IVN Nieuwsbrief voor de afdeling

Namens het Instituut voor
Natuureducatie fijne feestdagen en
een goed 2018 toegewenst!
Bestuur IVN Veenendaal-Rhenen.
Veenendaal, 10 december 2017.
Nieuwjaarsreceptie.
Zoals elk jaar wordt er door het Bestuur van IVN Veenendaal-Rhenen ook dit jaar weer een
Nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Een leuke gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de beste wensen
voor het nieuwe jaar toe te wensen.
Dit jaar vind het plaats op zaterdag 13 januari 2018 in “De Groenhof”aan de Karel Frabritiusstraat 3 te
Veenendaal. Onder het genot van een kop soep, enige broodjes en een oliebol of glaasje Glühwein willen
wij graag met u van gedachten wisselen over de plannen voor 2018 en de bijdrage die u daar wellicht aan
wilt geven. Ook dit jaar is er na de brunch weer de gelegenheid om deel te nemen aan de
Nieuwjaarswandeling met opdrachten. Vanaf 11.00 uur bent u welkom. Om 13.00 uur starten we met de
wandeling die ook geschikt is voor kinderen.
De PR Werkgroep wil met ingang van 2018 zijn assortiment aan educatieve spullen verkleinen en daarom
bestaat er tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst de gelegenheid educatief materiaal aan te schaffen tegen
inkoopprijs. Een eenmalige gelegenheid die u niet wilt missen.
We hopen u op de 13e te treffen.
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid of donateur bent van IVN afd. Veenendaal-Rhenen
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, een mailtje naar ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl met de mededeling dat u
deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, is voldoende.

De Palmerswaard.
De Palmerswaard is net opnieuw ingericht en nu al een kraamkamer voor talloze dieren. De afgelopen
maanden was de visarend er te vinden. Nu zijn er ook de zeldzame vissen sneep en serpeling aangetroffen.
Dit bleek tijdens een inventarisatie van vissoorten met RAVON. Er waren maar liefst 20 verschillende
vissoorten te zien.
Nieuwe natuur
De Palmerswaard is in 2016 opnieuw ingericht in samenwerking met de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat.
Er is een geul gegraven waardoor het water van de rijn makkelijker het gebied binnen kan stromen. Op
sommige plekken is de variatie in het gebied vergroot, terwijl op andere plekken de reeds aanwezige
natuurwaarden behouden zijn. Onder andere de bever komt er al langere tijd voor.
Levendig
De afgelopen maanden waren een feest voor mening natuurliefhebber in de Palmerswaard. Tussen de vele
distels vlogen grote groepen putters in het rondte. De ijsvogel, cetti’s zanger en kramsvogels voelen zich ook
al aangetrokken tot het gebied. Zelfs de visarend en zeearend kwamen er dit najaar vissen.
Visinventarisatie.
In de nieuwe gegraven nevengeul waren dat vooral blankvoorn, winde, alver en roofblei. Ook werden de
sneep en serpeling aangetroffen, twee zeldzame en zeer bedreigde vissoorten. Voor dit soort vissen zijn de
uiterwaardennatuurgebieden van groot belang. In en langs nevengeulen kunnen ze rustig stromend water
vinden met goede waterkwaliteit om te paaien.
In de plassen en poelen van de Palmerswaard werden vooral bittervoorns aangetroffen. Ook baars,
marmergrondel en beide stekelsoortenbaarsen zwommen hier in het rondte. Naast vissen was het ook een
kraamkamer voor veel insecten en amfibieën, waaronder groene kikkers, kleine watersalamanders,
verschillende waterkevers en libellenlarven.
Belangrijk natuurgebied
Dankzij de herinrichting is de Palmerswaard een dynamisch natuurgebied geworden waar veel plant- en
diersoorten zich kunnen vestigen. Samen met nabijgelegen natuurgebieden als de Blauwe Kamer en
Amerongse Bovenpolder, vormt het een belangrijk natuurnetwerk langs de rijn. Planten, vogels, insecten en
vissen, kunnen hier een veilige woonplek vinden.

Cetti’s zanger. Uit het Vogeldagboek van Adri de Groot. ( www.vogeldagboek.nl )
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Regeerakkoord heeft weinig aandacht voor natuur
De gezamenlijke natuurorganisaties (LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Stichting de Noordzee,
SoortenNL, IVN en IUCN NL) zijn teleurgesteld in het regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en Christenunie.
Ondanks dat dit regeerakkoord door deze partijen als ‘het groenste regeerakkoord ooit’ wordt bestempeld is
er geen enkele concrete ambitie om de teruggang van natuur en biodiversiteit en de aantasting van het
Nederlandse landschap tegen te gaan. Groen gaat kennelijk niet over natuur en landschap. Ook de kansen
die de energietransitie kan opleveren, zoals bijvoorbeeld natuurversterking in windparken op zee, worden niet
gepakt.
Deze natuurorganisaties wijzen erop dat Nederland met dit regeerakkoord de internationaal afgesproken
doelstellingen om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen niet haalt. Verder dan behouden van
bestaande regelgeving op natuur en milieu komt de nieuwe coalitie in het regeerakkoord niet.
Natuurmonumenten kiest in zijn reactie voor een positievere toon. Het Regeerakkoord biedt volgens
Natuurmonumenten ruimte voor het versterken van natuur en landschap in Nederland. We hadden echter
liever gezien dat het kabinet concrete doelen had gesteld voor de versterking van onze natuur. Die ontbreken.
Natuurmonumenten prijst de ambities van het kabinet om de landbouw duurzamer te maken. Europese
landbouwsubsidies verschuiven van inkomenssteun naar de versterking van natuur en landschap. Boeren die
ondernemen met zorg voor natuur krijgen daarvoor financiële steun. Daarnaast laat de politiek de markt zijn
werk doen: met een eerlijke prijs voor boeren die investeren in milieu en dierenwelzijn. Zo kunnen
consumenten direct invloed uitoefenen op voedsel dat met zorg en aandacht wordt geproduceerd.
Natuurmonumenten is verheugd over de aandacht voor projecten waar zowel natuur als water bij gebaat zijn.
In veel gebieden ziet Natuurmonumenten kansen om klimaatmaatregelen te combineren met spectaculair
natuurherstel, zoals de Marker Wadden.

Activiteiten
Donderdag 14 december
Werkgroepavond Vogelwerkgroep. Lezing in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Aanvang
19.45 uur. Meerdere korte praatjes door onze eigen leden ter afsluiting van het jaar. Zie de agenda op de
website www.knnv.nl/knnv-afdeling-wageningen/vogelwerkgroep
Woensdag 27 december
Kerstvakantie-excursie KNNV / Vogelwerkgroep Biesbosch en Strijen. In
Strijen zitten alle soorten ganzen; de Biesbosch heeft steltlopers en
roofpieten. Vertrek zondag 08.00 uur vanaf het Olympiaplein (westzijde).
Brood en drinken mee. Opgeven i.v.m. carpoolen bij Wim Haver (niet
eerder dan 4 weken van tevoren en op zijn laatst op de donderdag vóór
de excursie) via wimhaver@hotmail.com of 06-16484728. Maximum
aantal deelnemers is 12.
Zaterdag 30 december
Excursie korstmossen. Informatie: Christa Heyting 0318-415673 of c.heyting10@hetnet.nl
Filmavond in “de Groenhof”.
Hoewel het programma nog niet helemaal bekend is hierbij de vooraankondiging dat op 25 januari 2018 de
film van de werkgroep Weidevogelbescherming zal worden vertoond. Reserveer deze datum dus alvast in uw
agenda.
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