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Vroege Vogelexcursie
Zaterdagochtend 13 mei vroeg uit de veren om naar geverderde vrienden te gaan kijken en
luisteren. Op het programma staat een excursie naar de Vreugderijkerwaard van
Natuurmonumenten, bij Zwolle. Rivierduinen met een bijzondere vegetatie en een vogeleiland met
tientallen soorten vogels en, als het meezit, broedende kluten, zorgen in het voorjaar voor
topvogelplezier in dit vogeleldorado. Vertrek om 06.00 uur vanaf het NS-station Nijkerk.
Terugkeer ongeveer 13.00 uur. Beperkte deelname. Vooraf melden bij janenjokewouda@upcmail.nl.

Gezamenlijke excursie van natuurverenigingen
Ook dit jaar wordt er weer een natuurexcursie gehouden door de vijf samenwerkende
natuurverenigingen van de Noordwest Veluwe. Deze keer gaan we op zaterdag 13 mei naar
Landgoed Zwaluwenburg met de A. Vogeltuinen in ’t Harde. Het landgoed is eigendom van
het Geldersch Landschap en in de 18e eeuw aangelegd, precies op de grens van de hoge zandgronden
van de Veluwe en lage vruchtbare kleigronden: een garantie voor een zeer divers aanbod aan vogels.
U kunt kiezen uit twee wandelingen die beide starten om 09.45 uur.
Er wordt verzameld om 09.30 uur op de parkeerplaats van de Vogeltuinen:
Eperweg 305, 8084 RB ’t Harde. Beide wandelingen duren ongeveer 2 ½ uur.
U kunt zich laten verrassen door de fraaie bloemenvelden met een keur aan geneeskrachtige kruiden
en planten en mede daardoor veel vlinders en andere bestuivers. Of u kiest voor een vogel- en
boswandeling. Daarna is er gelegenheid tot het gebruiken van een kop koffie en om wat na te praten op
het terras of in de Landgoedwinkel.
De samenwerkende verenigingen zijn: IVN Nijkerk, IVN Noordwest-Veluwe (Nunspeet), KNNV
Noordwest-Veluwe (Harderwijk), Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe (Elburg) en de Stichting
Natuur- en Milieubescherming Putten. Maak eens kennis met andere natuurliefhebbers of
natuurkenners. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Vogelen bij de Schuitenbeekdelta
Het blijft voor nieuwe vogelaars een verrassing en voor doorgewinterde vogelaars een feest van
herkenning om bij de Schuitenbeekdelta te vogelen. En het duurt
slechts een uurtje. Zaterdag 20 mei van 09.00 tot 10.00
uur: een echt voorjaarsfeest. Deze keer zijn het de weidevogels die
de show kunnen stelen maar ook de watervogels of de
verschillende soorten meeuwen of de rietzangers of allemaal
tegelijk!
Ben je er nog niet eerder geweest? Rij in de richting van het
Nijkerkernauw, sla bij de rotonde rechtsaf en rij tot de bocht naar
rechts. Daar kun je auto en fiets parkeren: let op de IVN-vlag.
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Loop de dijk op en geniet van de natuur, gebruik de telescoop van het IVN en drink gezellig een kop
koffie mee. Aan de ene kant kijk je op en over het water, aan de andere kant strekt zich de Putter
polder uit. En boven je, 360 graden rondom, de hemelkoepel.
Misschien hoor je bij de eerste groep, de nieuwe vogelaars? Grote kans dat je bij de tweede groep gaat
horen!

Een nieuw boek over het eigen landschap: ‘De Over-Veluwe’
Het is zover: er wordt een nieuw boek gepresenteerd over het ontstaan van het landschap rondom
Nijkerk. Na de verrassend snelle uitverkoop van ‘Landschapsjuwelen’ in 2012 verschijnt er nu een
verbredend en verdiepend boek over de landstreek vanaf Nijkerk tot aan het Veluwemassief. De
auteur, bioloog, amateurarcheoloog en IVN-gids Leendert de Boer, beschrijft verrassende
ontdekkingen o.a. over een middeleeuws kanaaltje vanuit Zwartebroek naar de Breede Beek die
Nijkerk van water voorziet, en de oorsprong en doel van de Kruishaarse berg. Met prachtige verhalen
over de ontginningen van de woeste gronden en de leefwijze van de pioniers en keuterboeren wordt het
landschap begrijpelijk en zie je dingen die je voorheen ontgingen.
Een deel van het 40-jarig jubileum van IVN Nijkerk wordt gevierd op vrijdag 2 juni om 19.30 uur
bij Boekhandel Roodbeen, met gratis koffie met gebak. Het boek kost bij voorintekenen slechts
€ 19,95. (opgave via info@ivn-nijkerk.nl). Vanaf 2 juni is de prijs € 24,95. Op die datum kunt u zich de
trotse eigenaar noemen van een verrijkend boek.

Vogelweek
De Nationale Vogelweek van de Vogelbescherming loopt dit jaar van 6 tot 24 mei. Door het gehele land
worden vogelactiviteiten gehouden. Raadpleeg de website van Vogelbescherming/vogelweek.

Invasieve Exoten (voorinformatie)
Van 16 tot 25 juni wordt landelijke week van de Invasieve Exoten gehouden. Op dinsdag 20 juni
wordt om 19.30 uur een lezing verzorgd in het gemeentelijke gebouw op Blekkerserf 2 over planten,
insecten, zoogdieren en vogels uit vele buitenlanden die in Nederland goed aarden maar schade
aanrichten aan de inheemse flora en fauna. Noteer de datum alvast.

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