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Vogelexcursie
Jeugdnatuurclub
Natuurwandelingen
Paddenstoelenwandeling
Klik hier voor alle activiteiten

Jeugdnatuurclub
Dit keer gaan we met beide clubs
gelijk aan het werk om een broedhoop
van Ringslangen te vernieuwen. We
halen de oude uit elkaar, en dan
vinden we bijna zeker lege eierschalen
en mischien wel jonge ringslangen.
Daarna maken we een nieuwe
broedhoop.
Deze middag is alleen toegankelijk
voor de leden van de
jeugdnatuurclub.
Omdat er geen ringslangen in
Dronten voorkomen moeten we
hiervoor naar Lelystad en gaat de middag langer duren dan gebruikelijk. We vertrekken
uiterlijk 13:55 uur van de bekende verzamelplaatsen en zijn daar even na 16:00 uur weer
terug.

Vogelexcursie Texel
Texel wordt wel het vogeleiland
genoemd. Weidevogels, steltlopers,
roofvogels, bosvogels, het kan niet
op. Meer informatie

IVN Natuurwandelingen
Dinsdag 10 oktober Klimaatbos
Eind september 2008 is het "Klimaatbos" als onderdeel van het Harderbos aangeplant.
Enkele jaren daarna is het Ontdekbos ernaast aangeplant. We gaan dit bos bezoeken en zien
dat het erg jong is, maar er zijn veel leuke naturrzaken te vinden We vertrekken om 09:30
vanaf de Oost in Dronten en om 09:50 vanaf de parkeerplaats aan de Mosselweg tegenover
het beheerkantoor van Natuurmonumenten.

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.

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,--.
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