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Struintocht Beuningen 14 juli
Struinen in Fikkersdries 21 juli
Beversspotten 23 juli
Uitnodiging Ledendag IVN landelijk, 12 oktober
Uitnodiging Vlindersafari Arnhem, 17 augustus

Zondag 14 juli: struintocht in de uiterwaarden bij Ewijk (Beuningen).
Het is een unieke gelegenheid voor bewoners van de Betuwe en gasten om een van de oudste
natuurontwikkelingsgebieden langs de Waal te bezoeken.
De tocht begint aan de noordoever van de Waal op de pont met de naam H 4 De Weerder, die dicht
bij Slijk-Ewijk vertrekt om 10.30 uur. Zorg dat je er op tijd bent. Fietsen kunnen mee. Aan de dijk zal
een IVN vlag staan bij de veerweg.
Aan de overkant struinen we rechtsaf, dus in de richting van de brug over de A 50, over een
avontuurlijk pad naar de Ewijkse Plaat. Dat is een bloemrijke vlakte met een weids uitzicht over de
rivier. Ruige stukken met wilgen, afgewisseld met kruidenrijk grasland. Rode Geuzen en
Konikpaarden begrazen het gebied. Hier mag de rivier zijn gang gaan. Afhankelijk van het weer en de
waterstand kan het drassig zijn.
De gidsen zorgen voor een versnapering.
Daarna lopen we over de autovrije dijk terug naar de steiger voor
de veerpont. De dijk zelf is een prachtig verhoogde wandel- en
fietsroute met uitzicht over de natuurgebieden en bloeiende
dijkhellingen. Dat maakt een tocht over de dijk nog
aantrekkelijker.
Wie verder wil wandelen of fietsen: binnendijks vindt u het
Roodslag en Landgoed Doddendael. De eiken-essen- bossen zijn typerend voor het rivierengebied.
De laatste veerpont gaat om 17.30 uur.
De kosten per deelnemer zijn inclusief veerpont € 2,50.
Aanmelden via email bij
Krijno Horlings krijno@online.nl, Piet Broekhof p.broekhof@kpnplanet.nl
Meer informatie: www.rivierenland.nl en www.hetdijkmagazijn.nl

Struinen in Fikkersdries, zondag 21 juli
Het hoogzomerse waterwingebied Fikkersdries biedt
alles voor een mooie natuurwandeling: bloemrijke
hooilanden, rietkragen, bossages en natte gebieden,
wolkenluchten en uitzicht op de stuwwallen aan de
overkant van de Rijn, kortom volop variatie en
verrassing.
Gidsen van IVNRijnWaal gaan op stap met wie mee wil
lopen, jong en oud(er).
Startplaats: Langstraat, hoek Groenewoudsestraat,
tussen Elst en Driel. Met de auto alleen te bereiken via
rotonde in A837.
Tijd: start 14 uur. Duur 1 ½ tot 2 uur.

Beversspotten 23 juli
In de schemering in de Bemmelse uiterwaarden. Met onze
gidsen op pad in een glimp op te vangen van deze ‘houtvesters’.
Startpunt: parkeerplaats onderaan de dijk bij de afrit tegenover
de ‘Molenwei’, Sportlaan 11, Bemmel. Begin om 19.30 uur.

IVN Ledendag
Kom naar de IVN Ledendag op 12 oktober in Burgers' Zoo,
Arnhem!
De rol van IVN in de samenleving is actueler dan ooit. De
relatie tussen mensen (en vooral ook kinderen!) en de natuur
staat in toenemende belangstelling. De afstand tussen mens
en natuur is groter geworden en het besef groeit dat dit een
probleem is. Tegelijk wordt steeds duidelijker hoe belangrijk
natuur en natuurbeleving kunnen zijn voor een gezond leven,
een fijne wijk, en een gelukkiger bestaan. IVN viert op deze
ledendag dat zij al 15.000 mensen heeft opgeleid die oud én
jong in contact brengen met de natuur! IVN markeert op deze
ledendag dat zij dé organisatie in Nederland is die kinderen
‘een natuurlijke jeugd’ (terug)geeft.
Meer informatie:ledendag IVN landelijk
Inschrijven: Klik hier

Foto: www.live2detail.com

VLINDERSAFRARI EN BORREL IN DE NECTARKROEG
We nodigen je uit voor een
Vlindersafari op zaterdag
17 augustus, we verwachten
je om 15.00 uur. De
uitnodigen betreft de leden
van de IVN afdelingen
Zuidoost Veluwezoom en
Arnhem en de KNNV
Arnhem eo.
De Vlindersafari is in de
Vlindertuin die gelegen is
tussen park Sonsbeek en
Zijpendaal. In deze
Vlindertuin staan planten,
struiken en bomen waarop meer dan 20 soorten dagvlinders een groot deel van hun leven
doorbrengen. De planten leveren van de vroege lente tot late zomer veel brandstof om te
vliegen en voedsel voor de rupsen om stevig te groeien.
De Vlindertuin is zo’n 5 jaar geleden ontstaan uit een samenwerking tussen KNNV en IVN.
Een groep vrijwilligers werkt in het seizoen elke donderdagochtend in de Vlindertuin.
Misschien ken je de tuin, maar misschien ook niet. Kom zaterdag 17 augustus naar de
Vlindertuin en maak met een van de vrijwilligers een Vlindersafari.
Na de Vlindersafari nodigen we je uit in de “Nectarkroeg” om met elkaar een glaasje te
drinken. Als besturen van IVN en KNNV willen we elkaars afdelingen beter leren kennen.
Met een hapje en een drankje gaat dat vast lukken.
Al vast meer weten over de Vlindertuin, ga naar www.ivnarnhem.nl . Misschien word je
geïnspireerd door een zomers ommetje.
PRAKTISCHE INFORMATIE:
De Vlindersafari en borrel is in de Vlindertuin aan de Zijpendaalseweg, tegenover Restaurant
de Boerderij. Er is een kleine parkeerplaats naast de Vlindertuin.
De borrel is tot ongeveer 17.00 -18.00 uur.
In de Vlindertuin zijn een beperkt aantal “vaste” zitplaatsen. Wil je zeker kunnen zitten neem
dan zelf een stoel of kleed mee.
Vlinders zijn alleen actief als het droog en warm weer is. De safari en de borrel gaat alleen
door met goed weer. Meld je daarom voor 5 augustus aan bij hdehaas_arnhem@hetnet.nl en
houd het weerbericht en de email in de gaten.
Graag tot bij de Vlindersafari,
Groet,
IVN Arnhem

