
IVN NIJKERK

Vereniging voor Natuureducatie 

Werkgroepen

Landschapsbeheer
De werkgroep houdt zich in het buitengebied van Nijkerk 

en Putten bezig met het onderhoud van kleinschalige 
landschapselementen, zoals houtwallen, knotbomen, pad-

denpoelen en hoogstamfruitbomen. Door in de natuur te 
werken maar ook door het ontvangen van informatie doen 
de leden van de werkgroep kennis op van de natuur in een 

ontspannen sfeer. Tegelijkertijd dragen ze bij aan natuur-
beheer en handhaving of herstel van de biodiversiteit. 

De eigenaar van de landschapselementen heeft natuurlijk 
ook profijt van de uitgevoerde werkzaamheden.

Kruidentuin
De werkgroep onderhoudt de IVN-kruidentuin, gelegen 

achter Huize De Brink. De leden zaaien, planten en kweken 
diverse soorten nuttige kruiden waarvan er vele in de 

keuken gebruikt kunnen worden. De kruidentuin heeft een 
educatieve taak en kan vrij bezocht worden. De leden 

stimuleren de burgers het gebruik van de kruiden. 
Ook worden de vruchten van de meer dan 150 jaar oude 

zwarte moerbeiboom geoogst, tot jam verwerkt en aan 
liefhebbers aangeboden.

Plantenwerkgroep
De plantenwerkgroep komt van februari tot oktober regel-

matig bij elkaar om planten, mossen of paddestoelen in 
het veld te determineren. De gedetermineerde planten 

worden doorgegeven aan FLORON. Ook worden er bijeen-
komsten belegd waar de leden zich met boeken, loepen en 

microscopen kennis verwerven bij het determineren van 
een vooraf gezamenlijk gekozen plantensoort of -familie. 

Vogelwerkgroep
De vogelwerkgroep inventariseert en telt vogels (zie bij 

programma). Zij organiseert excursies voor zowel leden 
als belangstellenden. Zij plaatst nestkasten en houdt deze 

schoon, inventariseert het Vogeleiland in de Arkervaart. 
Veel leden zijn actief op het terrein van de weidevogelbe-

scherming, met name in de Arkemheense polder. 

Scholenwerkgroep
Onder leiding van ervaren gidsen kunnen basisschool-

kinderen kijken naar de reigerkolonie bij Oldenaller, 
luisteren naar vogelgezang, leren kijken naar planten en 

vlinders, vissen naar waterdiertjes of zoeken naar 
paddenstoelen in het bos.

Gidsenwerkgroep
Jaarlijks wordt een gevarieerd excursie- en activiteiten-
programma samengesteld. Iedere activiteit wordt vermeld in 
het brede scala van de plaatselijke media, het eigen kwar-
taalblad Nijkerk Natuurlijk, de maandelijkse nieuwsbrief en 
de website van het IVN: www.ivn.nl/afdeling/nijkerk.

Nijkerk Natuurlijk
De redactieleden van het eigen verenigingsblad Nijkerk Na-
tuurlijk stellen gezamenlijk ieder kwartaal de inhoud samen, 
zij rubriceren de artikelen, kiezen de bijpassende foto’s en 
zorgen voor de juiste omvang van ieder nummer. Zij houden 
de diverse deadlines nauwkeurig in de gaten zodat de leden 
en donateurs bij iedere seizoenswisseling een nieuw blad 
ontvangen. Een groep vrijwilligers zorgt voor de bezorging.

Boomplantdag
Ieder jaar verzorgt een werkgroep samen met de gemeente 
Nijkerk een boomplantfeest waaraan kinderen van de 
groepen 7 en 8 van een school in Nijkerk, Hoevelaken of 
Nijkerkerveen kunnen deelnemen. Onder leiding van ervaren 
gemeentemedewerkers planten de kinderen ‘hun’ bomen en 
struiken in een door de gemeente bepaalde wijk.

