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Jaarvergadering
Langs deze weg nodigen wij u/jullie uit voor de Algemene ledenvergadering van IVN-afdeling
Gemeente Dronten te houden op 23 september 2021 in restaurant De Vier Seizoenen,
Golfresidentie 129 te Dronten.
We beginnen om 19.30 uur met een rondleiding door Dirk de Haan over het terrein en
omringend gebied van de Golfresidentie. Vervolgens start de vergadering om 20.30 uur in de
grote zaal.
Het restaurant De Vier Seizoenen vindt u als volgt. U neemt de afslag naar de Golfresidentie,
op de rotonde de eerste rechts, vervolgens links (Rosendaelschelaan) en weer links. U bent
gearriveerd.
Om het voortbestaan van IVN Dronten te garanderen zoeken we dringend nieuwe
bestuursleden. Laat het ons weten!
Mochten de regels in verband met Corona wijzigen dan houden we de vergadering online. U
krijgt tijdig bericht hierover. Houd de mail in de gaten.

Jeugdnatuurclub
In oktober is het paddenstoelen
maand. Naar paddenstoelen zoeken
doen we op woensdag 6 oktober in
Swifterbant en op woensdag 20
oktober in Dronten.
Voor Dronten gaan we hiervoor naar
een andere lokatie en wel naar de
wijktuin ter hoogte van oeverloper
193. Deze keer werken we samen met
de wijktuin en komen er ook kinderen
uit deze wijk meedoen. In Swifterbant
starten we om 14:20 uur en in
Dronten om 14:30 uur.

Terugblik afdelingsuitstap.
Op zaterdag 4 september zijn we met
5 personen op stap geweest naar de
Holterberg en het Wierdense veld.
Perfect wandelweer prachtige
omgeving en heel wat bijzondere
soorten. Na een heerlijk kopje koffie
zijn we gaan wandelen over de droge
Holterberg met de daarbij behorende
planten en dieren.
Op de website staat het hele verhaal
en een overzicht van planten en
dieren die we tegenkwamen.
Foto hiernaast de
doodskopzweefvlieg.

Natuurwandelingen
De natuurwandelingen van oktober
gaan natuurlijk over alles wat we
tijdens een wandeling tegen komen,
maar het is wel normaal dat we dan
veel paddenstoelen zien. Op dinsdag
12 oktober gaan we naar het
Roggebotzand en starten we vanaf de
parkeerplaats bij het
pannenkoekenrestaurant aan de
Roggebotweg. Op donderdag 28
oktober gaan we lopen langs de
Strandgaperbeek en starten we aan
het begin van de Bijsselseweg in
Biddinghuizen.

Akkerranden in Flevoland
Wanneer je door Flevoland fietst of
met de auto door de provincie rijdt zie
je regelmatig bloeiende akkerranden
rondom de gewassen staan. Zo ook
toen wij in de avonduren over de
Elandweg nabij Swifterbant fietsten.
Wij zagen bij ,,Harry’s Farm” een
zeer rijk bloeiende akkerrand bij het
laatste zonlicht. Het gonsde en
zoemde van de vele insecten, bijen,
zweefvliegen en vlinders, die
stuifmeel en nectar verzamelden.
De planten geven veel beschutting en
nestgelegenheid voor veldleeuwerik,
gele kwikstaart, kwartel,
kwartelkoning en soms de grauwe kiekendief (die zeer zeldzaam wordt voor
Flevoland). Door deze maatregelen worden de diversiteit en beleving vergroot voor insecten
en de bezoeker.
Het zou zeer fijn zijn dat er steeds meer akkerranden in de toekomst gezaaid gaan worden,
waardoor Flevoland een bloeiende provincie wordt.
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