Nieuwsbrief IVN Nijkerk Beleef de natuur!
Nieuwsbrief voor leden, donateurs en belangstellenden – Februari 2018

Werkzaamheden op het vogeleiland
De werkgroep landschapsbeheer gaat op 3 februari weer op het vogeleiland aan het werk. Samen met
jongeren die een maatschappelijke stage lopen en met cursisten van de natuurgidsenopleiding IVN
Amersfoort/Nijkerk steken ze de handen uit de mouwen. Er wordt gewerkt van 09.00 tot 12.30
uur. Voor koffie of een andere consumptie wordt gezorgd.
Doet u mee? Graag vooraf aanmelden bij landschapsbeheer@ivn-nijkerk.nl

Houtwal uitdunnen Driedorp
Houtwallen dienden in de tijd van voor het prikkeldraad om het vee tegen te houden. Helaas zijn veel
houtwallen in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw weggehaald. Iedere vierkante meter telde mee
voor de opbrengst van gewassen, dus werden veel wallen geslecht en werd er bouwland van gemaakt.
Houtwallen zijn echter enorm belangrijk voor de biodiversiteit. Omdat ze smal zijn, valt er veel licht in
en daarom kunnen er allerlei soorten planten groeien. De grote verscheidenheid aan planten trekt ook
weer allerlei soorten dieren aan. Vergeleken met bos, is een zelfde oppervlak houtwal drie keer zo rijk
aan planten en dieren. Door goed onderhoud aan een houtwal kan deze rijke biotoop behouden
blijven.
De houtwal bij Driedorp ligt op de rand van de bekende dekzandrug van Slichtenhorst. De houtwal is
particulier eigendom en heeft dringend onderhoud nodig. Het onderhoud dat op 17 februari wordt
gedaan bestaat uit het verwijderen van Amerikaanse eik (exoot) en de opslag van braam en andere
exoten zoals Amerikaanse vogelkers.
Verzamelen om 9.00 uur bij Tankstation Bast, Barneveldseweg 115, Driedorp (Nijkerk). Zie
ook de bekende IVN vlag. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Heeft u zin om mee te helpen? Dan graag aanmelden via landschapsbeheer@ivn-nijkerk.nl
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Snoeien van fruitbomen
Een van de laatste snoeidagen van de Hoogstam
fruitbomenbrigade komt eraan Het einde van het seizoen
nadert. Dus voor degenen die graag nog een keer mee
willen kijken en zien hoe hun eigen bomen gesnoeid
moeten worden: dat kan zaterdag 17 Februari aan de
Barneveldseweg 162 in Nijkerk. Dit is het zandpad
langs de kwekerij van hoveniersbedrijf Muis. Vanaf 9.30
uur wordt er verzameld met een bakje koffie. Het snoeien
start om 10.00 uur en rond 13.00 uur afgerond om een
broodje te nuttigen. Mocht u even willen kijken, eens mee
willen knippen of gezellig buurten, u bent altijd van harte
welkom voor een praatje.

Algemene Ledenvergadering
Nu alvast extra aandacht voor de Algemene Ledenvergadering.
Deze vindt plaats op dinsdag 20 Maart om 19.45 uur in de Kruiskerk, Venestraat 44 te
Nijkerk.
De avond wordt afgerond met een presentatie over invasieve exoten verzorgd door Wilfred Reinhold.

Agenda
Wilt u op de hoogte blijven van wat komen gaat? Houd dan onze website goed in de gaten.
https://www.ivn.nl/afdeling/nijkerk
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