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Beste lezers, 
Hierbij de nieuwsbrief van februari 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. 

 

Podcast Ontdek mos 

Heb jij weleens aandacht geschonken aan misschien 

wel het kleinste plantje in het bos? In de derde 

aflevering van de IVN Op Podcast neemt natuurgids 

Susan ons mee het bos in op mos-ontdekkingstocht. 

Want wat is er zo goed aan mos en hoe wijst mos je de 

weg in het bos? Wist je dat jij kan bijdragen aan de 

voortplanting van mos? Luister deze podcast en laat je 

verrassen door dit kleine plantje! 

 

Landelijke Dag Vlinderstichting 

Normaal gesproken in de Junushoff, dit jaar 

online. Op zaterdag 6 maart 2021 organiseert 

De Vlinderstichting de Landelijke Dag digitaal. 

Onze medewerkers vertellen wat er speelt en 

met welke uiteenlopende projecten zij bezig 

zijn. Afgewisseld met mooie films en 

flitspresentaties hopen wij u op deze manier 

toch een beetje het 'Landelijke Dag-gevoel' te 

kunnen geven. 

Meer informatie en (gratis) aanmelden 

 

Europese Boom van het Jaar 2021 

De eeuwenoude Moeierboom in Etten-Leur gaat voor 

de titel 'Europese Boom van het Jaar 2021'. Ze werd in 

oktober vorig jaar tijdens de jaarlijkse nationale 

verkiezingen verkozen tot Boom van het Jaar 2020.  

De verkiezing heeft tot doel om mensen bewust te 

maken van het belang en de schoonheid van bomen. 

De hele maand februari kunt u stemmen via: 

https://www.deboomvanhetjaar.nl om de boom aan de 

overwinning te helpen.  

De andere finalisten zijn te vinden op de website van 

Tree of the year.  
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IVN Klimaatcursus: De Groene Verandering! 

IVN Ede en IVN Veenendaal-Rhenen is op 14 

januari gestart met de IVN Klimaatcursus De 

Groene Verandering! Vanwege de lockdown 

hebben we de eerste bijeenkomst, de 

kennismaking, met elkaar online via een zoom-

meeting gedaan. De groep van negen 

deelnemers bestaat uit enthousiaste mensen, 

van wie een aantal al actief is op het gebied 

van duurzaamheid. 

De volgende bijeenkomsten willen we erg graag 

offline houden, omdat we denken dat dat de 

onderlinge interactie nog beter mogelijk maakt. 

Ook de excursies doen we natuurlijk liever 

buiten met elkaar op een mooie en/of 

interessante locatie. 

We hopen dat de tweede bijeenkomst, live op 

11 februari, gewoon door kan gaan. Als je 

alsnog zin en tijd hebt: je kan nog meedoen.  

Meer informatie: Ida Marsman 

(imarsman@xs4all.nl). Of kijk op onze website. 

 

Klimaatalarm 

Binnenkort zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. 

Daarom wordt er op 14 maart om 15.00 uur het 

Klimaatalarm door heel Nederland afgeroepen. Laat je 

horen voor eerlijk klimaatbeleid. Met toeters, 

kerkklokken en loeiende sirenes luiden we samen de 

noodklok door stad en land. Ook in Wageningen klinkt 

er een klimaatalarm. Doe je mee? Meld je aan als 

deelnemer, vrijwilliger of als lokale groep.  

 

Kom in actie voor de vissen 

De visindustrie is misschien wel de grootste 

bron van dierenleed aller tijden. Gevangen 

vissen worden tijdens de vangst soms uren 

door het water gesleept en verdrukt in de 

netten. Aan boord sterven ze vervolgens een 

langzame, pijnlijke dood doordat ze stikken, 

levend bevriezen of bij vol bewustzijn worden 

opengesneden. 

Vind jij ook dat vissen betere bescherming 

verdienen? Kom dan nu in actie en teken de 

petitie voor beter vissenwelzijn. 
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Stop Glyfosaat  

Nederland krijgt nu de kans om onkruidverdelger 

Roundup, ook wel bekend van de werkzame stof 

Glyfosaat, eens en voor altijd uit te bannen. Ons land is 

namelijk één van de vier lidstaten (naast Frankrijk, 

Hongarije en Zweden) die verantwoordelijk is voor de 

EU-herbeoordeling van glyfosaat. 

Fabrikant Bayer Monsanto bereidt een glyfosaat-lobby 

voor om een voorstel tot vernieuwing van de 

goedkeuring erdoor te krijgen. Maak de Nederlandse 

overheid duidelijk dat ze eindelijk nee moet zeggen 

tegen glyfosaat! Onderteken de petitie! 

 

Slag om statiegeld eindelijk gewonnen 

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) 

heeft een besluit genomen tot invoering van 

statiegeld op blikjes. Het gaat in op 31 

december 2022. “Het kabinet antwoordt 

hiermee positief op onze vraag. Door 

statiegeld zal het aantal plastic flessen en 

blikjes op straat heel sterk verminderen. 

Nederland wordt eindelijk zichtbaar schoner. 

Wij feliciteren de staatssecretaris van harte”, 

zegt de Statiegeldalliantie. 

Nederlandse milieubewegingen vragen al 

decennialang om statiegeld. Het bestaat al 

veel langer in andere Europese landen, maar 

door gelobby van de verpakkingsindustrie en 

politieke onwil werd de invoering van 

statiegeld jarenlang tegengehouden. 

 

Activiteiten  

Dinsdag 16 feb. 
20.00 uur 

Onlinelezing KNNV 
Gierzwaluwen in Nederland 

Aanmelden uiterlijk 14 feb. bij 
ineke_ammerlaan@hetnet.nl 

Zaterdag 6 maart 
10.00 - 13.00 uur 

Online symposium De Vlinderstichting 
met allerlei presentaties 

Aanmelden 

Zondag 14 maart Klimaatmars  
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