Beste lezers,
Hierbij de nieuwsbrief van juli 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 vier 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.
Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor IVN
IVN Natuureducatie is de trotse winnaar van de Prins
Bernhard Cultuurfonds Prijs 2021. Live in het NOS
Radio 1 Journaal verraste directeur Cathelijne Broers
van het Prins Bernhard Cultuur Fonds in het
Amsterdamse Vondelpark IVN-directeur Jelle de Jong.
Volgens de jury van de prijs heeft IVN in coronatijd,
waarin de natuur voor veel mensen een belangrijke
positie innam, haar meerwaarde bewezen. Aan de prijs
is een bedrag verbonden van € 150.000,- De prijs zal
op 16 november tijdens een feestelijke ceremonie
worden uitgereikt.
Statiegeld op plastic flesjes
Vanaf 1 juli zit er € 0,15 statiegeld op plastic
flesjes tot 1 liter. Deze flesjes zijn te
herkennen aan het nieuwe statiegeldlogo.
Ook moeten producenten minimaal 90% van
alle plastic drinkflessen tot 3 liter inzamelen
voor recycling. Inleveren van de flesjes kan in
supermarkten, op treinstations en bij
tankstations langs de weg. Deze maatregel
moet leiden tot veel minder plastic zwerfafval.
Verbod SUP’s
Vanaf 3 juli geldt in de Europese Unie een verbod op
sommige kunststofproducten voor eenmalig gebruik.
Deze SUP's (single use plastics), zoals plastic rietjes of
bekers van EPS-schuim (in de volksmond ook wel
piepschuim genoemd) komen nu niet meer op de markt.
Bestaande voorraad mag nog worden verkocht. Plastic
bevat vaak giftige stoffen en wordt niet in de natuur
afgebroken. Met ingang van 2023 komen daar nog
maatregelen bij. Zo moeten producenten gaan
meebetalen aan het inzamelen van afval en het
opruimen van zwerfafval.
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Verbod bestrijdingsmiddelen nabij
Natura2000-gebieden
Milieudefensie heeft bij de rechtbank NoordNederland in hoger beroep een belangrijke
zaak gewonnen: de inzet van
bestrijdingsmiddelen in de omgeving van
Natura2000-gebieden zonder vergunning van
de Wet Natuurbescherming wordt verboden.
De Hel, de Blauwe Hel en de Bennekomse
Meent hebben de Natura2000-status.
De telers moeten een vergunning aanvragen
voor drainage of het gebruik van
bestrijdingsmiddelen. Voorafgaand moeten ze
wetenschappelijk (laten) aantonen dat hun
activiteiten geen aantasting veroorzaken van
het zogenoemde Natura 2000-gebied. Zonder
die zekerheid mag de overheid geen
toestemming verlenen. De uitspraken heeft
ingrijpende gevolgen voor landbouw en legt
de bewijslast volledig bij boeren.
Op Padcast: Eetbare natuur
De natuur is een heerlijke plek om te verblijven, maar
biedt nog zoveel meer. In de nieuwe IVN Op Padcast
leert IVN Natuurgids Janneke ons alles over eetbare
planten. Ze laat zien dat de planten waar men vaak
geen oog voor heeft ontzettend veel voor ons kan
betekenen! Maar waar moet je beginnen? Welke
planten kan je eigenlijk eten? En gaat het ook weleens
mis?
Publieksfolder 2021 IVN VeenendaalRhenen
Door de corona-crisis is de folder de eerste
maanden van 2021 niet uitgegeven. Nu de
beperkingen van gemeenschappelijke
activiteiten langzaam worden opgeheven
kunnen geplande activiteiten (onder
voorbehoud) weer doorgang vinden. Maar
neem voor de zekerheid even vooraf contact
op met de bij de activiteiten vermelde
persoon. Klik hier om de prachtige folder te
downloaden.
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Duurzaamheidsweek
In de week van 11 tot en met 16 oktober is in
Veenendaal de duurzaamheidsweek. IVN VeenendaalRhenen is nauw betrokken bij de voorbereidingen. In de
komende nieuwsbrieven komt er meer informatie.
Moestuin de Duiventoren
Op moestuin de Duiventoren groeien dit jaar
de groenten, bloemen en fruit voorspoedig.
In juli verwachten we onder andere
courgettes, rode bieten, koolrabi, sla,
spitskool, Nieuw-Zeelandse spinazie, diverse
kruiden en bloemen en wellicht de eerste
sperziebonen.
De moestuin is tijdens de werkochtenden/middagen open voor bezoek, meewerken en
afname van de oogst. Tenzij het regent en te
nat is om in de tuin te werken.
Openingstijden:
 Alle dinsdagochtenden vanaf 9.00 uur
 Vrijdag 16 juli en 6 augustus vanaf 13.30
uur
 Zaterdagochtend 10, 24 en 31 juli, 14
augustus vanaf 9.30 uur
Adres: Oude Veensegrindweg tegenover
nummer 13, door de wei met het appellaantje
naar de duiventoren. De moestuin ligt voor de
duiventoren.
Meer informatie bij Dorthy Reijn, e-mail
moestuin@ivnveenendaal-rhenen.nl
Activiteiten
Zaterdag 17 juli
14.00 uur
Dinsdag 27 juli
13.30 uur
Dinsdag 10 aug.
13.30 uur
Zondag 25 juli
15.00 - 16.00 uur

Excursie Kwintelooijen (vlinders, libellen en andere
insecten); Duur 2 uur; Opgeven: Carlo van de Weerd
kh.vd.weerd@hccnet.nl of tel.nr.: 06 51388688
Kasteelpark Renswoude (1,5 uur) door Ria en
Rob van de Bor; Opgeven: r.van.de.bor@ziggo.nl
of tel.nr.: 0318 573489; Leuk voor kinderen
Kasteelpark Renswoude (1,5 uur) door Ria en
Rob van de Bor; Opgeven: r.van.de.bor@ziggo.nl
of tel.nr.: 0318 573489; Leuk voor kinderen
Natuurtuin Diddersgoed is geopend
Gids: Cokkie Gadella
Aanmelden: cokkiegadella@hotmail.com
Niet tussen 17.00 en 19.00 uur
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Start: P-plaats Kwintelooijen, Oude
Veensegrindweg, 3911TA Rhenen
Start: P-plaats "Grebbelinie" bij
rotonde Arnhemseweg
Start: P-plaats "Grebbelinie" bij
rotonde Arnhemseweg
Hoek Goudvink/Ruisseveen 9
Veenendaal
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Merelnest
Ons altijd actieve IVN-lid Tineke Wouda heeft in het gereedschapshok van de Groenhof een merelnest
met vijf jongen gefotografeerd. Om het nest niet te verstoren zijn de foto’s gemaakt tussen de spleten
van het houtwerk door. De merelouders hadden het er maar druk mee. De jongen zijn inmiddels
uitgevlogen.
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