Training Gidsvaardigheden
In september en oktober is er een gratis training
Gidsvaardigheden voor IVN-vrijwilligers. Daarvoor zijn
nog enkele plekken beschikbaar. Wil je graag werken
aan jouw vaardigheden als gids en nieuwe inspiratie
krijgen hoe je een excursie kan leiden? Dan is deze
training wat voor jou.
We werken deze dagen met een door jou ingebrachte
casus. Wat vind jij lastige momenten of situaties
tijdens een excursie? Hoe ga je daar mee om?
Lees verder
Snapshot Hoge Veluwe
Welke dieren passeren de camera’s die verspreid
over Nationaal Park De Hoge Veluwe staan
opgesteld? Wanneer doen ze dat? En met hoeveel?
De antwoorden zijn te vinden op de miljoenen foto's
die de zeventig camera’s hebben gemaakt.
Ze staan dag en nacht aan en maken een foto als er
een dier langs komt. Het gaat daarbij met name om
groter wild als edelherten, wilde zwijnen, reeën,
dassen, boommarters en vossen.
De foto's worden online gezet, waarna ruim
zesduizend geregistreerde vrijwilligers thuis kunnen
kijken welke dieren er op de foto staan. En het is
een groot succes. Een jaar geleden startte Snapshot
Hoge Veluwe. In december waren er al een miljoen
foto's geanalyseerd en deze maand al meer dan
twee miljoen. Meedoen?
https://www.hogeveluwe.nl/nl/ontdek-hetpark/natuur-en-landschap/snapshot.
Bron: De Gelderlander 15-06-19

Tuinvlindertelling
Doe mee met de Vlinderstichting en tel de vlinders in
je tuin. De tuinvlindertelling is van 6 t/m 28 juli. In onze
Nederlandse tuinen zijn er zo’n 20 vlindersoorten te
ontdekken. De Vlinderstichting heeft een handige
herkenningskaart waarop u de vlinders kunt bekijken.
Met de app Vlindermee kan je snel en gemakkelijk alle
vlinders in je tuin doorgeven.
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Inzameling van plastic doppen
Het is mogelijk plastic doppen te verzamelen en in te
leveren in de Groenhof. In feite kun je alle plastic
doppen sparen, grote en kleine, van melkkartons en
shampooflesjes, van pindakaaspotten tot
wasverzachter. Mits je ze maar schoon inlevert en
eventuele binnenbekleding verwijdert.
Recent heeft ons IVN-lid Ton Ezendam van het bedrijf
“Recquipment“ de inzameling overgenomen. Hij
zamelt niet alleen de doppen in, maar ook cd’s, dvd’s ,
lege inktpatronen, toetsenborden en
elektriciteitskabels. Voor die materialen staat er in De
Groenhof een extra grote doos. Voor vragen:
tel. 06 29595786.
Kronkelende Eem in Het Binnenveld
De Kromme Eem kronkelt zoals ze eeuwen niet
meer heeft gedaan. Het middeleeuwse stroompje in
het Binnenveld is weer terug gegraven tijdens de
werkzaamheden voor het nieuwe 286 ha grote
natuurgebied Binnenveldse Hooilanden. Het riviertje
kronkelt weer als vanouds in de omgeving van het
Capelleveense Bosje.
De Kromme Eem is weer zichtbaar geworden tussen
de Veensteeg en Grift. In het gebied komt de nadruk
te liggen op natuurwaarden, recreatie en het bergen
van water. Er komen nieuwe wandelpaden en er
komt een trekpontje waarmee de Kromme Eem
overgestoken kan worden. Nieuwe natuur krijgt een
kans, mede door het verhogen van het
grondwaterpeil.
De werkzaamheden worden niet, zoals eerder
gepland, in de loop van 2020, maar al dit jaar
afgerond.
Bron: De Gelderlander 18-06-19

Oproep tekenen petitie
Willen jullie deze petitie ook met jullie handtekening
steunen om te voorkomen dat er in een vallei in
Georgië met financiële steun van twee Europese
banken een waterkrachtcentrale wordt gebouwd. Dit
heeft een desastreus gevolg voor de prachtige natuur/
biodiversiteit aldaar. Bovendien kunnen de eigen
bewoners daar de daardoor opgewekte energie niet
eens betalen. Wel de lasten, niet de lusten…
https://act.wemove.eu/campaigns/stop-nenskra-en
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Cursus Rivieren- en Weteringengebied
De IVN-afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn geeft een
korte cursus over het water op en in de Utrechtse
Heuvelrug. De algemene aspecten over water zullen
aan bod komen, maar ook de veranderingen van
rivierlopen, zoals de Nederrijn en de Kromme Rijn.
De cursus gaat over het ontstaan van het
ontginningslandschap en over het karakteristieke
kampenlandschap met zijn weteringen. Kortom, we
krijgen een nieuwe kijk op onze mooie natuur.
De cursus wordt gehouden op woensdagavond 11
september om 20.00 uur in het Walkart centrum aan
de Kerkweg 19-23 te Zeist. Op zaterdag 14
september gaan we op excursie. De kosten bedragen
voor IVN- en KNNV-leden € 7,50.
U kunt zich opgeven per mail:
leendertvandervelden46@gmail.com.
Varen langs het Veense turf
De oorsprong van Veenendaal ligt bij de turfwinning.
Turf was de brandstof in de 17e en 18e eeuw en in
deze regio was daar genoeg van te vinden. Met een
echte turfaak vaart u langs het oorspronkelijke
turflandschap van de Blauwe Hel en bezoekt u de
expositie “Turf, het bruine goud” in het museum.
Natuurlijk met deskundige gidsen van IVN en het
Museum en een vaardige schipper. En ondertussen
wordt u bij pannenkoekenrestaurant Hugo’s verwend
met een heerlijk kopje koffie of thee en bij restaurant
Mucha sluit u de middag gezellig af met een drankje.
Dan bent u inmiddels turfdeskundige en dat allemaal
voor € 19,50 per persoon!

