Nieuwsbrief juli 2021
Agenda
Vrijdagavond 30 juli 19:00 uur: Forest Fitness avond in de Heemtuin
Vrijdagavond 10 of 24 september : Algemene ledenvergadering
Vrijdag 6 en zaterdag 7 november: Natuurwerkdag
Forest Fitness 2021
Op 30 juli a.s. is er een bijeenkomst voor alle Forest Fitness geïnteresseerden. De avond begint
om 19.00 uur met een evaluatie van de resultaten van vorig jaar. Gevolgd door de aanpak van
volgend jaar. Locatie: Heemtuin, Baanvelden. Indien jullie boseigenaren kennen die misschien
mee willen doen, laat ze het weten a.d.h.v. bijgaande flyer. Het ziet er nu naar uit dat er 2 tot
4 kloempen per eigenaar gratis zullen zijn.

Flower Power
Het Akkerboek van Peter Verbeek en Udo prins is eindelijk uit. Het deel met foto’s en
beschrijvingen van de akkerkruiden zit achter in het boek.
Afgelopen 10 jaar hebben de auteurs veel
onderzoek gedaan naar het herstel van wilde
planten en dieren in akkers. In dit akkerboek
bundelen
zij
hun
kennis
en
vertellen
natuurbeheerders én boeren wat er nodig is voor
het herstel: het herkennen van kansrijke situaties,
herintroductie van akkerkruiden, oplossen van
ongewenste ontwikkelingen en hoe akker
complexen ook geschikt te maken voor de fauna.
Het boek is rijk geïllustreerd en alle 94 bedreigde
akkerplanten worden beschreven: status, type
akker, ervaringen met beheer én zij worden
afgebeeld: van kiemplant tot zaad. Van harte
aanbevolen voor boeren, natuurbeheerders,
floristen en verder iedereen die zich met
natuurinclusieve landbouw bezighoudt!

Het hardcover boek is voor € 27,95 online of bij de
plaatselijke boekhandel te bestellen.
ISBN: 9789050117593
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NK tegelwippen
Heb je tegels gewipt en vervangen door groen? Of ga je dat in het kader van Natuur in de kern
nog doen? Geef ze op, dan worden ze bij de Tegelteller van de gemeente opgeteld. Een tegel
is 30×30 cm. Alle stenen die kleiner of groter zijn moeten dus worden omgerekend naar dit
formaat. Je kunt het tot 30 september opgeven op https://nk-tegelwippen.nl
Doe ook mee en maak de gemeente Rucphen groener. Wat dat na wat harken en inzaaien op
kan leveren zie je hieronder.

Maak Rucphen Groen R
De gemeente wil graag met betrokken en enthousiaste inwoners bedenken hoe de kernen
groener kunnen worden met bomen, planten en struiken. Wil je een of meer avonden
meedenken, geef je dan op door een mail te sturen naar gemeente@rucphen.nl met
vermelding van Groen R.

Rucphen isoleert
De gemeente is op zoek naar goede en minder goede voorbeelden van de effecten van het
isoleren van de woning. Met name mensen die (bijna) van het gas af zijn worden gezocht. Wil
jij aan een interview meewerken? Geef het dan door op info@natuurwerkgroep-rucphen.nl

Vrijwillig landschapsbeheer

2

Flower Power
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