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Fairtrade hogeschool

Jeugdnatuurclub

Wisent-educatiepad

Vogelexcursie Fochteloërveen

Kieviet met kuikens

Natuurwandelingen

Los in het bos

Avondwandeling
Klik hier voor alle activiteiten

Vogelexcursie Kampina
Bekend van de aldaar broedende
kraanvogels. Ook kans de adder te
treffen. Verder roodborsttapuit,
buizerd, boomvalk en vast nog
meer. Meer informatie.

Avondwandeling
De avondwandeling van de afdeling
Dronten is bij uitstek geschikt om de
onderlinge contacten tussen de IVN
leden te versterken en gelijkertijd te
genieten van de mooie natuur.
Dit jaar gaan we naar het Harderwold
toe en komen we uiteindelijk bij de
vogelkijkhut waar we een goed
uitzicht hebben op de vogels zoals de
lepelaar. Onderweg komen we
natuurlijk veel tegen mischien ook
wel een boom vol met de poppen en
rupsen van de meidoornstippelmot.
Meer informatie.

Jeugdnatuurclub
In de maanden juli en augstus is er geen jeugdnatuurclub.
De eerstvolgende activiteit is een vleermuizen excursie op vrijdagavond 1 september.

IVN Natuurwandelingen
In de maanden juli en augustus zijn er geen natuurwandelingen.
Meer informatie over de natuurwandelingen vindt u hier.

Fairtrade hogeschool
Op 15 juni heeft wethouder Ton van
Amerongen de titel Fairtrade
Hogeschool uitgereikt aan de Aeres
Hogeschool in Dronten. Meer
informatie:

Wisent-educatiepad
Binnen de Kerngroep Eiland naar WIJland is het initiatief voor een educatiepad in het
Wisentbos ontstaan. Daarna zijn diverse acties uitgezet om dit te realiseren. Nu is het
moment gekomen om het pad officieel te openen. Dit zal op vrijdagmiddag 7 juli a.s. om 16:00
uur plaats vinden op de parkeerplaats van de Dorpsboerderij Wisentweg 5a te Dronten. Wilt u
hierbij aanwezig zijn stuur dan een mail naar Info@hetwisentbos.nl onder vemelding van uw
contactgegevens en het aantal personen.

Kieviet met kuikens
Op de website van Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied staat regelmatig nieuws
over de natuur. Nu b.v. een filmpje van een kieviet met kuikens, ook wel pullen genoemd in
een aardappelveld. Dit is een opname uit het rivierduingebied. Kijk op de website onder
nieuws en geniet.

Los in’t bos
Los in’t bos voor groep 3,4 en 5 basisscholen in Dronten, Biddinghuizen en
Swifterbant
Los in het Bos is een unieke samenwerking tussen Staatsbosbeheer Flevoland, Instituut voor
Natuur- beschermingseducatie afdeling Dronten, Stichting het Wisentbos en de FlevoMeer
Bibliotheek. Dit project bestaat uit een boekenpakket met daaraan gekoppeld een gastles of
een excursie in de natuur. Het thema is het bos in alle jaargetijden. De boswachter of
excursie-leider neemt de leerlingen mee op hun reis door het bos. De excursies staan in het
teken van ervaren, zien en ruiken. De FlevoMeerbibliotheek verzorgt het boekenpakket over
het thema het bos. Daarnaast kan een school kiezen of zij een excursie in het Wisentbos wil of
een gastles in de school. Staatsbosbeheer is hiervoor de contactpersoon. De boswachter
bespreekt de wensen en mogelijkheden op de school en legt de datum voor een excursie of
gastles vast. Staatsbosbeheer zoekt nog extra schoolgidsen die gastlessen of excursies willen
geven. Opgave is mogelijk via de boswachter Jeanette mail: j.stam@staatsbosbeheer.nl.
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