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Mossenexcursie
Zeg, ken jij de mossenman, de mossenman? Ja, ik ken de mossenman. Die woont
in Nijkerk. Zaterdag 4 maart neemt Leendert de Boer je mee naar diverse plekjes waar
bijzondere mossen groeien. Hij vertelt de namen van deze kleine sierlijke plantjes
zoals laddermos, sterrenmos, haarmos en slaapmos. Hij vertelt waarom ze groeien op de
plaatsen waar ze gevonden worden, hun biotoop en hoe ze zich vermenigvuldigen. Neem een
loep mee als je die hebt. Voor vergrootglazen wordt gezorgd. Start om 13.30 uur bij het NSstation van Nijkerk en rond 17.00 uur daar weer terug. Bij regen gaat het zeker door: dan zijn
de mossen op hun mooist. Dicht schoeisel aanbevolen. Aanmelden voor deze gratis excursie
via plantenwerkgroep@ivn-nijkerk.nl . Graag met naam en telefoonnummer.

‘Gelderse Werkdag’ in Elburg
Wil je wel eens kennis maken met een onbekend landschap en met veel natuurliefhebbers?
Dan is er nu een mooie kans. Stichting Landschapsbeheer Elburg (SLE) organiseert
op zaterdag 4 maart de jaarlijkse ‘Gelderse Werkdag’. Van 09.00 uur tot 16.00 uur kan
men kiezen uit een zeer gevarieerd programma: knotten, snoeien, houtwal of heide
schonen of een oeverzwaluwenwand opschonen. Ook zijn er excursies naar historisch Elburg,
de tuinen van Biopharma en enkele landgoederen. Deelname is gratis. Aanmelden
via landschapsbeheer@ivn-nijkerk.nl . Gezamenlijk vertrek vanaf het NS-station Nijkerk
om 08.00 uur.
‘Bomen verbinden’: boomplantdag op 15 maart
Voor basisschoolkinderen is de boomplantdag een feest. Dan mogen ze bomen en struiken
planten om Nijkerk groener te maken. En later weten ze het precies: dat is mijn boom, die heb
ik geplant! Ze zijn er ook zuinig op. Nadat wethouder Nadya Aboyaakoub het startsein
heeft gegeven gaan de kinderen aan de slag. Deze keer zijn het leerlingen van de Oranje
Nassauschool die de spaden in de grond steken, bijgestaan door leerlingen van het Groenhorst
College, onder supervisie van Wijkbeheer. Het feest vindt plaats vanaf 10.00 uur in
de Fossenstraat, een zijstraat van de Bijkerkstraat, in het centrum van Nijkerk. Ter
aanmoediging zijn ouders, grootouders en belangstellenden hartelijk welkom. Laat merken
dat we groen belangrijk vinden!

Algemene Ledenvergadering met natuurlezing
Op woensdag 15 maart vindt vanaf 19.30 uur de 40ste Algemene Ledenvergadering van
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IVN Nijkerk plaats. De locatie: Goede Herderkerk, Prins Willem Alexanderplein 14,
Nijkerk, in de grote benedenzaal. Na de pauze zal een lezing worden gehouden door de
bioloog Atze Oskamp uit Apeldoorn met de titel: ‘Zonder communicatie is er geen leven’. Atze
vertelt op boeiende wijze de communicatie tussen al wat leeft: met gevoel, licht, geur, geluid,
chemische signalen als lokstoffen en waarschuwingsmiddelen. Ook het leven in symbiose: in
wederzijds voordeel wordt belicht. Het onderwerp is meer dan boeiend, het is fascinerend.

Natuuronderhoud op de Kruishaarse berg

Het bos rondom de beroemde Kruishaarse berg heeft
regelmatig onderhoud nodig: snoeien en verwijderen
van Amerikaanse vogelkers en het bouwen van
houtrillen met de gevelde bomen en de gesnoeide
takken. Heerlijk buiten bezig zijn op zaterdag 18
maart van 09.00 uur tot 12.30 uur.
Iedereen is welkom om mee te doen aan het
handhaven en herstellen van dit mooie, unieke stukje
Nijkerkse natuur. Voor gereedschap wordt
gezorgd. Tijdens de pauze is er koffie en
koek. Verzamelen aan de Eerste Kruishaarseweg
(bij nummer 21) aan het begin van de Tweede
Kruishaarseweg. Let op de IVN-vlag.

Vogelen aan de Delta Schuitenbeek
Zaterdag 18 maart van 09.00 uur tot 10.00 uur kun je in een uur tijd tientallen vogels
zien en horen. De variatie in dit seizoen is leuk: er zijn nog wat wintergasten die op het punt
staan naar verre oorden in het noorden te vertrekken en de voortrekkers uit zuidelijke streken
kunnen al waargenomen worden. De locatie is steeds de Zeedijk, net voor het Puttergemaal.
Vanaf Nijkerk richting Randmeer, bij de rotonde rechtsaf en in de bocht letten op de IVNvlag. Succes verzekerd.

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