Beste lezers,
Hierbij de nieuwsbrief van januari 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 vier 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.
Waar is de mol?
De mol is een zoogdier dat niet vaak in de spotlight
staat. Wat weten we eigenlijk over de mol? De mol
komt (bijna) overal in Nederland voor, maar waar
precies? De Zoogdiervereniging, Vroege Vogels,
Natuurpunt en de Jaarrond Tuintelling roepen iedereen
op te zoeken naar mollen(sporen) en deze
waarnemingen door te geven. De landelijke
mollen(sporen)telling op 8 en 9 februari. Lees verder.
Aan de slag voor insecten
Het gaat niet goed met insecten, dat wordt
steeds duidelijker. Om hier wat aan te doen
zijn grootschalige maatregelen nodig en een
ander gebruik van de schaarse ruimte in ons
land. Deze veranderingen krijgen we niet van
de ene op de andere dag voor elkaar. Toch
kunnen we ook op korte termijn al wat doen
voor vlinders, bijen en andere insecten.
Een studente van de WUR, Tessa van de
Nadort, heeft heel veel ideeën op een rijtje
gezet en een prachtig boekje gemaakt, ‘Aan
de slag voor insecten’.
Bestel hier het gratis boekje.
Beleef de natuurkalender
Wil je ook in 2021 meer naar buiten? De Beleef de
natuur-kalender biedt je het hele jaar door tips en
inspiratie om de natuur in te gaan. De kalender zit
boordevol doe-tips, buitenactiviteiten en interessante
natuurweetjes. Dat is niet alleen leuk, het is ook nog
eens goed voor je gezondheid én je geluksgevoel.
Download de natuurkalender.
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Nationale Tuinvogeltelling
Doe mee met de Nationale Tuinvogeltelling.
Het is leuk en leerzaam. Het grootste citizen
science project van Nederland levert een
momentopname van de aantallen vogels die
in Nederlandse tuinen aanwezig zijn. In
combinatie met de resultaten van andere
jaren en met andere tellingen levert dit een
beeld van de ontwikkelingen in het belang van
tuinen voor vogels.
Lees verder op de website van de
vogelbescherming.
Statiegeld op blik? Yes We Can!
Blikjes vervuilen de natuur. Ieder jaar belanden er 100
tot 160 miljoen blikjes in de bosjes. De laatste
monitoringsrapportage laat zien dat het aantal blikjes op
straat nog sterker is gestegen dan het aantal flesjes.
Statiegeld is een bewezen effectieve methode tegen
zwerfafval. De kans is zeer groot dat er in 2022
statiegeld op blikjes komt. Maar waarom nog zolang
wachten? Onderteken de brief aan Staatssecretaris
Stientje Van Veldhoven om haar onder druk te zetten
de regeling versneld in te voeren. Klik hier om de petitie
te ondertekenen.
Prijs voor Erfgoed Gezocht
Het project Erfgoed Gezocht ontving op 4
december uit handen van minister Ingrid van
Engelshoven van Onderwijs Cultuur en
Wetenschap de Erfgoedvrijwilligersprijs 2020.
Ze behaalden een prachtige tweede plek. Bij
dit citizen science project speurden zo’n 5000
vrijwilligers afgelopen anderhalf jaar
vanachter hun computer hoogtekaarten van
de Utrechtse Heuvelrug en Veluwe af. Op
kleine uitsneden (300 x 300 m) van een
hoogtekaart moesten potentiële
archeologische structuren, zoals grafheuvels,
karrensporen en raatpatronen van Celtic fields
worden gemarkeerd. Lees meer.
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Nieuw bos in Gelderland
De provincie Gelderland wil de komende 10 jaar één
miljoen bomen planten en 1700 hectare nieuw bos
aanleggen. Het nieuwe bos komt grotendeels in
bestaande natuurgebieden. De één miljoen bomen
moeten in het landelijk gebied en in dorpen en steden
komen. Het plan moet zorgen voor verbetering van
verzuurde bosbodems, het tegengaan van verdroging
en om jong en gevarieerd bos te laten ontstaan.
Het provinciebestuur wil daarnaast 9000 hectare
bossen, waar ook houtproductie plaatsvindt, omvormen
naar natuurbossen. Daardoor kan het beheer zich nog
meer nog meer richten op het verbeteren van de
biodiversiteit. Meer natuurlijk bos, met oud en dood
hout, is goed voor het vergroten van de soortenrijkdom.
Lees meer.
Bestel een boompjespakket!
Wil je bijdragen aan onze Plan Boom-ambitie om in
Gelderland 1 miljoen bomen te planten? Bestel dan een
leuk boompjespakket voor je eigen tuin.
Er is keuze uit twee pakketten met een fleurig
assortiment van Gele Kornoelje, Vlier en Mispel.
Behalve dat deze bomen leuk in je tuin staan, kun je
over een aantal jaren de vruchten ook eten. Voor 25
euro krijg je de boompjes gratis bij je thuisbezorgd.
De pakketten worden ingepakt door de cliënten van
Zorgboerderij De Groene Boerderij.
Om te bestellen: klik hier.
Activiteiten
Donderdag 14 jan.
20.00 uur
18 óf 20 jan.
20.00 uur via Zoom

Start IVN Klimaatcursus De Groene
Verandering
Online lezing regenwormen
door Anne Krediet en Jeroen Onrust

Opgeven: Ida Marsman (imarsman@xs4all.nl)

Donderdag 21 jan.
09.30 uur

Natuurfietstocht langs monumentale bomen
in Ede en Bennekom

Maandag 25 jan.
20.00 uur via Zoom
29 - 31 januari
8 en 9 februari

Onlineworkshop ‘Tel Insecten Mee’
Info: KNMV Wageningen
Nationale Tuinvogeltelling
Landelijke mollen(sporen)telling

Verzamelen halftien station Ede noordzijde
Opgave t/m 20 jan. bij Ina van Keulen
(ina.vankeulen@chello.nl)
Aanmelding tot 22 jan. via
ineke_ammerlaan@hetnet.nl
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Aanmelden voor 16 januari via
ineke_ammerlaan@hetnet.nl
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