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Nachtvlindernacht
Jeugdnatuurclub
Vogelexcursie pettense putten
Klik hier voor alle activiteiten

Nachtvlindernacht vrijdag 25 augustus
De Vlinderstichting organiseert
landelijk dé Nachtvlindernacht. Ook
de IVN-afdeling Gemeente Dronten
doet hieraan mee en wel op
vrijdagavond 25 augustus 2017.
In de late avond en nacht zijn vlinders
moeilijk te spotten. Daarom zetten we
in Dronten ons laken neer en lokken
de nachtvlinders met licht en stroop.
Door de speciale lampen die we
gebruiken blijven de nachtvlinders
deze avond gewoon voor u zitten en
kunt u ze uitgebreid fotograferen. U
ziet dan meteen dat het geen 'grauwe'' beestjes zijn, maar dat er schitterend gekleurde
soorten tussen zitten.
We staan op één plek en daar kunt u ’s avonds op elk moment tussen 21.00 en 02.00 uur
langs komen. De locatie is aan de Pan vlak bij de Driving Range van de Golfresidentie
Dronten. Als de Parkresidentie afrijdt, gaat u aan het einde linksaf de Noordwijkse laan op en
bijna meteen rechts de Pan op. Daar ziet u aan de linkerkant de lampen wel branden.

Jeugdnatuurclub
Vleermuisexcursie 1 september
Aan het einde van de schoolvakantie
gaan we dit jaar een extra activiteit
voor de jeugd organiseren. We gaan
op zoek naar vleermuizen. Omdat het
avond- en nachtdieren zijn doen we
dat op vrijdagavond 1 september
tussen 20:00 en 22:00 uur. Neem een
zaklantaarn mee om de vleermuizen
ook werkelijk te zien.
Deze avond is alleen toegankelijk voor
de leden van de jeugdnatuurclub en
begeleidende ouders. We starten om
20:00 uur bij de ingang van het Biddinghuizerbos aan de Buitenkant in Biddinghuizen.
(Ingang naar Eiland) Uiterlijk 22:00 uur zijn we daar weer terug.
Vissen:
In de maand september gaan we op
zoek naar vissen. We gaan
onderzoeken welke vissen we
tegenkomen in het water in onze
bossen. Zie we meer dan een
stekelbaarsje? B.v. een jonge baars? of
een grondel? Afwachten. Natuurlijk
kijken we gelijk wat we nog meer
vangen.
Op 6 september om 14:00 uur starten
we in Swifterbant en op 20 september
om 14:00 uur starten we in Dronten.

Vogelexcursie Pettense putten
Zaterdag 2 september gaan we naar
de Pettense putten,
Hondsbosschezeewering,
Zwanenwater. Een oud brakwater
gebied achter de
Hondsbosschezeewering. Veel
steltlopers zoals tureluur, grutto,
groenpootruiter, zwarte ruiter en wie
weet nog wat andere zeldzame ruiters
zoals bosruiter, poelruiter. In
Zwanenwater aalscholvers en wie
weet nog lepelaars.
Meer informatie

IVN Natuurwandelingen
Dinsdag 12 september
Roggebotzand
We gaan in dit gebied wandelen en
zien de grote verschillen in natuur op
korte afstand. Loofbossen, naaldhuid,
akkers, water enz.. We vertrekken om
09:30 vanaf de Oost hoek Ketting in
Dronten en om 09:45 vanaf de
parkeerplaats bij het Grote
Kabouterbos aan de Roggebotweg.

Donderdag 28 september
Kamperhoek
Kamperhoek is een leuk natuurgebied
vlak bij de Ketelbrug. De plek is
vooral bij vogelaars goed bekend
omdat de Ketelbrug werkt als een
snelweg voor trekvogels die dan over
Kamperhoek vliegen. Er is ook een
vogelhut. Verder een nat bos. We
vertrekken om 09:30 van de bekende
plek aan de Oost hoek Ketting in
Dronten en om 09:50 van de ingang
van het bos aan de Visvijverweg in
Swifterbant.

Zin in een hele interessante excursie?
Heb je wel eens in een windturbine
gestaan? Heb je enig idee hoeveel
windturbines nodig zijn om de
inwoners van Lelystad van stroom te
voorzien? En een biovergister, levert
die meer stroom op dan een
windturbine?
Speciaal voor de Flevolandse IVN’ers
wordt op maandagavond 11
september om 19.00 uur een excursie
georganiseerd op de Flevolandse
EnergieFabriek, Runderweg 6 te
Lelystad. De excursie wordt gegeven
door de gidsen van de Flevolandse
EnergieFabriek.
De Flevolandse EnergieFabriek, een
samenwerking tussen IVN Flevoland
en de WUR – Acrres, is een
infocentrum over duurzame
energieopwekking midden in
Flevoland tussen windturbines,
zonnepanelen, biomassa installaties
voor groene stroom.
Wil je meer over weten over het
opwekken van duurzame energie,
meld je aan via het formulier. Je bent van harte welkom.
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