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Stoepplantjeskleurboek
Volwassenen, jongeren en kinderen kunnen jaarrond speuren
naar stoepplantjes met het nieuwe Stoepplantjeskleurboek.
Ziet u een plant die u nog niet eerder tegenkwam? Kleur de
tekening in, en schrijf erbij waar je de plant zag en wat je
opviel. Zo wordt het kleurboek uw persoonlijke verslag van en
heel jaar stoepplantjes.

Een speurhond tegen Japanse duizendknoop
inzetten?
Een speurhond tegen Japanse duizendknoop inzetten?
Door Miranda Vrolijk 11 juni 2021
Hoe kan een speurhond helpen om de Japanse duizendknoop onder de duim te houden?
Wageningen Universiteit gaat dit de komende tijd onderzoeken.
Lees meer
DE LANDSCHAPPEN VAN WAGENINGEN
Tekst Wim Huijser i.s.m. Mooi Wageningen
Fotografie Cameraclub Wageningen, Sjoerd Schimmel, Harry
Harsema e.a.
Hardcover, full colour 240 pagina's, 23 x 28 cm ISBN
9789492474407 te bestellen bij plaatselijke boekwinkel €
29,90
Wageningen wordt omringd door een unieke variatie aan
prachtige landschappen: een beboste stuwwal, de tuintjes en
de velden op de eng, ruige uiterwaarden, een restje oeverwal
en een groene waterrijke vallei. Hoe zijn die landschappen
ontstaan? Wat zijn de bijzondere karakteristieken? Wat merk
je daarvan in de stad? Welke rol speelden de mensen door de
tijd heen? Op initiatief van Mooi Wageningen schreef Wim
Huijser De landschappen van Wageningen. Hij maakte gebruik van door de vereniging
verzamelde informatie over de opbouw, de waterhuishouding, de karakteristieke elementen en
de flora en fauna. Hij interviewde bewoners en dook in de literatuurgeschiedenis.
HELP
Wie helpt ons ontwikkelingen in Wageningen betreft natuur in
de gaten te houden. Bericht aan 'IVN Zuidwest Veluwezoom'

Het Nederlandse Landschap - een introductie
Deze online cursus vertelt het bijzondere verhaal van het ontstaan van Nederland, de
kenmerken van de verschillende landschappen en hoe mensen die gebruiken. Daarin proberen
we steeds de link te leggen met jouw eigen omgeving
Volg deze cursus via deze link

Natuur en Wageningen
Facebook groep "Natuur in Wageningen en Omstreken"
Mooi Binnenveld
Stichting Wageningse Eng - Wageningen
Proef Wageningen Natuur en omgeving

Nieuwe wandelknooppuntennetwerk in de gemeente
Renkum
Wandelknooppunt. Houdt u van wandelen en denkt u graag
mee over de wandelroutes binnen de gemeente Renkum?
Op maandag 12 juli organiseren we in het gemeentehuis een
inloopdag voor het nieuwe wandelknooppuntennetwerk.
Deze dag is bedoeld voor bewoners, ondernemers en geïnteresseerden die mee willen denken
over de ontwikkeling en/of kennis hebben van de cultuurhistorie van het gebied.
Waarom een nieuw wandelknoopuntennetwerk?
De gemeente Renkum wil een aantrekkelijke toeristische en recreatieve gemeente zijn. We
streven naar
kwalitatief en duurzaam toerisme. Wandelen en fietsen zijn populaire activiteiten en dragen bij
aan het behoud van voorzieningen en leefbaarheid in onze gemeente. Daarom wordt in
navolging van het fietsknooppuntensysteem een nieuw wandelknooppunten netwerk aangelegd.
De bestaande klompenpaden, LAW-routes, streekpaden, NS-wandelingen en routes van
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn de basis voor een nieuw, overzichtelijk en flexibel
wandelnetwerk op basis van
knooppunten.
Lees uitnodiging

‘Samen Blokje Omdenken’.

Een platform waarmee we jongeren willen verbinden met
natuur.
Samen Blokje Omdenken is hét nieuwe platform om
millennials met de natuur en met elkaar te verbinden en
tegelijkertijd stress te verminderen. Want groen geeft rust,
onthaast en maakt gelukkig. SBO biedt millenials de
handvatten om naar buiten te gaan in hun eigen regio, met als
doel het verbeteren van de mentale gezondheid en
levenskwaliteit.
Lees meer

Uitnodiging bijeenkomst recreatie en toerisme in de
gemeente Renkum
, Dit is een initiatief vanuit de gemeenteraad Renkum. Graag nodigen we jou en een collega uit
voor een bijeenkomst op 15 juli over recreatie en toerisme in de gemeente Renkum. In onze
prachtige gemeente mogen we jaarlijks vele toeristen en recreanten verwelkomen. De vele
bezoekers, recreanten en andere gasten bieden kansen voor onze gemeente, maar we zien ook
een toenemende druk ontstaan op onze (kwetsbare) natuur. Provincie Gelderland is bezig met
een zonering, maar dat is beperkt tot Natura2000. Onze gemeente is meer dan dat.
Lees uitnodiging

Mensen naar buiten verleiden, met een bankje en een
wipkip ben je er nog niet

Loop jij naar de winkel, of pak je vaak de auto? Spelen de
kinderen veel buiten, of zijn ze inmiddels wel uitgekeken op de
wipkip? En maak je makkelijk een praatje met de buren?
Onze omgeving is ongemerkt van grote invloed op wat we
doen en wat we niet doen. Het nieuwe boek Buitenkansen laat
zien hoe een andere inrichting van de omgeving kan verleiden tot gezond gedrag. “Een
belangrijke boodschap en visie, want onze buitenruimte is van groot belang.” vindt
gedeputeerde Jan Markink.
Lees meer
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Gezocht voor buurtinitiatief in Oosterbeek
Wie heeft kennis en ervaring met nachtvlinders / -insecten met
licht en laken
Laat het weten aan IVN ZWV

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u ivn.zwv@gmail.com toe aan uw adresboek.

