Beste lezers,
Hierbij de nieuwsbrief van december 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.
Van de bestuurstafel
December: cadeaumaand
In december geven we elkaar vaak cadeaus. Ben jij voor iemand die je lief is op zoek naar een
originele, leuke en waardevolle attentie? Heb je weleens gedacht aan het geven van een
cadeaulidmaatschap van IVN?
De ontvanger krijgt:
1. Een jaar lang alle uitgaven van plaatselijke periodiek Het Groene Blad;
2. Een jaar lang maandelijks de nieuwsbrief van IVN Veenendaal-Rhenen;
3. 4x het tijdschrift Mens en Natuur;
4. Korting op de landelijke IVN-activiteiten, cursussen en workshops;
5. 10% korting in de IVN-webwinkel;
6. Een cadeaupakket met:
- Zoekkaart bloeiende bermplanten of Zoekkaart diersporen
- Recent exemplaar van Mens en Natuur
- Ansichtkaart met jouw naam als afzender
Na een jaar vragen we de ontvanger of hij/zij op eigen kosten lid wil blijven.
Goed idee? Hier

regel je het heel gemakkelijk en snel!

Plan voor tuininrichting van de nieuwe Groenhof
De voorbereidingen van de verhuizing van De Groenhof naar het voormalige pand van Haasje Wip in
het PWA-park nemen vastere vormen aan. Door de gemeente wordt de verbouwing van het pand
voorbereid. Een ons passende indeling van het gebouw en duurzaamheid zijn twee van de
hoofdzaken.
Rondom het gebouw ligt een behoorlijke tuin, maar helaas: de tuininrichting is helemaal afgestemd op
een kinderdagverblijf.
Onze wensen voor de (educatieve) tuin moeten worden uitgewerkt en op tekening gezet. Daarna volgt
een uitvoeringsplan.
• Meedenkers zijn beschikbaar, mensen voor de uitvoering ook, maar……..
• Een persoon die kennis en ervaring heeft van het maken van tekeningen van zo’n project
hebben we nog niet aan boord.
Ben jij iemand die het leuk vindt om met tuininrichting bezig te zijn? Beschik je over kennis en de
mogelijkheden om een tuinplan op papier te zetten?
Wil JIJ dan in deze tijdelijke werkgroep meedoen om de nieuwe Groenhoftuin tot stand te brengen?
Of ken jij iemand bij wie zo’n klus op het lijf geschreven is? Jouw tip is waardevol!
Je reacties mag je doorgeven aan onze secretaris via: secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl.
Bedankt voor het meedenken!

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.

Vacature reserve-notulist bestuur
Sinds afgelopen juli is ons bestuur weer voltallig. Het bestuur is blij dat er een vaste notulist is.
Iedereen heeft weleens een avond dat-ie verstek moet laten gaan. Dat geldt ook voor de notulist.
Voor dergelijke gelegenheden zoekt het bestuur een reserve-notulist, die incidenteel in wil vallen. Voor
deze functie komen alleen IVN-leden in aanmerking.
We denken dat je hooguit enkele keren per jaar ingezet wordt vanaf ‘de
reservebank’.
Geen heel omvangrijke taak dus. Maar: als het een keer nodig is, moet je er staan!
• Het streven is jou zo vroeg mogelijk in te seinen, zodat je jouw invalbeurt in
kunt plannen.
• We verwachten van je dat je ongeveer een week na de vergadering een door
jou uitgewerkt verslag aan de secretaris mailt, waarna die het verslag verder
klaarmaakt.
Heb je belangstelling voor wat in het bestuur gebeurt en ben je goed in staat een
vergadering te notuleren? Dan komt onze secretaris graag met je in contact.
Stuur je reactie naar secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl.

