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Gelderse Werkdag
Op zaterdag 3 maart vindt de jaarlijkse Gelderse Werkdag plaats in de gemeente Nijkerk. Gelderse
landschapsvrijwilligers aangesloten bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) treffen elkaar in
Nijkerk. In het mooie buitengebied van deze gemeente steken zo’n tweehonderd vrijwilligers op één
dag de handen uit de mouwen en laten zien dat vrijwilligerswerk in het landschap onmisbaar is.
Gewapend met tientallen zagen, snoeischaren, ladders en handschoenen gaan de vrijwilligers aan de
slag. Zij gaan riet maaien op het Vogeleiland, heide opschonen door dennen weg te zagen, zichtlijnen
herstellen en hoogstamfruitbomen snoeien. Ook kunnen zij meedoen aan excursies zoals een
stadswandeling in Nijkerk, een vogelexcursie een bezoek aan een wijngaard of het Hoevelakense bos.
IVN Nijkerk werkgroep landschapsbeheer organiseert samen met andere lokale vrijwilligersgroepen
deze bijzondere dag. Normaal gesproken zijn de vrijwilligersgroepen actief in hun eigen omgeving,
maar tijdens de Gelderse Werkdag trekken ze er gezamenlijk op uit.
Wethouder Wim van Veelen heet om 9.15 uur alle vrijwilligers welkom op het Corlaer College in
Nijkerk, het verzamel- en vertrekpunt van de activiteiten en excursies.
Om 12.30 uur reikt SLG de ‘Landschapsknokker’ uit aan een vrijwilliger die zich extra verdienstelijk
heeft gemaakt. De Gelderse Werkdag duurt tot 16.00 uur en wordt afgesloten met een welverdiende
borrel.

De Hoogstambrigade van Nijkerk
Het is bijna het einde van de winter en het einde van de snoeiperiode. De vorst heeft wel wat roet in
het eten gegooid. Er is de laatste dagen niet meer
gesnoeid. Het voorjaar komt eraan, dus is er niet veel
tijd meer om te snoeien. Onze laatste snoeidag deze
winter is op 10 Maart. We gaan dan snoeien op twee
locaties en maken daarmee twee eigenaren blij. Het
betreft kleinere fruitgaarden.
We zijn deze dag te vinden op Schoenlapperweg 15
van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur en
Knapzaksteeg 73 vanaf ongeveer 12.00 uur tot
14.00 uur.
Mocht u nog willen kijken, mee snoeien of meer
informatie ontvangen, kom dan langs of mail ons.
hoogstamnijkerk@gmail.com
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Mossenexcursie
Het plantenseizoen komt weer naderbij. We starten met een
Mossenexcursie onder leiding van Leendert de Boer. Hij zal u
op enthousiaste wijze van alles over mossen leren. De
excursie wordtgehouden op zaterdag 10 maart van 13.30 tot
17.00 uur.
Ook bij regen gaat het door want dan zijn de mossen op hun
mooist. U wordt geadviseerd laarzen aan te trekken.
Verzamelen op station Nijkerk.
Zie ook onderstaande website:
link naar mossenexcursie
.

Boomplantdag
Deze dag wordt in Nederland jaarlijks gehouden op de derde woensdag in maart (ofwel nabij de eerste
dag van de lente). Op woensdag 14 maart gaan kinderen uit Nijkerk in de natuur aan de slag om de
lente in te luiden. Ditmaal zijn het de kinderen van groep 7 van basisschool “de Hoeksteen”. De
boomfeestdag start om 10.00 uur. De plantplaats ligt achter het station. Vanaf de oude
Barneveldseweg neem je de tweede weg links, het Hassemanpad (bereikbaar met de auto).
De plantplaats ligt achter de Wullenhovenstraat.
De kinderen gaan altijd heel enthousiast aan de slag. Erg leuk om te zien.
U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken.

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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