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Onderzoek Motivaties Groene Vrijwilligers

Vogelexcursie

Nachtvlinderen in/bij Kalverschuur

Jeugdnatuurclub
Natuurwandelingen
Paddenstoelenwandeling
Klik hier voor alle activiteiten

Leuke middag voor jeugdnatuurclub's
Wat hebben we een prachtige middag
gehad met de jeugdgroepen gisteren
in Lelystad. Het doel van deze
activiteit was het keren van twee
slangenbroeihopen die opgeworpen
waren door Landschapsbeheer
Flevoland. In deze broeihopen gingen
we op zoek naar lege slangeneieren.
De slangen zijn inmiddels in
winterslaap (!) en de kleine slangetjes
hebben hun ei inmiddels verlaten.
Het was een prachtige zonnige
middag. Lees verder

Paddenstoelenexcursie
Op zoek naar Aardtongen,
Wasplaten, Vuurzwammen en
andere bijzonderheden
In de herfst heeft de natuur veel te
bieden, niet in het minst door de
prachtige paddenstoelen.
Op zondag 29 oktober a.s. om 14.00
uur is er een excursie in de
boswachterij Roggebotzand waar we
de verrassende en afwisselende
omgeving van de Roggebotplas
verkennen.
Verzamelen op de parkeerplaats van
het Koningin Wilhelminabos,
Roggebotweg.
De excursie wordt geleid door Gerrit en Yvonne van Duuren, enthousiaste en deskundige
IVN-leden, die ons veel verhalen over paddenstoelen kunnen vertellen.
Kosten: gratis voor leden en donateurs IVNDronten en kinderen tot 12 jaar. Van niet-leden
wordt een bijdrage verwacht van € 3,--.

Jeugdnatuurclub
In de herfst zijn de meeste gallen in
de natuur te vinden. We gaan ze
opzoeken, en natuurlijk vergeten we
de paddenstoelen niet. Op woensdag 1
november gaan we op stap in
Swifterbant en op woensdag 15
november in Dronten

Vogelexcursie Lauwersmeer
Zaterdag 4 november 08:0014:00
De bekende vogelboulevard met vaak
zeldzame steltlopers, eenden en
ganzen Lees meer

IVN Natuurwandelingen
Donderdag 26 oktober
Greppelveld
Het greppelveld is het enige
natuurgebied in Dronten van het
Flevolandschap en is het oude
havenhoofd van Elburg. We
vertrekken om 09:30 van de bekende
plek aan de Oost hoek Ketting in
Dronten en om 09:45 vanaf de
parkeerplaats tegenover de ingang
aan de Drontermeerdijk.`De route
loopt dit keer deels over een verharde
weg.
Dinsdag 14 november
Wielewaalroute Harderbos
Het Harderbos is in de jaren zestig
aangeplant op de bodem van de
voormalige Zuiderzee. Dat is nog goed
te zien aan de vele schelpen op de
grond. Brede lanen en afwisselende
bosranden typeren dit bos.
Natuurmonumenten laat dood hout
liggen en zo ontwikkelt zich een
oerbos. We vertrekken om 09:30
vanaf de Oost en om 09:50 vanaf de
parkeerplaats aan de Karakietweg.
Donderdag 23 november
Hanzenstrook
De Hanzenstrook is een nieuw
fiets/wandelpad dat is aangelegd
nadat de spoorlijn gereed was. We
vertrekken om 09:30 vanaf de OOst
en om 09:40 vanaf de parkeerplaats
aan de Biddingweg t.h.v. het
spoorviaduct

Onderzoek Motivaties Groene Vrijwilligers
Doet u groen vrijwilligerswerk, via een organisatie of als burgerinitiatief? Telt u planten of
dieren, doet u beheerswerk in natuur of landschap, werkt u mee aan een natuurtuin of geeft u
excursies? Doe dan mee met onze enquête! De enquête gaat in op uw activiteiten, uw
motivaties, en welke kansen en belemmeringen u ervaart.
Naar de enquête: http://groenevrijwilliger.science.ru.nl

Nachtvlinderlezing
Op 28 oktober 2017 verzorgen Joke
en Henk Stuurman namens de
Natuur- en Milieucoöperatie
Rivierduingebied een
avondbijeenkomst over nachtvlinders.
Vanaf 20.30 uur staat de koffie/thee
voor u klaar.
Om 21.00 uur start de lezing en
uiterlijk 23.00 uur eindigt de
bijeenkomst.
Indien het weer het toelaat gaan wij
ook naar buiten om nachtvlinders te
spotten.
Komt u ook?
U kunt zich voor deze bijzondere avond aanmelden door een mail te sturen naar
rivierduingebied@gmail.com
De lokatie is de Kalverschuur aan de Visvijverweg in Swifterbant
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