Overig nieuws
IVN Klimaatcursus: De Groene Verandering
Sinds de coronacrisis lijkt de wereld even stil te staan.
Het wordt nu steeds duidelijker hoe mensen en het
klimaat elkaar wederzijds beïnvloeden. Als je benieuwd
bent naar de link tussen mens en klimaat en naar hoe
wij zelf een verschil kunnen maken voor onze planeet,
dan is de cursus De Groene Verandering misschien
wat voor jou!
De tien bijeenkomsten zullen plaatsvinden in Ede en in
Veenendaal. De eerste bijeenkomst op 14 januari is
informatief met een inleiding over klimaatverandering
en hoe de cursus in elkaar steekt. De laatste
bijeenkomst is op 27 maart. Er is nog plaats.
Meer info staat op onze website.
Kosten: € 60,00 (IVN leden € 50,00).
Meer informatie: Ida Marsman (imarsman@xs4all.nl).
Korte video over de Grebbelinie
Een ontdekkingstocht over Fort aan de
Buurtsteeg, onderdeel van de Grebbelinie.
Deskundige Berg Rietberg neemt je mee in de
unieke linies en vertelt hoe dit historisch
erfgoed de afgelopen jaren in ere is hersteld.
Met deze herstelwerkzaamheden wil de
provincie Utrecht zorgen dat oude verhalen van
de Grebbelinie beleefbaar blijven. Laat je
meevoeren in de verhalen die Bert vertelt.
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Ideeën voor Stadspark en Surfvijver
De gemeente Veenendaal is bezig om een
toekomstvisie voor het Stadspark, de Surfvijver en het
omliggende gebied te ontwikkelen. Ze zijn daarom heel
erg benieuwd naar goede ideeën om het gebied nog
meer een plek te laten zijn waar inwoners graag
sporten, spelen, wandelen, genieten en elkaar
ontmoeten. Er staan al heel wat voorstellen genoemd
op de gemeentelijke website. Toch komt de natuur er
nogal bekaaid af.
Heb je een interessant idee, dien dan een voorstel in.
Enkele voorbeelden zijn: een natuurleerpad, meer
bloemen, meer variatie in de bomen en struiken, een
voedselbos of beplanting voor bijen en vlinders. Maar
misschien heb je nog andere ideeën?
Uiteindelijk ontstaat uit alle suggesties een wensbeeld
voor het Stadspark. Dit wordt besproken in de
gemeenteraad. Er is wel haast bij, je kunt ze tot en met
11 december aandragen.
Tiny Forest voor bedrijven
Vijf jaar geleden werd in Nederland het
allereerste minibos (Tiny Forest) aangelegd.
Nu is het tijd voor de volgende stap: Tiny
Forests voor bedrijven.
Niet alleen buurtbewoners worden blijer en
gezonder van meer groen om zich heen, ook
op de werkplek doet groen goed. Uit
onderzoek blijkt dat werknemers die uitzicht
op groen hebben minder stress ervaren en
creatiever en productiever zijn. Bovendien
zorgt meer groen voor een koelere werkplek,
een betere waterafvoer en een hogere
biodiversiteit.
Het project is een onderdeel van het IVNprogramma Natuur inclusief bouwen. Met dit
programma willen we standaard meer
rekening houden met de natuur bij bouw- en
verbouwprojecten. Zo creëren we een betere
leefomgeving voor mens én dier.
Meer informatie vindt u hier.
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Petitie tegen overbevissing
De komende weken worden kritische beslissingen
genomen over de vislimieten voor. Beslissingen die
grote gevolgen zullen hebben. Niet alleen voor het
voortbestaan van de visbestanden en de
gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn, maar ook
voor het klimaat.
Overbevissing betekent simpelweg meer vis uit de
oceaan halen dan opnieuw kan worden bevolkt, wat
betekent dat er jaar na jaar steeds minder vissen in de
oceaan zijn. Het is een destructieve cyclus die ons
zeeleven en lokale economieën bedreigt en de
weerbaarheid van de planeet tegen klimaatverandering
drastisch vermindert.
Stuur een bericht naar onze EU-leiders met het verzoek
om wetenschappelijk advies op te volgen en te stoppen
met overbevissing.
Bloeiende planten in de winter
Floron organiseert deze winter voor de
zevende maal de Eindejaars Plantenjacht in
een ogenschijnlijk onmogelijk periode: midden
in de winter. Van Kerst tot 3 januari gaan
plantenliefhebbers overal in Nederland op
zoek naar bloeiende planten. We zijn
benieuwd hoeveel verschillende planten er
dan nog in bloei staan en welke bloeiende
plant het meest wordt gezien. Lees meer.
Tekenen tegen wereldwijde ontbossing
Bossen wereldwijd verdwijnen in schrikbarend tempo.
Dit moet stoppen! Roep de EU op om in actie te komen
voor een krachtige wet die duurzaamheidseisen stelt
aan producten als vlees, soja, palmolie en cacao die op
de Europese markt worden verhandeld. Om te zorgen
voor een veilig thuis voor mensen, dieren en planten, is
het belangrijk om bossen goed te beschermen. En dat
kan nu door een Europese wet. Teken hier.

Activiteiten
Zaterdag 19 dec.
10.30 uur

Natuurwandeling arboreta De Dreijen en
Belmonte in Wageningen
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Startpunt: de Stadsbrink, busstation
Wageningen
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