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Duurzaamheidscafé
Op 11 december opent het duurzaamheidscafé weer
haar deuren. Het thema is deze keer: duurzame
voeding. De zaal gaat open om 19.30 uur en om
20.00 uur gaat het programma van start, zoals
gebruikelijk in de centrale hal van de Cultuurfabriek.
Het doel is om duidelijk te maken dat ook wat je eet
invloed heeft op het milieu. Daarom willen we duidelijk
maken wat er in Veenendaal en omgeving mogelijk is.
De bedoeling is niet om voor te schrijven wat mensen
wel of niet zouden moeten eten, maar wel om de
gevolgen van de keuzes op voedselgebied duidelijk te
maken. En in gesprek te raken over de keuzes die je
maakt.

Actieplan Stikstof
Natuur en Milieufederatie Utrecht, Het
Utrechts Landschap, Natuurmonumenten,
Landschap Erfgoed Utrecht en IVN hebben op
20 november een Actieplan Stikstof
aangeboden aan Provinciale Staten van de
provincie Utrecht. In het plan zetten de
organisaties een aantal maatregelen uiteen
waarmee de natuur hersteld kan worden.
Daarnaast geven zij aan hoe de stikstofcrisis
een kans biedt voor een goed toekomstperspectief voor boeren, natuur en
gezondheid.
Klik hier voor het hele actieplan.
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Een bewolkte lucht, maar toch een hele vrolijke dag!
Vrijdag 15 november was het zo ver: Het eerste Tiny
Forest in Veenendaal werd aangeplant.
Initiatiefnemer Bianca Kleijer zag haar inspanningen
beloond. Daar waren wel vasthoudendheid en
doorzettingsvermogen voor vereist, en ….. krachtige
medewerking van de Gemeente Veenendaal.
Het Tiny Forest ligt in het Petenbos vlak bij de
basisscholen Mozaïek en De Burcht. Zij leverden
naast enthousiasme ook de actieve medewerking van
een hele groep leerlingen. Zij spitten dat het een lieve
lust was onder de deskundige leiding van de
medewerkers van het Landelijk IVN.
Van onze kant speelde Carlo van de Weerd van de
Werkgroep Bomen Openbaar Groen een actieve rol.
Kortom een prachtig initiatief bekroond! Fiets er eens
langs!

IVN Symposium
Op dinsdag 14 januari 2020 organiseert IVN het
symposium 'Natuurlijk Gastvrij in Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug'. Tijdens het symposium
verdiepen we ons in de meerwaarde van onze
omgeving en hoe die te vatten in
ondernemerschap en recreatie. Onder leiding
van de dagvoorzitter gaat de zaal samen met
sprekers, boswachters en collegaondernemers/vrijwilligers in gesprek over
recreatie en natuur. Daarnaast is er keuze uit
vier workshops die u handvatten bieden om
binnen de organisatie de verbinding met uw
omgeving te benutten. Daarna gaan w e
eropuit om zelf een aantal kwaliteiten van het
gebied te ervaren. We sluiten de dag af met
een informele borrel.
Ontdek als ondernemer de meerwaarde die u
uw gasten kunt bieden met de juiste kennis en
contacten op het gebied van natuur, landschap
en erfgoed. Aanmelden voor dit unieke
symposium kan tot uiterlijk 9 januari via dit
formulier.
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Afrikaanse varkenspest
Afrikaanse varkenspest komt al lang in Polen voor,
maar dook recent vlak bij de Pools-Duitse grens op.
Zo'n afstand kan alleen met behulp van de mens
afgelegd zijn. Het is een ernstige ziekte met grote
gevolgen voor populaties van wilde zwijnen en voor
de varkenshouderij. Het is enorm belangrijk om
waakzaam te blijven om Afrikaanse varkenspest te
voorkomen.
Het is een dodelijke virusziekte voor varkens, maar
ongevaarlijk voor mensen. Elk gevonden kadaver van
een wild zwijn, waarbij geen sprake is van een
duidelijke doodsoorzaak wordt beschouwd als een
verdenking en moet direct worden gemeld bij de
lokale beheerder.
Bron: zoogdiervereniging.nl

