Beste lezers,
Hierbij de nieuwsbrief van mei 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 zes 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 aan nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl.
Veel leesplezier gewenst.
Van de voorzitter: Project Heuvelrugtuinen
Het project Heuvelrugtuinen is een samenwerking tussen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, de
Natuur en Milieufederatie Utrecht en het Instituut voor Natuureducatie (IVN). Het heeft als doel om
binnen 2 jaar minimaal 200 inwoners op en rond Nationaal park Utrechtse Heuvelrug hun tuin te laten
transformeren naar een Heuvelrugtuin. Een Heuvelrugtuin is een stukje Nationaal Park in de eigen
tuin. Een Heuvelrugtuin bestaat voor minstens 60% uit
groen, heeft meerdere mogelijkheden voor
waterberging, is vrij van kunstmest en
bestrijdingsmiddelen en zijn er schuilplekken voor
dieren. En in een Heuvelrugtuin staan verschillende
bomen, heesters en kruiden die inheems zijn voor het
gebied rond Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
Tot nu toe hebben 5 gemeenten hun deelname aan het
project toegezegd. Dit zijn de gemeenten Zeist, Baarn,
Veenendaal, Rhenen en Utrechtse Heuvelrug.
Op 23 april aanstaande onthullen we de eerste
Heuvelrug-voorbeeldtuin bij het Beauforthuis in
Austerlitz. IVN-vrijwilliger Michel van Delft is de
drijvende kracht achter de aanleg van deze tuin. Die
dag lanceren we het project via (online) media. Maar
ook daarna zullen jullie nog veelvuldig van het project horen.
Natuurlijk hopen wij dat de IVN-afdelingen die actief zijn in de deelnemende gemeenten meehelpen
om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Hoe precies? Dat verkennen we graag samen. Eind mei
organiseren we een (online) bijeenkomst voor IVN-afdelingen en andere lokale groepen van de 5
deelnemende gemeenten. In deze bijeenkomst lichten we het project verder toe en bespreken we de
mogelijke rol van de lokale groepen. Binnenkort ontvangen de betreffende afdelingen daarvoor een
uitnodiging en wij hopen van harte degenen die het betreft daarbij aanwezig zullen zijn.

Het bovenstaande is zonder meer een fraai initiatief, maar……….
Het bestuur moet met grote spijt vaststellen dat binnen het bestaande takenpakket en de beperkte
menskracht er helaas geen ruimte is om mee te doen aan dit project.
Mocht iemand van de lezers vol enthousiasme zich willen aanmelden voor dit project, dan kan zij/hij
zich melden bij onze secretaris, Hans Hardeman, secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl, liefst voor
zaterdag 16 mei.
Namens het bestuur, Gerard Hörchner
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Verboden pesticiden gewoon verkocht
Grote producenten van pesticiden in Europa,
zoals Syngenta, Bayer AG en BASF blijven
verboden pesticiden buiten de EU over de hele
wereld verkopen, vooral aan
ontwikkelingslanden. De middelen zijn in de
Europese Unie verboden. Dit stelt de
internationale voedselwaakhond Foodwatch.
De organisatie doet dan ook een oproep aan
deze bedrijven om te stoppen met de productie
en export.
Deze praktijken dragen bij aan de geschatte
200.000 acute vergiftigingsdoden wereldwijd
per jaar, als gevolg van pesticiden. Residuen
van deze gevaarlijke pesticiden blijven achter
op landbouwproducten zoals groente en fruit,
die vervolgens worden geïmporteerd door de
EU. Het is helaas niet verboden voor Europese
bedrijven om giftige stoffen te produceren en
exporteren. De producten kunnen legaal
worden verkocht aan niet-EU-landen.
Bron: https://www.duurzaamnieuws.nl