IVN-winkel 
Het brede assortiment van de IVN-winkel bestaat uit natuur-
boeken en - dvd’s, zoekkaarten van planten en dieren, 
kijkpotjes en unieke handvaardigheidsproducten. Het wordt 
aangeboden bij diverse activiteiten. Ook telefonisch te be-
stellen via 033-2452409 of per e-mail info@ivn-nijkerk.nl.

Bestuur
Het bestuur faciliteert de werkgroepen, ondersteunt deze 
waar nodig, zorgt voor een goede leden- en donateursadmi-
nistratie en een gezonde financiële positie. Zij onderhoudt 
contacten met overheden, het bedrijfsleven en (zuster)orga-
nisaties. Zij stimuleert de leden en de werkgroepen bij het 
realiseren van de IVN-doelstelling: ‘Er toe bijdragen dat de 
bevolking zich bewust wordt van de relatie tussen de mens, 
zijn cultuur en de levende en niet-levende natuur’.

De vereniging IVN Nijkerk bestaat uit leden 
en donateurs die van de natuur houden en 
deze willen beschermen; ze zijn gesteld op 
de fraaie landschappen rondom Nijkerk. 
De vereniging heeft tot doel de kennis over 
de natuur door educatie te verdiepen en de 
waardering voor de landschappen te vergroten.

Onder leiding van ervaren gidsen worden
het hele jaar wandel- , fiets- en busexcursies 
gehouden. Met de maandelijkse nieuwsbrief 
ontvangen alle leden, donateurs en belang-
stellende informatie over actuele onderwer-
pen.

Aan het begin van ieder seizoen ontvangen 
alle leden en donateurs het verenigingsblad 
‘Nijkerk Natuurlijk’ met het kwartaalprogramma 
en informatieve natuurartikelen.

De kern van IVN Nijkerk wordt gevormd door 
de werkgroepen die in deze folder worden 
genoemd. Sommige leden vinden voldoening 
in een ondersteunende taak, anderen verdiepen 
zich in bepaalde natuuraspecten en dragen 
die met enthousiasme uit. 

“Beleef de natuur”



