NIEUWSBRIEF IVN EDE JULI 2021
EXCURSIES
De versoepelingen van de coronamaatregelen gaan sneller dan verwacht. Eind mei
schreven we nog dat de groepsgrootte eind juni zou worden verruimd naar 8. Inmiddels is
dat alweer achterhaald en is er geen beperking meer voor de groepsgrootte buiten. Wel blijft
de 1,5 meter afstandsregel verplicht!
Dat betekent voor ons als IVN Ede dat we onze publieksexcursies weer helemaal kunnen
hervatten onder de volgende voorwaarden:
•
•

De gids bepaalt zelf hoe groot de groep is op basis van 1,5 meter afstand.
Vooraf aanmelden blijft verplicht!

Op dinsdagmiddag 27 juli en op dinsdagmiddag 10 augustus zijn er in ieder geval met
een kleine groep weer excursies mogelijk in het kasteelpark Renswoude. De start is om
13.30 uur bij de P plaats: rotonde Arnhemse weg/Dorpsstraat schuin tegenover het kasteel.
(N5159550 E0540320)
Van tevoren aanmelden is verplicht: Ria van de Bor: 0318-573489 of per mail:
r.van.de.bor@ziggo.nl
Kijk voor meer activiteiten op onze website, www.ivn.nl/afdeling/ivn-ede/activiteiten

VAN DE REDACTIE VAN DE GROENE GIDS
Na twee themanummers willen wij in de komende uitgave de aandacht richten op jullie
belevenissen de afgelopen tijd. Pak de “pen” op en schrijf een stukje over de leukste,
interessantste of frappantste gebeurtenis. Het mag natuurlijk ook in de vorm van een
tekening of fotorapportage.
Wij zijn heel benieuwd en hopen dat de redactiemail overloopt. Oh ja, wel inzenden vóór 1
augustus naar: redactie.gg@gmail.com

BINNENVELDSE HOOILANDEN, 'WORK IN PROGRESS', door Sander Pruiksma
Sinds enige jaren is er langs de Grift/het Valleikanaal één en andere gaande: gewone
graslanden worden omgevormd tot 'nieuwe natuur'. Het is vaak bij zo'n project afwachten wat
het gaat worden, maar dit voorjaar is het duidelijk geworden dat het in dit geval niet voor
niets is geweest. De Binnenveldse Hooilanden, zoals het gebied nu wordt genoemd, werd
bijzonder goed bezocht door duizenden (trek-)vogels waaronder meerdere zeer interessante
soorten die al decennia niet, of niet in zulke aantallen, voorkwamen.
Hieronder een foto van de blauwborst. Meer foto’s op onze website, www.ivn.nl/afdeling/ivnede/natuurverhalen-en-fotos

LANDELIJKE TUINVLINDERTELLING

Juli is dé vlindermaand bij uitstek. In onze Nederlandse tuinen zijn er zo’n 20 vlindersoorten
te ontdekken. Daarom organiseert De Vlinderstichting van 3 t/m 25 juli de Landelijke
Tuinvlindertelling. Om mee te doen is één keer tellen al voldoende. Maar vaker mag ook! Of
je nu een tuin of een balkon hebt: iedereen kan meedoen. Met de app Vlindermee kun je
snel en gemakkelijk alle vlinders in je tuin doorgeven. Weet je niet welke vlinder je hebt
gezien? Dan kan je in de app snel de naam opzoeken. Ook meedoen? Meld je dan aan bij
de Landelijke Tuinvlindertelling, www.vlinderstichting.nl/vlindermee/