Oproep voor duurzaam herstel
Als we straks onze economie weer gaan opbouwen,
kunnen we alles bij het oude laten. Of we slaan een
nieuwe weg in. Door tegelijk met de economische
crisis ook de klimaatcrisis aan te pakken.
De coronacrisis laat zien hoeveel we met zijn allen
kunnen. De oproep van Milieudefensie aan het
kabinet is dan ook: Pak met dezelfde daadkracht en
saamhorigheid de klimaatcrisis aan. Inmiddels hebben
al bijna 24.000 mensen de oproep getekend. Je kunt
meedoen door de petitie te ondertekenen.
Bedankt alvast, Ida Marsman.
Buitenlessen
In de databank van De Nationale Buitenles vind
je meer dan 70 uitgewerkte buitenlessen en
thuisopdrachten. Een groot deel daarvan is
door de organisatie tijdelijk openbaar gemaakt
nu veel kinderen thuis les krijgen. De Nationale
Buitenles is een initiatief van IVN
Natuureducatie en Jantje Beton.
De thuisopdrachten zijn opdrachten die de
kinderen zelf (met hun ouders) buiten kunnen
uitvoeren. Een deel is afgeleid van bestaande
buitenlessen, maar er zijn ook nieuwe
thuisopdrachten te vinden in de databank.
Mogelijk helpen ze je als leerkracht of ouder bij
het samenstellen van een aangepast lesaanbod
en het in beweging houden van de kinderen.
Bron: https://buitenlesdag.nl/buitenlessen/
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Statiegeld op plastic flesjes
Per 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flesjes
ingevoerd. Dat heeft Staatssecretaris Stientje van
Veldhoven met het verpakkend bedrijfsleven afgesproken.
Deze maatregel moet leiden tot minder plastic zwerfafval.
Per klein flesje wordt straks 15 cent statiegeld gerekend.
Voor grote flessen (een liter of meer) blijft het 25 cent.
Inleveren kan in supermarkten, op treinstations, bij
tankstations langs de weg en via cateraars. Horeca en
kleine bedrijven zijn vrijgesteld van de verplichting tot
inzamelen. Jaarlijks gaan zo’n 900 miljoen kleine plastic
flesjes over de toonbank, zo’n 100 miljoen daarvan
belanden in het milieu. De volgende stap die van
Veldhoven tegen het zwerfafval zet, is het aantal blikjes in
het milieu verminderen.
In het najaar van 2021 moet 70-90% minder blikjes in het
zwerfafval zijn gerealiseerd. Lukt dat niet, volgt ook
statiegeld op blikjes.
Bron: https://www.biojournaal.nl

Klimaatzaak tegen Shell
In 2015 besloten 195 landen in Parijs dat olie, kolen
en gas zoveel mogelijk in de grond moeten blijven.
Fossiele brandstoffen zorgen voor de opwarming van
de aarde. Shell zegt dit klimaatakkoord te omarmen.
In de praktijk blijkt daar niets van. Shell gaat gewoon
door met het oppompen van olie en gas en geeft
jaarlijks nog steeds miljarden euro’s uit aan het
zoeken en winnen van níeuwe olie- en gasbronnen.
Daarmee brengt Shell onze toekomst in gevaar.
De rechter heeft besloten dat de klimaatzaak die
Milieudefensie tegen Shell tegen heeft
aangespannen dit jaar nog wordt behandeld. Dat is
goed nieuws. Hoe eerder Shell wordt gedwongen
zich aan het klimaatakkoord van Parijs te houden,
hoe beter.
Bron: https://milieudefensie.nl

Pimpelmezensterfte
De mysterieuze sterfte de laatste tijd onder
pimpelmezen blijkt veroorzaakt te worden door de
bacterie Suttonella ornithocola. De bacterie uit zich in
een zware longontsteking en zorgde al voor de dood
van tienduizenden pimpelmezen. In Duitsland werden
in maart opmerkelijk veel zieke pimpelmezen
waargenomen die kort daarna stierven. Tot gisteren
werden er bij NABU (Naturschutzbund Deutschland)
13.800 gevallen gemeld.
Het is geen nieuwe ziekte want de bacterie is in 1996
al beschreven in Groot-Brittannië en wordt
voornamelijk vastgesteld bij pimpelmezen.
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De oproep om verzwakte vogels te melden geldt ook
voor Nederland. Zieke pimpelmezen herken je aan
hun gedrag: ze zitten bol, zijn suf en niet schuw, dus
je kunt dichtbij komen. Soms ziet hun snavel er vies
uit. Zie je zo'n vogel, meld dit dan bij het Dutch
Wildlife Health Centre (DWHC) van de Universiteit
Utrecht. Lees meer.
Bron: https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/

Emoticons Vogelquiz
Ons altijd actieve oud-IVN lid Jacque Buysse stuurde een leuke vogelquiz. Het is even puzzelen, maar
wel heel leuk om te doen. Stuur je antwoorden naar nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl. Degene
met de meeste goede antwoorden krijgt een eervolle vermelding in de volgende nieuwsbrief.
Om een beetje op gang te komen: nr. 1 is de winterkoning.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid of donateur bent van
IVN Veenendaal-Rhenen.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Een mailtje naar
ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl is voldoende.

Website: https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Henk te Paske
E-mail: nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl
De gebruikte foto’s en afbeeldingen zijn, tenzij anders vermeld, rechtenvrij.

