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Vogelen bij de Schuitenbeekdelta
De Schuitenbeekdelta is ontstaan door het aanleggen van een lange strekdam in het Nijkerkernauw
vanaf strand Nulde tot net voor de sluis bij Nijkerk. Aan het eind liggen er betonblokken en staan er
palen die scheepvaart belemmeren maar vogels een rust- en droogplaats geven. De ondiepe delta is
ontworpen om het door de landbouw vervuilde water van de Schuitenbeek natuurlijk te reinigen door
allerlei soorten waterplanten, een helofytenfilter. Dat is mislukt maar de vogels hebben het gebied wel
gevonden. Ga eens kijken! Zaterdag 16 september van 09.00 tot 10.00 uur staat er op de Zeedijk
bij het Puttergemaal een telescoop gereed om bijzondere vogels in het vizier te krijgen.

Najaarspaddenstoelenexcursie met KNNV
Een leuke middag in de herfst doorbrengen met zwammen in de natuur.
Kenners van de KNNV helpen de soorten op naam te brengen op basis van
uiterlijke kenmerken, geur en soms smaak.
Woensdagmiddag 20 september om 13.15 uur wordt gestart bij de
parkeerplaats aan het begin van de Poolseweg, vlakbij het Rode Koper, Putten.

Vleermuizen op Oldenaller
Vrijdagavond 22 september om 20.30 uur geeft de bekende vleermuizenexpert de heer Zomer
Bruin een avondvullende excursie op Oldenaller. Vleermuizen zijn de enige vliegende zoogdieren.
Verwachtwordt dat er vier soorten gezien of gehoord worden, wel met speciale apparatuur: een
batdetector en een nachtkijker. Bij regenweer wordt de excursie verplaats naar 29 september.

Speciale vogelexcursie naar Tholen met KNNV
Een dagexcursie naar zoutwatervogels doe je niet zomaar, maar het is meer dan de moeite waard om
zaterdag 23 september daarvoor te reserveren. Een bezoek aan de kwelders en slikken met talloze
steltlopers is een belevenis: de najaarstrek is in volle gang en er kunnen bijzondere waarnemingen
gedaan worden. Uiterlijk 21 september opgeven bij jmfondse@gmail.com. Vertrek om 07.45 uur uit
Ermelo. Het adres wordt vermeld na opgave.

Agenda
Voor alle activiteiten en meer informatie, zie: https://www.ivn.nl/afdeling/nijkerk
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Natuurcursus voor ouders en grootouders
IVN Nijkerk organiseert dit najaar voor ouders en grootouders de cursus “Natuurouder”.
Deze cursus wordt georganiseerd samen met enkele basisscholen in Nijkerk, Nijkerkerveen en
Hoevelaken en richt zich op natuureducatie voor kinderen in de groepen 1, 2 en 3.
De natuur beleven in de eigen omgeving en op de manier van het kind zelf, is het mooiste wat er is.Het
geeft het kind veel plezier om met de natuur bezig te zijn maar als (groot)ouder krijg je er ook veel
energie van! En je leert zo ook meer over de natuur.

Wat doe je dan?
Je helpt de leerkracht op een praktische manier bij de invulling van het natuuronderwijs op de school.
De school en de leerkracht blijft verantwoordelijk voor de les. Je raakt zo meer betrokken bij de school
van je (klein)kinderen en brengt de betrokkenheid met de natuur over op de kinderen.

Wat leer je?
Je leert met de kinderen in de natuur om te gaan en hoe kinderen leren. Je leert om te gaan met
allerlei leuk lesmateriaal en doet ervaring op met werkvormen en veldwerk. De IVN-slootjesdagen en
de reigersexcursies op Landgoed Oldenaller bijvoorbeeld zijn elke keer weer een groot succes!

Hoeveel tijd en geld kost het?
De cursus bestaat uit 4 theorielessen en 2 praktijklessen. De cursus kost € 30,- maar is voor leden van
IVN Nijkerk gratis.

Interesse?
Bent u – als IVN’er, (groot)ouder of school - geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Op de website
van IVN Nijkerk vindt u uitgebreide informatie: www.ivn.nl/afdeling/nijkerk/natuuroudercursusof
stuur een e-mail naar natuurouders@ivn-nijkerk
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