Minicursus Tuinvogels herkennen
Welke vogels zie je in jouw tuin? Zit er een
huismus of heggenmus op de voedertafel?
In samenwerking met Vogelbescherming
Nederland geeft de KNNV op verschillende
plaatsen in het land een minicursus tuinvogels
herkennen. Leer in één bijeenkomst en een
excursie de tuinvogels herkennen en hoe je
vogels in jouw tuin krijgt. Na deze minicursus kan
je succesvol meedoen met de Tuinvogeltelling in
het weekend van 24, 25 en 26 januari 2020.
De cursus in Wageningen is woensdag 15 januari
2020 van 19.30 - 22.00 uur. De excursie vindt
plaats op zaterdag 18 januari van 13.30 - 16.00
uur.
Klik hier voor meer informatie.
Teken de petitie voor het klimaat
Na jarenlange druk heeft het Europees Parlement
eind november de noodsituatie voor het klimaat
uitgeroepen. De klimaatsituatie vereist onmiddellijke
maatregelen.
Zet de EU, met aan het hoofd Vicepresident Frans
Timmermans, die ‘Klimaat’ in z’n portefeuille heeft,
onder druk om haar ambities te vergroten.
Teken hier voor het tekenen van de petitie .
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Knetterbal
Knetterballen zijn plastic balletjes met kruid
erin. Het knalt ongeveer zeven keer en
vervolgens blijven de plasticresten op straat
liggen. Veel plezier voor de kinderen, maar
erg slecht voor de natuur! De landelijk
bekende Zwerfinator Dirk Groot heeft al
19.000 stuks van dit knalplastic opgeruimd.
Het is dus letterlijk wegwerpplastic. En voert
hij samen met de Plastic Soup Surfer actie:
operatie #knetterbal of ‘letterlijk
wegwerpplastic’.
Het staat politiek al op de agenda via
GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger, maar
is daarmee nog niet verboden. Lees hier wat
je ertegen kunt doen.
Bron: https://www.hetkanwel.nl

Boek ‘Ik bedoel maar’ - Vera Dalm
Het boek ‘Ik bedoel maar’ bundelt alle columns die
Vera Dalm tijdens haar voorzitterschap van de VVM
(Vereniging van Milieuprofessionals) publiceerde in
Tijdschrift Milieu. Een rol die ze met veel energie en
enthousiasme vervulde.
Haar columns bestrijken de periode 2011 - 2018. Je
leert niet alleen haar drijfveren, zorgen en ergernissen
kennen, maar je wordt als lezer ook persoonlijk
aangesproken. Het boek is tegelijkertijd een spiegel:
de columns zetten aan tot denken en actie.
Download nu hier de gratis pdf-versie van het boek.

De Zwammen
Onder de naam De Zwammen worden vanuit
IVN Veenendaal-Rhenen activiteiten
georganiseerd voor jongeren. Het gaat om
onderhoudswerk in de natuur en soms ook
excursies. Het is bedoeld voor jongeren van
12 tot 18 jaar. En als je ook nog van
gezelligheid, lekker actief buiten bezig zijn en
natuur houdt, dan pas je bij de groep. Ook
moet je niet bang zijn om een beetje vies te
worden. Kijk voor meer info op de website.
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Activiteiten
Woensdag 11 dec. Duurzaamheidscafé met als thema
20.00 uur
“Duurzaam dineren in december”

De Cultuurfabriek, Kees Stipplein 74
3901 TP Veenendaal

Woensdag 18 dec.
19.30 uur

Lezing over middeleeuwse ijzerwinning op Lunchroom ‘De Beken’, Nieuwe
de Veluwe. Kosten: € 5,00
Keijenbergseweg 174 Renkum
Aanmelden:
wim.braakhekke@renkumsbeekdal.nl

Zondag 29 dec.
15.00 - 16.00 uur

Natuurtuin Diddersgoed geopend
Gids: Gerrit van Leeuwen

Hoek Goudvink/Ruisseveen 9 Veenendaal

Woensdag 1 jan.
14.00 uur

IVN Ede:
Nieuwjaarswandeling Bennekomse Bos
Info: Hans Westendorp tel. 0318 418465

Start slagboom aan het eind van de
Hullenberglaan in Bennekom

Dinsdag 14 jan.
10.00 uur

Symposium 'Natuurlijk Gastvrij in
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug'

Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn

Zaterdag 18 jan.
11.00 uur

IVN Veenendaal-Rhenen:
Nieuwjaarsbijeenkomst met wandeling

De Groenhof, Karel Fabritiusstraat 3,
Veenendaal

Zaterdag 18 jan.
9.00 uur

IVN Ede:
Wintervogels op het Wekeromse Zand
Info: tel. 0318 591531

Start: hoofdingang aan de Hoeverweg in
Wekerom
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