Fabritiusstraat 3, Veenendaal
- Opgeven: Ingrid Belser, 06-12102417 (tussen 9.00 en
21.00 u)

Natuurgids
Natuurgidsenopleiding start weer in begin 2021
De opleiding wordt door IVN/KNNV-leden van de IVN-af
delingen Ede, Veenendaal-Rhenen, Zuidwest Veluwezoom
en KNNV Wageningen georganiseerd.
Nadere info volgt via lokale media en de gebruikelijke IVN
kanalen.
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Fokzeug
COKKIE GADELLA

Er was eens een fokzeug
 
Op 18 mei 2004 werd nummer 1281 geboren op een sub
fokbedrijf, een varkensbedrijf waar uitsluitend moeder
varkens worden gefokt. Drie maanden later verhuisde ze
naar een “varkensvermeerderaar”, een boer die varkens
produceert.
Toen ze 239 dagen oud was , werd ze voor de eerste keer
geinsemineerd. De boer schreef de datum op haar zeu
genbriefje. Op 10 mei 2005 kreeg ze haar eerste toom big
getjes Veertien!!!. Op 4 oktober 2009 wierp ze voor de
laatste keer. Na een maand zogen werden haar biggetjes
weggehaald. Zij verhuisden naar de afdeling vleesvarkens.
En hun moeder? Zij stond op de nominatie voor de slacht.
 
Maar op een dag kwam er een vrouw. Het moedervarken
mocht met pensioen, naar Het Beloofde Varkensland. Het
laatst geboren biggetje mocht met haar mee. Ze kregen de
namen : La Mama en Edwin. Ze leefden nog lang en ge
lukkig.
Dit stukje heb ik overgenomen uit de nieuwsbrief van het
Beloofde Varkensland, ter overdenking. Het geeft m.i.
haarfijn aan hoe dieren verworden zijn tot productiemid
delen. Ik ben er heilig van overtuigd dat we daar niet al
leen een hoge prijs voor zullen betalen als het gaat om
milieu en dierenwelzijn, maar gaan we door op deze weg
dan verliezen we ook dat wat ons ten diepste met elkaar
en met het leven verbindt!!
 

Plastic Free
COKKIE GADELLA

Plastic Free Amsterdam
 
Wie zijn ze?
Wij zijn Ariane en Ramon, studenten en medeoprichters
van Plastic Free Amsterdam.  We zijn gepassioneerd bezig
met het creëren van een betere toekomst voor onze pla
neet.
 
Helaas leven we in een wereld waar de hoeveelheid plasti
cafval met de minuut groeit en in extreme hoeveelheden
in het milieu terecht komt.  Er bestaat nog steeds geen
ideaal systeem wat betreft hergebruik en recycling, voor
een deel veroorzaakt door de complexiteit van het materi
aal. Er bestaan zoveel verschillende soorten plastic en die
kun je niet allemaal op een hoop gooien en opnieuw ver
werken.  Wij vinden het gewoon gek hoe gemakkelijk
plastic wegwerp artikelen voorhanden zijn en hoe snel  ze
worden weggegooid.
 
Toen we eenmaal beseften dat wij daar ,samen met ande
ren, iets aan konden doen ontstond het idee van Plastic
Free Amsterdam.
We wilden een “ one stop-shop creéren” waar mensen
geweldige alternatieven kunnen vinden voor hun dage
lijkse gebruiksartikelen, maar dan wel zonder plastic!!!
Onze missie is om u te helpen  met die keuze voor een
duurzame optie. De producten die we aanbieden  zijn af
komstig van bedrijven die duurzaam produceren en onze
visie voor wat betreft een duurzame samenleving , met
ons delen. Laten we er samen voor gaan !!! Aldus Ariana
en Ramon.
 
Ik werd door mijn dochter op dit bedrijfje geattendeerd .
Hun artikel ( door mij enigszinds aangepast) wilde ik jul
lie niet onthouden . Twee jonge enthousiaste mensen met
een MISSIE!!!!. Als jullie belangstelling is gewekt kijk dan
eens op hun site:
 
www.plasticfreeamsterdam.com
 

Vega Jus.
Stel je bent net vegetariër geworden of vleesverlater en je
hebt een heerlijke groenteburger in de koekenpan liggen
dan vraag je je al heel snel af : hoe maak ik nou een “lek
ker sjuutje”? Want dat lekkere sjuutje is iets dat begin
nende vegetariers nog het meest missen.
 
