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Natuurwandelingen
I.v.m. de lockdown ter bestrijding van
corona hebben wij een deel van
de activiteiten moeten stopzetten.
Sinds half januari is de
jeugdnatuurclub weer van start
gegaan. Op dinsdag 25 januari is er
weer een persconferentie van de
regering. Zoals het er nu naar uit ziet
mogen we dan ook weer starten met
de natuurwandelingen. Nu mag dit
niet vanwege de groepsgrootte die
beperkt is tot 4 personen. In deze
nieuwsbrief gaan we er van uit dat we
weer mogen wandelen.

Nieuws van het bestuur
IVN Dronten bestaat in 2022 … 40 jaar! Opgericht op 14 december 1982. Wie heeft zin
om dit feestje te helpen organiseren?
De actie Schone Randmeren vindt 5 maart plaats. Het is voor het eerst dat er
opruimacties worden georganiseerd langs de Randmeren. Dit wordt mogelijk gemaakt
door IVN Flevoland, Provincie Flevoland en gemeente Dronten en Zeewolde. De
opruimacties zijn onderdeel van Schone Rivieren, een initiatief van IVN Natuureducatie,
Stichting de Noordzee en Plastic Soup Foundation. Het doel van Schone Rivieren:
plasticvrije rivieren in 2030. https://www.schonerivieren.org.
Wil je meehelpen met schoonmaken van de oevers dan kun je je aanmelden voor 13
februari bij secretaris.ivndronten@gmail.com. Ook zoeken we mensen die mee willen
helpen om alles in goede banen te leiden op de dag zelf. Meer informatie (en aanmelden)
op onze website.
Jeugdnatuurgroep Dronten kan nieuwe jeugdleden gebruiken! Vertel het door! Het zou
leuk zijn om de groep flink uit te breiden. Er is een mooi programma opgesteld voor dit
jaar: In februari is dat Wintertrucjes. Hoe overleven dieren in de winter. We proberen
een warm plekje te maken en in maart is dat Uit je knop. We gaan op zoek naar
knoppen en onderzoeken hoe ze er uit zien en wat de verschillen zijn.
Het hele programma voor dit jaar staat op onze website.

Jeugdnatuurclub
Wintertrucjes.
Hoe overleven dieren en planten in de
winter. Mischien is er wel sneeuw als
we in het bos zijn. Dat maakt het
makkelijk om de dieren te vinden.
Maar anders moeten we gaan zoeken
naar de wintervoorraad, een plekje
binnen enz. Maar mischien zijn de
dieren er gewoon niet meer. Denk
maar eens aan een vogel die wegtrekt.
En hoe overleeft een vlinder? Op de
foto hiernaast is een egel in
winterslaap te zien.
Al deze dingen en meer gaan we deze
maand onderzoeken. Op
woensdagmiddag 2 februari zijn we in Swifterbant en op woensdag 16 februari in Dronten.

Natuurwandelingen
Met een beetje geluk , dit is
afhankelijk van de corona
maatregelen, kunnen we donderdag
27 januari wandelen in het RIP bos.
Dat is het bos rondom de
begraafplaats van Dronten. We
vertrekken te voet vanaf de
parkeerplaats bij de Ark aan de Oost
om 09:30 uur. Op 8 februari gaan we
wandelen rond de Spijkvijver, een
gebied dat voornamelijk op oude
zandgrond gelegen is, en zeker door
het graven van de vijver zijn er grote
hoeveelheden zand rondom te vijver
te vinden en is de daarbij behorende
begroeing aan te treffen. Op 24
februari wandelen wij bij het
Greppelveld. Dit is bij het voormalige
havenhoofd van Elburg en door de
vele greppels een bijzonder mooi
weidevogelgebied.

IJshaar in de kersttijd,

In de Kerstdagen hebben wij in de Leuvense bossen bij Hierden gewandeld. In een beukenbos
zagen wij op verschillende plaatsen afgestorven beukentakken met het zogenaamde ijshaar
liggen. Dit fenomeen zie je alleen als het licht vriest. Ijshaar vormt zich op oude beukentakken
en onder invloed van bacteriën die in de takken aanwezig zijn, die veroorzaken een reactie
waardoor het aanwezige vocht uit de tak wordt geperst, en bevriest waardoor ijshaar wordt
gevormd. Als je het van dichtbij bekijkt lijkt het wel op engelenhaar.
Het is een zeldzaam natuurverschijnsel, en wij hebben dit voor het eerst gezien. Het was een
geweldig natuurmoment in de kerstdagen.
Lykele en Marlies Zwanenburg.
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