Jaarprogramma 2016
Maand/Datum Excursies en activiteiten Tijd Startlocatie Gidsen/begeleiding Opmerkingen
JANUARI
19 dec. 2015
t/m 3 jan. 2016 Kerstvakantie
Zaterdag 9 Wintergasten 14.00 u Station Nijkerk Wim Meijer / Ad v. Wuijckhuijsen Vogelexcursie met auto
Zaterdag 16 Nieuwjaarswandeling 13.30 u Wijngaard Aan de Breede Beek Bestuur
Zaterdag 16 Nieuwjaarsreceptie 15.30 u Wijngaard Aan de Breede Beek Bestuur
Zaterdag 23 Reservedatum wintergasten 14.00 u Station Nijkerk Wim Meijer / Ad v. Wuijckhuijsen  Vogelexcursie met auto
Zondag 31 Hulckesteijnse bos  14.00 u Restaurant Bad Hulckesteijn Rien Loman Volwassenen
FEBRUARI
Za. 20/28 Krokusvakantie
Zondag 7 Op ontdekking in het Hulckesteijnse bos 13.30 u Station Nijkerk Rien Loman Kinderen
MAART
Woensdag 16 Boomplantdag  Zie pers Jan Smit
Zaterdag 26 Kootwijkerzand 14.00 u Station Nijkerk Leendert de Boer / Ellie Kroon Wandelexcursie
Zo./Ma. 27/28 Pasen
APRIL
Zaterdag 16 1e Zoektocht naar het verdwenen klooster 13.30 u Station Nijkerk Gerrie van den Brink Wandeling
Zaterdag 23 Weidevogels 14.00 u Station Nijkerk Wim Meijer / Ad v. Wuijckhuijsen Excursie
MEI
Za. 30 april
t/m zo. 8 mei Meivakantie
Zaterdag 7 2e Zoektocht naar het verdwenen klooster 13.30 u Station Nijkerk Gerrie van den Brink Wandeling
Donderdag 5 Bevrijdingsdag
Donderdag 5 Hemelvaartsdag
Zo./Ma. 15/16 Pinksteren
Zaterdag 28 Natuur(lijk) snoepen 14.00 u Nijkerkerveen Elly Kuijt / Gerrie van den Brink Wandeling
Zaterdag 28 Landschapsbusexcursie 09.30 u Stadhuis Nijkerk Samenwerkende Natuurverenigingen Vooraf inschrijven*
JUNI
Zaterdag 11 Slootje vissen 14.00 u Station Nijkerk Gerrie van den Brink Kinderen o.l.v.
     volwassenen
Zondag 12 Fietsexcursie Barneveldsebeek 14.00 u Hoevelaken Rien Loman Fietstocht
JULI
9 juli t/m 12 aug. Zomervakantie
AUGUSTUS
Vrijdag 19 Vleermuisexcursie 21.30 u Parkeerplaats Oldenaller Zomer Bruin Avondwandelex-cursie
Vrijdag 26 Vleermuisexcursie (reservedatum) 21.30 u Parkeerplaats Oldenaller Zomer Bruin Avondwandelex-cursie
SEPTEMBER
Zaterdag 4 Fietsexcursie Barneveldsebeek 14.00 u Hoevelaken Theo Post Fietstocht
OKTOBER
15/23 oktober Herfstvakantie
Zaterdag 1 Excursie op Landgoed Gerven 14.00 u Station Nijkerk Gerrie van den Brink / Leendert de Boer Wandeling
Zaterdag 8 Paddenstoelenexcursie 14.00 u Station Nijkerk Leendert Smit Wandelexcursie
NOVEMBER
Zaterdag 5 Landelijke natuurwerkdag  Vogeleiland Rien Loman werkzaamheden
DECEMBER
24 dec. t/m 8 jan. 2017  Kerstvakantie
* Eigen bijdrage € 5,- p.p. 
Iedere derde zaterdag van de maand Vogelinventarisatie Delta Schuitenbeek van 09.00 tot 10.00 op de Zeedijk bij het Putter stoomgemaal. Alle activiteiten 
worden aangekondigd in onze maandelijkse nieuwsbrief, in de regionale en plaatselijke bladen, op de kabelkrant en op de website van IVN: www.ivn.nl/
afdeling/nijkerk. Wilt u meer weten, neem dan contact op met de heer Arie van den Berg, telefoon 033-2461271 of e-mail naar info@ivn-nijkerk.nl.

Aanmeldingsformulier
Ik wil lid/donateur worden van IVN Nijkerk

Bijdrage als lid minimaal € 20,00 per jaar,
als donateur € 15,00, huisgenoot lid minimaal € 10,00 per jaar
en als jeugdlid minimaal € 7,50 per jaar.
Cadeaulidmaatschap: € 15,00 per jaar.

Naam                                                                                      m / v
………………...............................................................................………………………………………………

Adres
………………...............................................................................………………………………………………

Woonplaats en postcode
………………...............................................................................………………………………………………

Telefoon
………………...............................................................................………………………………………………

E-mailadres
………………...............................................................................………………………………………………

(voormalig) Beroep*
………………...............................................................................………………………………………………

Geboortedatum*
………………...............................................................................………………………………………………

Belangstelling voor 
………………...............................................................................………………………………………………

Na aanmelding ontvangen nieuwe leden IVN informatie en een 
factuur voor de contributie.

Datum:
………………...............................................................................………………………………………………

Handtekening:
………………...............................................................................………………………………………………

U kunt zich aanmelden via:
IVN Nijkerk, Postbus 1082, 3860 BB Nijkerk of
e-mail: secretaris@ivn-nijkerk, telefoon: 033-2461271

*niet verplicht in te vullen

Giften en/of donaties via:
IBAN: NL 32 RABO 0347864759 t.n.v. IVN Nijkerk


