Beste lezers,
Hierbij de nieuwsbrief van juni 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 vijf 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.

O
Plakstrips tegen de eikenprocessierups
De plakstrips die nu op veel eikenstammen zijn
aangebracht om de eikenprocessierups te weren
hebben - naast dat ze niet doen wat ze zouden
moeten doen - ook grote andere onvoorziene
neveneffecten. De strip werken niet selectief. Het
gevolg is dat ook veel natuurlijke vijanden zoals
sluipvliegen, sluipwespen en mieren vast komen te
zitten. Zelfs vleermuizen en vogels blijken te worden
gevangen door de sterke lijm. De dieren wacht een
nare langzame hongerdood. Om deze reden raadt de
Vogelbescherming het gebruik ervan af.
Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de lijmbanden niet
helpen tegen de boosdoeners. Door de stress blijken
ze als reactie massaal hun brandharen af te schieten.
Veel beter een effectiever is dat goed wordt ingezet
op de natuurlijke bestrijding van de rupsen. Daar zijn
veel mogelijkheden voor zoals te lezen is op deze
pagina van de Vogelbescherming.
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Week van de Invasieve Exoten
Wegens het succes van de eerste vier edities
wordt in 2020 opnieuw een Week van de
Invasieve Exoten georganiseerd. Dit jaar start
de week op 19 juni en duurt tot en met zondag
28 juni.
In tien dagen tijd zijn er over het land verspreid
lezingen, excursies, natuurwerkdagen en
andere publieksactiviteiten, waar aandacht
wordt besteed aan de uitheemse planten en
dieren die door menselijk toedoen hier
terechtgekomen zijn. Kijk voor meer informatie
op www.wvdie.nl.
Week van de teek
Teken kunnen nare ziektes overbrengen, onder
andere de ziekte van Lyme. Ongeveer één op de vijf
teken is besmet met de bacterie, die de ziekte van
Lyme kan veroorzaken. Daarom is het belangrijk dat
je weet hoe je een tekenbeet voorkomt en wat je moet
doen als u toch gebeten bent. De week van de teek is
van 22 - 26 juni. Voor meer info:
https://www.weekvandeteek.nl/.
Moestuin de Duiventoren
Op de moestuin is op de vrijdagmiddag ruimte
voor nieuwe vrijwilligers. Wij werken er van
13.30 -16.00 uur. Elke week zijn er diverse
taken die variëren. Zaaien en planten, wieden
en water geven en niet te vergeten het oogsten
van heerlijk groenten.
Naast het tuinwerk hebben we een gezellige
koffie/theepauze en we ontdekken wat er nog
meer op de moestuin leeft aan vogels, planten
en insecten.
De groenten van de moestuin worden verkocht
aan belangstellenden. Al is de oogst nog
relatief klein, toch willen we een goede/handige
manier van verkoop opzetten. Mocht je hierin
mee willen denken en helpen met de uitvoering,
dan ben je van harte welkom.
Meer informatie bij Ida Marsman (imarsman@xs4all.nl)
of Dorthy Reijn (d.reijn@xs4all.nl).
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Red Bijen en Boeren
Velt (Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren) is
een van de organisaties die het Europees
burgerinitiatief Red Bijen en Boeren lanceert.
Bedoeling is om het gebruik van synthetische
pesticiden tegen 2035 uit te faseren, boeren te
ondersteunen naar een landbouw zonder pesticiden
en zo de bijen en natuur te redden.
Als we met dit initiatief tegen september 2020
1 miljoen handtekeningen verzamelen, moeten de
Europese Commissie en het Europees Parlement
onderzoeken of en hoe ze de eisen van de campagne
in wetgeving kunnen omzetten. Jouw handtekening is
daarom ontzettend belangrijk.
Klik op ondertekenen.
#stoepplantjes!
Hortus Botanicus Leiden heeft een heel leuk
initiatief gelanceerd: stoepplantjes
determineren!
Want deze plantjes zijn hartstikke belangrijk
voor de natuur en het milieu. Ze zijn goed voor
de biodiversiteit, want ze trekken insecten als
vlinders en bijen aan. Ze zetten CO₂ om in
zuurstof en werken zo tegen
klimaatverandering. Ze hebben een
verkoelende werking én mensen worden
gelukkiger van natuur dan van stenen.
Op de website van de Hortus Botanicus is veel
informatie te vinden over stoepplantjes of
download een gratis poster (of wellicht weet je
als IVN-er de namen al uit je hoofd).
Je hoeft niet ver of lang te lopen, gewoon in je
straat of buurt is al leuk om te doen. Vergeet
niet wat krijtjes mee te nemen.
Zullen we heel Veenendaal laten zien hoeveel
er te ontdekken valt aan stoepplantjes?
Petitie eerlijke vleesprijs
Vlees is veel te goedkoop. Want de kosten voor
klimaatverandering, milieuvervuiling, verlies van
biodiversiteit, dierenleed en gezondheidsproblemen
worden allemaal niet meegenomen in de prijs van een
lapje vlees. Een eerlijke, iets hogere, vleesprijs pakt
die problemen aan en stelt ons in staat om groenten
en fruit goedkoper te maken en te investeren in
duurzame landbouw. De samenleving – ook de
mensen die niet of nauwelijks vlees eten – betaalt nu
de prijs voor alle schade van de vleesproductie. En
dat is oneerlijk. Teken de petitie.
Bedankt, Ida Marsman.
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Uitslag Vogelquiz
In de vorige nieuwsbrief stond een vogelquiz. Het was niet zo eenvoudig om alle antwoorden te
vinden. Tineke Wouda heeft zich erover gebogen en is tot een knap resultaat gekomen.

Winterkoninkje
Vuurgoudhaantje
Wespendief
Waterral
Kruisbek
Klapekster

Giervalk
Visarend
Ekster
Grijze wouw
Brilduiker
Gekraagde roodstaart

?
Holenduif
Zwartkop
Flamingo
Tapuit
?

Blauwe kiekendief
Boomvink
Pauw
Stormvogeltje
Lepelaar
?

Activiteiten
19 juni
19 & 20 juni
22 - 26 juni
8 juli
19.30 uur

Start Week van de Invasieve Exoten
Nationale Nachtvlindernacht
Week van de teek
Algemene Ledenvergadering
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De Groenhof
Karel Fabritiusstraat 3
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