Beste lezers,
Hierbij de nieuwsbrief van januari 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 naar nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl.
Veel leesplezier gewenst.
Verhuizing Groenhof
Terwijl velen nog aan het nagenieten waren van de
kerstdagen ging de verhuizing van de Groenhof op
27 december eindelijk van start. Er was veel
voorwerk gedaan, dus nu kon er daadwerkelijk
oververhuisd worden. Er stond een prachtig gebouw
klaar om in gebruik genomen te worden.
Gelukkig waren er vele handen die het werk lichter
maakten, want het was een hele klus. Tussen de
werkzaamheden door was er tijd voor koffie, thee en
koek en werd er volop bijgepraat en ook nieuwe ideeën
werden besproken.
Op naar een fantastisch nieuw jaar in onze nieuwe
Groenhof!

Tekst en foto: Dorthy Reijn

Folderrek
In de nieuwe Groenhof komt ook ons
verrijdbare folderrek te staan met folders en
brochures. De kunststof schappen zien er
echter wat verkleurd uit en kunnen wel een
fris kleurtje gebruiken. Daarom deze oproep:
wie heeft tijd en zin om de schappen te
schilderen?
Opgeven bij Cokkie Gadella:
cokkiegadella@hotmail.com.
Duurzame fietstocht nu online
De werkgroep Natuurpaden heeft in september vorig
jaar de fietsroute “Een Duurzaam Ommetje” gemaakt.
Van deze fietsroute is een boekje gemaakt die
verkrijgbaar is bij Het Trefpunt (Passage 24) en in de
Stadswinkel (in de Cultuurfabriek). De duurzame
fietstocht is nu ook te downloaden via onze website.
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Verslag werkgroep Weidevogelbescherming
De IVN Weidevogelbeschermgroep
Binnenveld-West (WBW) is een actieve
werkgroep met 11 vrijwilligers. Het behouden
en beschermen van weidevogels in agrarisch
gebied staat centraal in de werkgroep. Het
jaarverslag 2021 - een mooi en overzichtelijk
geschreven document - staat nu op onze
website.

Scholekster

2022 Jaar van de Merel
De merel is de talrijkste broedvogel van Nederland. In
de afgelopen twee eeuwen ontwikkelde de soort zich
van schuwe bosvogel naar bekende tuinvogel.
Tot de eeuwwisseling namen merels in aantal toe, maar
vanaf 2016 verdween bijna een derde van de populatie.
Waarschijnlijk deels als het gevolg van het Usutu-virus,
maar de precieze oorzaken weten we niet. Deze
plotselinge afname is reden om de merel beter te gaan
onderzoeken. We weten opmerkelijk weinig over deze
soort, terwijl hij dicht bij ons leeft. Daarom roepen
Vogelbescherming Nederland en Sovon het Jaar van
de Merel uit. Lees verder.
Alles uit de kast!
Elk jaar gaan we energieverspilling te lijf met
de grootste klimaatactie van Nederland: de
Warmetruiendag. Samen bieden we een feest
van klimaatoplossingen voor iedereen. Zet 'm
alvast in je agenda: op vrijdag 11 februari
2022 vieren we de alweer 16e
Warmetruiendag!
Meedoen is simpel: zet de verwarming lager,
trek een extra warme trui aan en bespaar 6%
energie en koolstofdioxide (CO2) per graad.
Als heel Nederland op 1 dag 1 graad lager
stookt, besparen we 6,3 miljoen kilo CO2!
Doen we dat een heel stookseizoen lang, dan
besparen we maar liefst 1 megaton CO2!
Kijk hier wat je allemaal kunt doen.
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Nationale Tuinvogeltelling
Doe mee op 28, 29 en 30 januari mee met de Nationale
Tuinvogeltelling. Het is leuk en leerzaam. Het grootste citizen
science project van Nederland levert een momentopname
van de aantallen vogels die in Nederlandse tuinen aanwezig
zijn. In combinatie met de resultaten van andere jaren en met
andere tellingen levert dit een beeld van de ontwikkelingen in
het belang van tuinen voor vogels. Klik hier voor aanmelden.

Gaai

Webinar Tuinvogeltelling
Voorafgaand aan de Nationale Tuinvogeltelling
wordt er door IVN Natuureducatie, in
samenwerking met de gemeente Leiden, op 27
januari de Webinar 'Nationale Tuinvogeltelling'
georganiseerd. Wat weet jij over tuinvogels? Hoe
tel je ze? En hoe maak je je tuin vogelvriendelijk?
Doe mee en kom tijdens de Nationale
Tuinvogeltelling goed beslagen ten ijs!
Tijd 19.00 - 20.15 uur. Klik hier voor meer info en
aanmelden.
Plant een inheemse boom
Inheemse soorten zijn belangrijk omdat ze een rol spelen in
het ecosysteem van insecten, vogels en planten. Maar wat
zijn inheemse boomsoorten? Plan Boom heeft er vijftien voor
je op een rijtje gezet.
Geen groene vingers maar wel zin om je tuin op te vrolijken?
Bestel dan nu het handige-Boompjes-voor-beginners-pakket
met drie mooie boompjes voor € 25,00.
Hartje Winter
In de winter naar buiten? Jazeker! Ook in de winter
valt er namelijk genoeg te ontdekken en zijn er
verrassende dingen te doen in de natuur. Om
buitenspelen in de winter te stimuleren biedt IVN
Natuureducatie met Hartje Winter een reeks
sprankelende winterse buitenactiviteiten.
Ontwikkeld voor verschillende leeftijdsgroepen,
speciaal voor de kinderopvang.
De landelijke campagne Hartje Winter 2022 start
op maandag 10 januari en loopt tot en met 28
januari.
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Online-informatieavond inventarisatie Kwintelooijen
In 2021 heeft KNNV afd. Wageningen het natuurgebied
Kwintelooijen tussen Rhenen en Veenendaal
geïnventariseerd. Het ging om vogels, libellen, vlinders,
vleermuizen, insecten, planten, mossen, korstmossen,
paddenstoelen, amfibieën, hagedissen en nog wel
meer. Wat is er gevonden en wat is er veranderd sinds
de voorafgaande inventarisatie in 2015? Via een Zoomsessie op maandag 31 jan. blikken ze terug met een
aantal korte presentaties over alle onderzochte
soortgroepen. Geïnteresserd? Je kunt je hiervoor tot 29
januari aanmelden. Aanvang 19.30 uur.

Vengebied Kwintelooijen

Activiteiten
10 - 28 januari
Donderdag 27 januari
28, 29 en 30 januari
Maandag 31 januari
Vrijdag 11 febuari

Landelijke IVN-campagne Hartje Winter
Webinar Tuinvogeltelling
Nationale Tuinvogeltelling
Online-informatieavond inventarisatie Kwintelooijen; aanmelden voor 29 jan.
Warmetruiendag
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Bennekomse Meent en Binnenveld
(Foto Tineke Wouda)
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