Hier volgt een eenvoudig en lekker recept.
 
Bak de burger in ca 50 gram boter of sojaboter aan beide
kanten mooi bruin.
 
Haal hem uit de pan en houd hem even warm. Blus de
boter af met ca 125 cc. water, voeg een theelepel groente
bouillon toe en een lekkere scheut ketjap manis (milde
soort), even door verwarmen  en  klaar is Kees. Als je geen
burger  of iets anders te bakken hebt kun je ook gewoon
de boter bruin aanbraden en de rest van de ingrediénten
erbij doen
 
Veel succes
Cokkie Gadella Tineke Wouda
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Lid Worden van IVN 
 
U kunt het werk van de IVN-afdeling Veenendaal-
Rhenen steunen door IVN-lid te worden. Als lid
bent U van harte welkom bij onze activiteiten.
 
Als lid, ontvangt U, naast ons Groene Blad dat mi
nimaal 4 keer per jaar verschijnt, ook het kwartaal
blad “Mens en Natuur” van de landelijke IVN vere
niging.
 
Aanmelding:
https://www.ivn.nl/word-lid
 
Opzegging en/of verhuizingen:  z.s.m. opgeven via:
ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl
 
Bijdrage GB 
 
Hebt u iets moois of unieks beleefd in de natuur,
vertel datdoor een stukje te schrijven voor het
Groene Blad. Iedere bijdrage is welkom. Deel deze
ervaring met de lezersvan dit blad. Net zoals die
prachtige foto die u hebt gemaakt. Laat iedereen
meegnieten van al het mooie van de natuur. Hebt u
weet van activiteiten die voor de lezers van het
Groene Blad interessant of zinvol zijn, maak het
(liefst ruim van tevoren) kenbaar bij de redactie.
 
Nico Bosman
 
GROENE BLAD 
Geheel in kleur?
 
U kunt van het Groene Blad geheel in kleur genie
ten.
Download daarvoor het blad van de site.
Die kunt u vinden op:
https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/
archief-van-hetgroene-blad
 
Daar vindt u vorige nummers van het Groene Blad.
 

Mijn Plekje
Wat voor een tijd leven we??onwerkelijk, angstig en
toch…..
 
Sinds februari woon ik op het kofschip, die appartemen
ten met het grote balkon.  En daar wil ik jullie in het kort
iets over vertellen
 
Bij de bezichtiging was ik direct een beetje verliefd, tij
dens het gesprek keek ik naar buiten, het fladderde af en
aan, en ik werd nog meer verliefd..geen auto alleen een
parkje met brug en fietspad.
 
Ik woon er dus ,en met veel plezier, de mussen, vinken,
merels, koolmezen en pimpelmezen zijn ondertussen
mijn vrienden, en sinds kort komt er ook een winterko
ning op mijn balkon. Wat een feest in deze donkere
dagen.
Ieder voorjaar mag ik de weidevogeltocht begeleiden en
ook die kon geen doorgang vinden, wat jammer. Ze zijn er
overigens wel.  Langs de grift op de fiets en je hoort en
ziet de big five. Tureluur wulp grutto scholekster en de
kievit.
 
Bijna bij iedereen is dit geweldige fietspad bekend, maar
het blijft nog altijd een feest.  Als vrijwilliger voor de wei
devogelbescherming is er ook rust. Slechts 2 tot 3 perso
nen mogen dit seizoen hun werk doen. Ik hoop er volgend
jaar beslist weer bij te zijn.
 
Ik wens een ieder een goede gezondheid en een spoedige
afloop van deze moeilijke periode.
 
Als laatste wens……. Als sponsor regelaar vraag ik u extra
aandacht te geven aan onze adverteerders.
 
 
Vriendelijke groeten,
Gert ten Haaft

foto T. Wouda

foto T. Wouda
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