NIEUWSBRIEF IVN EDE JANUARI 2021
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar begint altijd met een kort verslag van de
nieuwjaarswandeling in het Bennekomse Bos op 1 januari. Helaas kon deze dit jaar zoals
veel activiteiten in 2020 niet doorgaan. Of de geplande activiteiten in 2021 na 19 januari
weer kunnen doorgaan is nog onzeker. Raadplaag hiervoor onze website.
Daar vind je ook de pagina ‘Jouw verhaal in coronatijd’. Als je iets moois of bijzonders in
de natuur beleeft deel dit dan met ons. Leg het vast met de camera, of schrijf een stukje en
mail dit naar secretariaat@ivn-ede.nl . Dan delen we het op de website en op facebook.

Gelukkig kunnen er dankzij internet wel activiteiten zoals lezingen en cursussen doorgaan.
Allereerst de lezingen die KNNV Wageningen en omstreken organiseert op 20 en 25 januari.
Meer informatie vind je verderop in deze nieuwsbrief.
Verder start op 14 januari 2021 de klimaatcursus via Zoom. Het hangt van de
coronamaatregelen af hoe de daaropvolgende avonden georganiseerd worden. Meer
informatie bij Lia Hemerik, lia.hemerik@wur.nl .
Op 23 februari zal Henk van Paassen een presentatie over zijn werk en ervaringen als
stadsvogeladviseur van Ede geven. Die vindt plaats in de Zanderij met maximaat 25
personen, als de maatregelen dat toelaten. Anders wordt ook deze presentatie online
gehouden. Nadere informatie volgt in de Nieuwsbrief van februari.
En er is ook leuk nieuws. Ons lid Ria van de Bor heeft een subsidie ontvangen van het
Waterschap Vallei en Veluwe voor het realiseren van het Leughtenpad, een educatief
natuur-, speel en ontdekpad in een bosgebied bij het recreatiepark De Lucht in Renswoude.

ONLINE LEZING REGENWORMEN woensdag 20 januari 2021 20.00 uur via Zoom
Regenwormen vervullen een vitale rol in de meeste terrestrische ecosystemen door hun
invloed op de bodem: ze zorgen voor de afbraak van organisch materiaal waardoor
voedingsstoffen vrijkomen en woelen met hun gegraaf de bodem om. Tijdens deze online
lezing geeft Anne Krediet een inleiding over de ecologie en een spoedcursus determinatie.
Tijdens het tweede deel van de lezing vertelt Jeroen Onrust over zijn onderzoek over de
wisselwerking tussen boerenbeheer, regenwormen en hun beschikbaarheid voor
weidevogels.
Je kunt je voor deze lezing tot 18 januari aanmelden bij ineke_ammerlaan@hetnet.nl Je
ontvangt op 19 januari de link naar de onlinebijeenkomst via e-mail.
ONLINE WORKSHOP DOE MEE MET TEL INSECTEN MEE (TIM) maandag 25 januari
2021 20.00 uur via Zoom
Met TIM maakt De Vlinderstichting biodiversiteit concreet: mensen die interesse hebben in
insecten worden begeleid bij het kijken en tellen in hun eigen omgeving. Tegelijkertijd
worden belangrijke gegevens verzameld, waardoor de betrokken gemeentes informatie
ontvangen over hoe het staat met de biodiversiteit binnen hun gebied. TIM kijkt op
verschillende manieren naar dagvlinders, nachtvlinders, hommels en libellen. Leden van
KNNV Wageningen en omstreken en IVN Ede en Veenendaal/Rhenen worden uitgenodigd
om deel te nemen aan het project TIM. Deelnemers aan het project kunnen kiezen welke
soorten zij in hun eigen omgeving willen monitoren. Henk de Vries en Gerdien Bos van de
Vlinderstichting geven op 25 januari uitleg en vertellen hoe je je kunt aanmelden voor
deelname. Deelnemen aan de workshop op 25 januari is vrijblijvend. Je kunt je aanmelden
voor de workshop door uiterlijk 22 januari een berichtje te sturen naar
ineke_ammerlaan@hetnet.nl Je ontvangt dan op zondag 24 januari de link naar de
onlinebijeenkomst van 25 januari.

ACTIVITEITEN IVN EDE
Zie www.ivn.nl/afdeling/ivn-ede

ACTIVITEITEN KNNV WAGENINGEN E.O.
Zie https://www.knnv.nl/knnv-afdeling-wageningen/agenda-afdeling

ACTIVITEITEN IVN VEENENDAAL RHENEN
Zie https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/activiteiten
ACTIVITEITEN IVN ZUIDWEST VELUWEZOOM
Zie https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/activiteiten
ACTIVITEITEN RENKUMS BEEKDAL
Zie https://www.renkumsbeekdal.nl/

