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Nieuws van het bestuur
Algemene ledenvergadering op dinsdagavond 26 april met lezing over biodiversiteit. De
lezing wordt gehouden door een docent van Aeres Hogeschool en gaat over biodiversiteit
in het grasland en er wordt verteld over de helofytensloot die bij Aeres Farm is
aangelegd.
Op 14 mei wordt er een Flevolanddag gehouden voor alle IVN-ers binnen Flevoland. Deze
vindt plaats in Zeewolde. Er zijn diverse workshops en presentaties van natuurgidsen en
een lezing.
Dit jaar bestaat IVN Dronten 40 jaar. Er is inmiddels een feestcommissie samengesteld.
We houden u op de hoogte!
Hedwig Linssen heeft het penningmeesterschap overgenomen van Tine Breg.
We hebben een communicatiemedewerker nodig die de social media kanalen up te date
houdt met IVN nieuws uit gemeente Dronten en allerlei andere leuke
wetenswaardigheden. Dit kost weinig tijd. Wel inzet en aandacht.
We hebben iemand nodig die de beschrijving van natuurwandelingen op de app wil
zetten. Voor informatie hierover kun je contact opnemen met Dirk de Haan.
De natuurcursus gaat heel binnenkort beginnen. Nadere informatie staat in deze
nieuwsbrief. In het najaar is er een vervolg op deze cursus.

Natuurcursus voorjaar 2022
Eindelijk is corona voorbij en kunnen
we weer een natuurcursus starten.
Iedereen die iets meer van de natuur
wil weten kan in de 10 dagdelen dat
de cursus duurt ruim aan zijn trekken
komen. De theorie avonden zijn op
donderdagavond in de Meerpaal in
een ruimte die goed geventileerd is.
De excursies zijn op zaterdag na de
theorie. De aanvangstijd daarvan is in
overleg met de deelnemers. Het hele
programma is op onze website te
vinden. Lees daar alles over deze
cursus en u kunt zich daar ook aanmelden.

Jeugdnatuurclub
Kompas maken
Als we in het bos zijn dan willen we
natuurlijk graag de weg terug vinden.
Een kompas kan ons daar bij helpen.
Hoe werkt een kompas en kan je zelf
een kompas maken en laten we een
poosje op het kompas gaan wandelen
en nog belangrijker: Als iedereen zijn
eigen kompas gebruikt komen we dan
op dezelfde plek uit?
Al deze dingen en meer gaan we deze
maand onderzoeken. Op
woensdagmiddag 6 april zijn we in
Swifterbant en op woensdag 20 april
in Dronten.

Natuurwandelingen
Op dinsdag 12 april wandelen we in
het staatsbos van Swifterbant. Vlak bij
het bos zijn ze bezig met de bouw van
windmolens voor Windplan blauw.
Hoe dicht bij staan ze? hebben ze
effect voor de natuur? Op donderdag
28 april wandelen we langs en bij de
strandgaperbeek. Allemaal
waterdichte schoenen of laarzen aan,
want we gaan dit keer de beek echt
over. Maar achter de beek gaan we de
eerste orchideeën van dit jaar vinden.
Of ze al bloeien???

Maart 2022 - Witte reigers
Maart 2022 – Steeds meer ‘witte
reigers’ in de polder.
Er zijn een aantal reigersoorten waar
te nemen in het Nederlandse
polderlandschap. De blauwe reiger is
de meest bekende, maar ook de meest
gehate reiger bij vijverbezitters. In het
Wisentbos zit al sinds jaar en dag een
reigerkolonie. In de dennenbomen
tegen de lage vaart aan kun je ze in
het voorjaar horen. Gekscherend
wordt hij ook wel schijtreiger
genoemd omdat hij berucht is om de
wijze waarop hij met zijn
uitwerpselen boomtakken bevuilt en
bladerloos maakt. Bij de oevers van de wisenttocht en de grote vijver, in ondiep water, kan de
reiger onbeweeglijk wachten bij om voedsel te krijgen. Met zijn lange nek ingetrokken en zijn
lange poten in het water, staat hij geduldig te wachten tot plots in een flits de snavel in het
water schiet en een prooi ‘gepakt’ wordt. Of het nu een dure koikarper is of een worm, eten is
eten. Lees verder

Johans blog

Het bovenstaande stuk over witte reigers is één van stukken die Johan Bonsink periodiek
schrijft over het Wisentbos. Dit heeft een vaste plaats gekregen op onze website waar u ook de
vorige stukken kunt teruglezen.

Help je ons mee op de Floriade?
Vanaf april 2022 is Almere een half jaar lang het podium voor de
wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo met als thema ‘Growing Green
Cities’. IVN Flevoland is daarvoor in verschillende weken op zoek naar een enthousiaste
vrijwilligers die hun liefde voor de natuur willen doorgeven aan kinderen. Meld je hier aan

Ik doe mee! Jij ook?
Elke week staat een nieuwe challenge centraal bij de campagne: "Ik doe mee, jij ook!".
Deze campagne is opgezet door Natuur en Milieu Flevoland. Op onder genoemde site staan
heel veel adviezen op het gebied van duurzaamheid, je buurt vergroenen, afval ruimen in de
natuur etc. Neem een kijkje op deze site en doe een keer mee.

Wolf terug in Nederland
Na 150 jaar zijn wolven weer terug in Nederland. Dat roept vragen op: Waarom verdwenen
ze? Waarom zijn ze precies nu weer terug? En passen ze wel in Nederland? In de e-learning
'De wolf terug in Nederland' lees, kijk en luister je naar experts om uiteindelijk eigen
conclusies te trekken.

Een eigen minibos in je tuin met het ''Bosje hier &
Bosje daar'' pakket
Plant je eigen minibos met het ''Bosje hier en Bosje daar'' pakket en voeg zo geur, kleur en
leven toe aan jouw tuin! Dit makkelijk te planten minibospakket (3m2), samengesteld met
inheemse bomen en heesters, is goed voor vogels en insecten maar ook tegen hittestress en
droogte. Voor elk verkocht pakket planten we 3 bomen in het Atlantisch Regenwoud in
Brazilie. Lees meer
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