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Levend Landschap Hoevelaken
Hopelijk nog net op tijd krijgt u dit bericht onder ogen: dinsdag 30 mei start om 20.00 uur in De
Stuw, De Brink 10, in Hoevelaken een bijeenkomst om het landschap rondom Hoevelaken
aantrekkelijker te maken. Vanaf 13 april zijn er door de initiatiefnemers, bewoners van Hoevelaken,
met steun van Landschapsbeheer Gelderland, wensen en ideeën verzameld die op deze avond, in
thema’s, met werkgroepjes aangevuld en uitgewerkt kunnen worden. Enkele thema’s die IVN’ers
aanspreken: herstellen van het slagenlandschap en het zichtbaar maken van drie beken. Een paar
ideeën: vogelnestkasten, bijenkasten, bloemrijke bermen en een vogelkijkhut. Betrokken?
Geïnteresseerd? Ga erheen en doe mee met het project Levend Landschap Hoevelaken!

Boekpresentatie ‘De Over-Veluwe’
Vrijdagavond 2 juni om 19.30 uur is het eindelijk zover: na vijf jaar
veldwerk, archiefonderzoek, interviews en schrijfwerk wordt het boek De OverVeluwe feestelijk gepresenteerd bij Boekhandel Roodbeen. Vijf jaar heeft
Leendert de Boer, bioloog, amateurarcheoloog, kunstenaar en IVN-natuurgids
gewerkt aan zijn tweede landschapsboek om opnieuw bij een IVN-jubileum een
educatief natuurcultuurhistorisch boek uit te geven. Het is een prachtstuk:
harde kaft, gebonden en met veel illustraties. Precies een boek voor Vaderdag
(18 juni).

Vlinderen in het grensgebied van Zuid Limburg.
Zin om eens lekker vroeg op pad te gaan naar een streek waar je niet zomaar even naar toe gaat?
Liefhebbers van vlinders kunnen op zaterdag 3 juni hun hart ophalen in het zuidelijkste deel van
Limburg en ook net over de landsgrens: Poppelmondedal en Lanaye. Daar komt de grootste variatie
vlinders voor van Nederland en bloeien er ’s zomers prachtige orchideeën. IVN werkt nauw samen met
KNNV, daarom deze kans. U kunt zich melden, uiterlijk 2 juni, bij HarmWerners@hotmail.nl 0341356291. Vertrek om 07.00 uur vanuit Ermelo, parkeerplaats hoek Dikstaalweg/Groeneweg.

Slootjevissen op Corlaer
Zaterdag 10 juni is de Landelijke IVN-slootjesdag. Ook IVN Nijkerk geeft onder leiding van twee
ervaren IVN-gidsen, kinderen en hun (groot-)ouders een interessante en spannende middag. Van
13.30 tot 15.00 uur wordt er met netjes gevist naar visjes en wriemelende waterbeestjes: kevertjes,
wantsen, slakken, rugzwemmers, waterpissebedden, soms een bloedzuiger of een salamander. Ieder
kind ontvangt een gratis zoekkaart en een water-doe-boekje. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een
button met ‘IVN-slootjespecialist’. En omdat IVN Nijkerk 40 jaar is, is er voor iedereen wat lekkers.
Verzamelen op de parkeerplaats van het Corlaer Wijkcentrum, Rijstegoed 2.
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Vogelen bij Delta Schuitenbeek
Zaterdag 17 juni is er bij de Schuitenbeekdelta op de Zeedijk bij het Putter gemaal weer een
vogelfeest. Het feestje duurt maar een uur, van 09.00 tot 10.00, maar dat uur zit vol
vogelverrassingen: wat vliegt daar nou weer en wat is dat voor een kreet en hoor je die zang ? Oh, dat is
van … en dan noemt de kenner de naam van een KBV’ tje,
(dat is de afkorting van een Klein Bruin Vogeltje) en zo leer
je die kleine bruine vogeltjes ook kennen. Even kijken door
de telescoop en ja, daar zit de zanger. Het vogelfeestje vind
je als je van Nijkerk naar het Nijkerkernauw rijdt, bij de
rotonde rechtsaf gaat, langs de dijk tot aan de bocht. Daar
kun je parkeren. Let op de IVN-vlag. En geniet ook van de
koffie met gebak die geserveerd wordt.

Open dag WEIDEVOGELBOERDERIJ ARK
Zaterdag 17 juni stelt de Biologische melkveehouderij, Arkerweg 4, in de Arkemheenpolder, haar
stallen, schuren en erf van 10.00 tot 16.00 uur open voor belangstellenden. Er worden
rondleidingen verzorgd, activiteiten voor kinderen georganiseerd, proeverijen gehouden en workshops
opgezet. Vrijwilligers van IVN Nijkerk staan er met een kraam op deze dag om de natuureducatie te
versterken. Kom, zie, proef en ruik bij Piet en Marieke van ’t Klooster hoe een moderne veehouderij
met kruidenrijke weiden de natuur in stand kan houden ten gunste van de weidevogels.

Lezing INVASIEVE EXOTEN
De Zuid Oost Aziatische tijgermug, naar ons land gekomen om ons hier het leven zuur te maken, de
Japanse duizendknoop, die met zijn meterslange wortelstelsel moeilijk te bestrijden is, schreeuwende
halsbandparkieten die in de grote steden de fauna verrijken, Amerikaanse rivierkreeften, Chinese
wolhandkrabben en nog veel meer mooie, hinderlijke, schadelijke planten en dieren worden over het
voetlicht gebracht in de week van de Invasieve Exoten. Hoe komen ze hier, waarom doen ze het hier zo
goed, waarom zijn ze schadelijk? Op al die vragen wordt op dinsdag 20 juni een antwoord gegeven
tijdens een lezing die verzorgd wordt door een specialist: de heer Wilfred Reinhold. De lezing wordt
gehouden in het wijkgebouw van de gemeente Nijkerk in De Flier: Blekkerserf 4 (naast de
Milieustraat). Het begint om 20.00 uur en de toegang is vrij.

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