Nieuwsbrief IVN Nijkerk Beleef de natuur!
Nieuwsbrief voor leden, donateurs en belangstellenden – februari 2017

Op een mooie winterdag
Een dag met veel zon en weinig wind, de temperatuur een paar graden boven het vriespunt en geen
werkdag. Velen trekken er te voet of met de fiets op uit om te genieten van het prachtige
buitengebied van Nijkerk. Een houtduif maakt een baltsvlucht, een koolmeesman zingt zijn
lokroep: ‘Ik ben hier – ik ben hier’ en de spreeuwen beginnen hun liedjes te kwelen. Een merel
oefent binnensnavels zijn zang. De eerste voorjaarssignalen zijn verstuurd.
In de weilanden staan kieviten te kleumen en stappen zwarte kraaien door een witte wereld. In de
nieuwe natuur van Appel is het een drukte van belang: ijspret op de bevroren plasjes, het kan nog
net. Zo wisselen de winter en de belofte van het voorjaar elkaar af. Het is heerlijk om de seizoenen
op de voet – of op de fiets – te volgen.

Vogelen in de Arkemheense polder: wintergasten kijken
Onder leiding van de ervaren gids en vogelaar Wim Meijer gaat het op zaterdag 28 januari om
14.00 uur met de auto vanaf het NS-station Nijkerk richting Arkemheense polder. Daar houden
zich duizenden vogels op die uit koude streken zich hier te goed doen aan grazige weiden en
voedselrijk water: diverse soorten ganzen, eenden, de kleine en wilde zwaan. Ga mee en verbaas
je over de vaak spectaculaire hoeveelheden mooie gasten. De Arkemheense polder staat in binnenen buitenland bekend als een vogel-eldorado. Kom en zie!
Om ongeveer 16.00 uur is de terugkeer.

Vogels leren kennen bij de Schuitenbeekdelta
Eén keer per maand een uur vogels leren kennen. Helpt dat? Ja, dat helpt! Op een mooie locatie aan
de Schuitenbeekdelta op de Zeedijk bij het Puttergemaal komen tientallen soorten vogels voorbij.
Je gaat ze kennen aan hun silhouetten en geluiden. Ze fluiten (smienten), kwaken en snateren
(eenden), krijsen (meeuwen), gakken (ganzen), schreeuwen (reigers) of maken geluiden die de
kenners je leren onderscheiden. Want je ziet een vogel pas echt als je hem kent. Een prachtige
hobby, voor alle jaargetijden. Zaterdag 18 februari, van 09.00 uur tot 10.00 uur ben je van harte
welkom. Kleed je warm en geniet van vogels die je al kent en van de soorten die je leert kennen.

Onderhoud vogelbosje Nijkerkerveen op zaterdag 25 februari 2017
De afgelopen 20 jaar heeft landschapsbeheer Gelderland in opdracht van de gemeente Nijkerk bij
veel particulieren een vogel- of geriefhoutbosje aangeplant. Vogelbosjes zijn vaak te vinden op een
erf.
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Een vogelbosje is een bosje dat voornamelijk uit struiken bestaat en vaak niet groter is dan circa
500m². De soorten die in het bosje aangeplant worden zijn vooral besdragende struiken zoals de
meidoorn, sleedoorn, Gelderse roos en lijsterbes en dienen om vogels aan te trekken.
Bij veel van deze bosjes is de afgelopen jaren achter-stallig
onderhoud ontstaan. Op 25 februari 2017 gaan we als
werkgroep Landschapsbeheer daarom aan de slag met
een vogelbosje aan de Schoolstraat in Nijkerkerveen.
De werkzaamheden bestaan uit: het afzetten van elzen en
berken, snoeien/uitdunnen van struiken (hazelaar,
meidoorn, sleedoorn, kardinaalsmuts), verwijderen van
opslag van braam en vlier en het maken van houtrillen.
Daarnaast kun je natuurlijk volop genieten van de eerste
signalen van het voorjaar.
We werken van 9.00 tot 12.30 uur. Voor gereedschap en koffie wordt gezorgd. De groene IVNvlag zal als wegwijzer bij de oprit van Schoolstraat 27 te Nijkerkerveen hangen.
Aanmelden voor deze ochtend kan bij Rien Loman: landschapsbeheer@ivn-nijkerk.nl.

Gelderse werkdag in Elburg
Stichting Landschapselementen Elburg (SLE) organiseert op zaterdag 4 maart 2017 de “Gelderse
Werkdag”. Op deze dag komen vrijwilligers in het landschap samen om kennis met elkaar en
iedereen te maken en mee te helpen in het landschap. De gastheer heeft een afwisselend
programma samengesteld, met activiteiten die een afspiegeling vormen van de werkzaamheden
van SLE. Zo kun je b.v. een oeverzwaluwwand opknappen, peppels knotten, hoofstamfruit snoeien,
heide of een houtwal opschonen. Ook zijn er interessante excursies door historisch Elburg, de
tuinen van Biopharma en enkele landgoederen. Deelname aan deze dag is gratis. Men verwacht
ongeveer 250 deelnemers.
Belangstellenden kunnen zich opgeven via landschapsbeheer@ivn-nijkerk.nl. Wij vertrekken
gezamenlijk vanaf het NS-station te Nijkerk op een nog af te spreken tijdstip.

Agenda
Voor alle activiteiten en meer informatie, zie: https://www.ivn.nl/afdeling/nijkerk
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