13.30 Start bij Hugo’s Pannenkoeken en gratis parkeren
(koffie + soesje)
14.00 Vertrek Blauwe Hel
14.15 Aankomst Blauwe Hel en ontvangst gids IVN
15.15 Terug Blauwe Hel
15.45 Aankomst Mucha en ontvangst gids Museum
16.00 Rondleiding Museum
16.30 Einde rondleiding museum
16.45 Terug bij Mucha’s (drankje)
Aanmelden kan via de website van Sporttotaal. Daar
vindt u ook meer informatie over deze prachtige
vaartocht. De vaartochten vinden in principe plaats
iedere woensdagmiddag tot en met 25 september!
Minimum aantal deelnemers: 6 personen. Bij
onvoldoende deelnemers krijgt u bericht.
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Duurzaamheidskalender
De IVN kalender "een duurzaam jaar" is een unieke
kans om natuur & duurzaamheid bij je in huis te halen
en bovendien ook nog eens aan de slag te gaan voor
een betere, groenere en duurzamere wereld.
Via deze link kun je de kalender bestellen.
De kalender zit vol met mooie foto's,
achtergrondinformatie en duurzame uitdagingen die
ervoor zorgen dat duurzaamheid in jouw dagelijks
leven handen en voeten krijgt. De kalender nodigt je
uit elke maand met de ecologische voetafdruk aan de
slag te gaan. Iedere maand staat een thema centraal
dat de maken heeft met natuur & duurzaamheid: denk
aan bijvoorbeeld: klimaatverandering, vergroening,
mobiliteit, waterkwaliteit, consumptie of
energiegebruik. De prijs van de kalender is € 7,50.
Activiteiten
Wanneer

Wat

Waar

Zaterdag 20 juli
14.00 uur

Excursie Kwintelooijen
P-plaats Kwintelooijen
Oude Veensegrindweg 3911 TA Rhenen
Vlinders, libellen en andere insecten
Gidsen Carlo van de Weerd en Ida Marsman

Dinsdag 23 juli
13.30 uur

Zomerwandeling kasteelpark Renswoude
Inl. Ria en Rob van de Bor 0318 573489

Zondag 28 juli
15.00 uur
Dinsdag 30 juli
13.30 uur

Natuurtuin Diddersgoed
Hoek Goudvink/Ruisseveen 9 Veenendaal
Gidsen: Gerrit van Leeuwen, Cokkie Gadella
Zomerwandeling kasteelpark Renswoude
P-plaats bij de rotonde aan de Arnhemseweg bij
het kasteel
Inl. Ria en Rob van de Bor 0318 573489

Dinsdag 6 aug.
13.30 uur

Zomerwandeling kasteelpark Renswoude
duur 1,5 uur

P-plaats bij de rotonde aan de Arnhemseweg bij
het kasteel

P-plaats bij de rotonde aan de Arnhemseweg bij
het kasteel

Wandeling Middelpunt van Nederland en
zandgroeve
Inl. Govert Versteeg 0318 484268
Zaterdag 17 aug.
Wandeling De boeiende insectenwereld in
14.00 uur
paarse hei en zanding
Inl. Dick van Houwelingen 0318 591531
Zaterdag 17 aug.
Wandeling Luntersche Buurtbosch
14.00 uur
duur 1,5-2 uur
Inl. Govert Versteeg 0318 484268
Za 24 en zo 25 aug. Heidewandeltocht (5, 10, 15 of 20 km)
Vanaf 8.00 uur

Tegenover restaurant “De Goudsberg”,
Hessenweg 85, 6741 JP Lunteren.

Zondag 25 aug.
15.00 uur

Hoek Goudvink/Ruisseveen 9 Veenendaal

Zaterdag 10 aug.
14.00 uur

Natuurtuin Diddersgoed
Gids: Gerrit van Leeuwen
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P-plaats Carnegie Cottage Onderlangs Otterlo

Vanaf parkeerplaats bij restaurant "De Lunterse
Boer", Boslaan 87, 6741 KD Lunteren
Thomaslaan 8a in Ede
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