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EXCURSIE - BATMAN RETURNS (LANDGOED SCHAFFELAAR)
In Nederland komen 19 vleermuissoorten voor, waarvan je er in het Schaffelaarse Bos zeker zes
(soorten) kunt tegenkomen. Wie weet hoor en zie je de kleine dwergvleermuis, de laatvlieger, een
rosse vleermuis of zie je een jagende watervleermuis! Met een zgn. batdetector kun je het verschil
horen welke vleermuis erbij voorbij vliegt. Ga je op donderdagavond 11 juli mee op vleermuizenjacht en op zoek naar hun verblijfplaatsen?
Een bos in de avondschemering heeft altijd iets mysterieus. Gewapend met een vleermuisdetector kent het bos
opeens een stuk minder geheimen. Het geluid waar we
op wachten is dat van een vleermuis. Maar waar komt de
vleermuis vandaan? Het gaat vaak zo snel, dat de juiste
plek vinden nog een hele kunst is.
We gaan op zoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen.
Boombewonende vleermuizen om precies te zijn. Daarnaast zijn onder boomholten soms strepen zichtbaar.
Meestal is het gewoon water, maar soms zit er ook urine
en vleermuispoepjes bij. Zo’n streep wijst alleen niet altijd
op een verblijfplaats van vleermuizen.
Verzamelen: 20.30 uur op het parkeerterrein De Vetkamp in Barneveld.
Gids: Hans Boland (voor meer informatie: telnr. 0342 417 415 of 06 2099 189)

KOMENDE ACTIVITEITEN (JULI, AUGUSTUS EN SEPTEMBER)
Noteer alvast de volgende excursies in de agenda:
- donderdag 18 juli: pinetum Lunteren
- zaterdag 17 augustus: heide en bijen
- zaterdag 14 september: De Bunt (bij Slichtenhorst)
- zaterdag 28 september: lange wandeling (15 km)

TINY TUINY
Zes vierkante meter inheems microbos aanleggen in je eigen tuin? In samenwerking met Sprinklr
heeft IVN het ‘Tuiny Forest’ geïntroduceerd. Het gaat om een compleet pakket van biologisch gekweekte inheemse bomen, struiken en kruiden voor in je tuin. Goed voor bijen, vlinders, vogels én
voor jou. Zie de landelijke website van het IVN voor meer informatie over dit project.

TUINVLINDERS TELLEN:
NATIONALE TUINVLINDERTELLING
Vier weekenden in juli kun je meedoen met het tellen van
vlinders in je eigen tuin. Het is dan nationale tuinvlindertelling. Registreer je op vlinderstichting.nl/vlindermee. Ook kun
je een app downloaden (de ‘Vlindermeeapp’) en geef jouw
telling door.
Mocht je nog niet zoveel vlinders kennen download dan eerst
de vlinderherkenningskaart of kijk op de website van de Vlinderstichting. Het oranjetipje (foto hiernaast) vliegt in juli niet
meer, maar wellicht zie je wel veel distelvlinders (veel te zien
nu), dagpauwogen, een atalanta of een koninginnepage!

EXPOSITIE ‘GEVLEUGELDE NATUUR’
Mocht je de IVN natuurexpositie ‘Gevleugelde Natuur’ nog niet gezien hebben, in de maanden juli,
augustus en september is deze te zien in het ziekenhuis Sint Jansdal, Wethouder Jansenlaan 90
in Harderwijk. De natuurfoto’s van de fotografen van de natuur fotowerkgroep van IVN Barneveld
hangen in de gang naar de oog poli. Alle dagen (tot 30 september) zijn de foto’s vrij te bezichtigen.
De fotografen hebben de meest uiteenlopende vogels en insecten in hun specifieke biotoop, zoals
bos, polder en water op de gevoelige plaat vastgelegd. We hopen met deze expositie de natuur
dichter bij de mensen te brengen.

EXPO WILD IN DE HATTEMERPOORT
Deze zomer staat het bezoekerscentrum Vrieze’s Erfgoed in Wapenveld in het teken van de expositie ‘Wild in de Hattemerpoort’. Elke zaterdag tot medio september is Wild te bezichtigen van
10.00 uur tot 15.00 uur. Veel activiteiten zijn er, o.a. de film Wild (van Luc Enting) en een excursie
naar het ecoduct Tolhuis. Er zijn verder mooie wildfoto’s te zien van Gerrit van Vemde uit Epe en
er zijn schilderijen en tekeningen van Rien Poortvliet. Zie voor meer informatie: https://www.gnmf.nl/nieuws/veel-activiteiten-wild-hattemerpoort.

BEACH CLEANUP TOUR
Van 1 t/m 15 augustus vindt de Boskalis
Beach Cleanup Tour plaats. De hele Noordzeekust wordt dan schoongemaakt. Er zijn
verschillende etappes te lopen waarbij zoveel mogelijk afval van het strand wordt opgeruimd. Doe je mee? Kijk voor aanmelding
en meer informatie de website van Stichting
De Noordzee: https://www.noordzee.nl/doemee/beachcleanuptour/
niet alleen langs de Noordzee ligt afval

EXCURSIES NAAR MARKER WADDEN
In het Markermeer, ontstaan door de aanleg van de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen, is een
uniek project gaande: de Marker Wadden. Natuurmonumenten organiseert diverse excursies (zie
https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/marker-wadden), maar ook anderen organiseren excursies. Zo organiseert Fogol de komende maanden eveneens diverse excursies naar de Marker
Wadden. Voor meer informatie zie: www.fogol.nl en ook
https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl/marker-wadden.

BUITENGEWOON 20 JAAR (tv Gelderland): MOOISTE FOTO GELERLAND
Wat wordt de mooiste foto uit Gelderland? Dat wordt op 6 juli bekend gemaakt. Wil je de geselecteerde foto’s zien, ga dan nog snel naar Arnhem. Zie voor meer informatie:
https://www.omroepgelderland.nl/buitengewoon-fotowedstrijd

PAS – UITSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE
Op 29 mei heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak het gebruik van het Programma Aanpak Stikstof (de PAS) ongeldig verklaard. Deze uitspraak heeft gevolgen voor alle activiteiten waarbij uitstoot van stikstof verwacht mag worden. Zoals uitbreiding
van veehouderijen, aanleg van wegen en de uitbreiding van Lelystad Airport. De vraag is of de
uitspraak leidt tot een andere bescherming van natuurgebieden die gevoelig zijn voor stikstof.
Met de PAS kon toestemming worden gegeven voor activiteiten die stikstof uitstoten. Het is een
systeem dat aan de ene kant ruimte biedt aan activiteiten die stikstof veroorzaken. Aan de andere
kant bevat de PAS tegelijkertijd maatregelen om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen. De PAS loopt daarbij dus vooruit op toekomstige positieve gevolgen van
maatregelen voor beschermde natuurgebieden en geeft daarbij ‘vooraf’ toestemming aan nieuwe
activiteiten. Eerder concludeerde het Europese Hof al dat die positieve gevolgen tevoren al vast
moeten staan, maar daaraan voldoet de PAS niet. De Raad van State volgde het Hof, met grote
gevolgen voor lopende en geplande aanvragen voor vergunningen voor met name de veehouderij
en wegenaanleg, maar ook bij woningbouwplannen. Waarschijnlijk heb je dit op het nieuws ook al
gehoord, omdat er veel aandacht voor deze uitspraak is geweest.

