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Landelijke natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op zaterdag 3 november op
de Natuurwerkdag. Het is gezond, leuk en gezellig om buiten aan
het werk te gaan tijdens de grootste vrijwilligers dag in het groen.
In heel Nederland wordt op een groot aantal locaties deze dag
gewerkt aan herstel en onderhoud van het landschap, alleen al in
Gelderland op meer dan 70 locaties! In de omgeving van Nijkerk
gaat de werkgroep Appel samen met de werkgroep Gerven en Hell
en de landschapswerkgroep van IVN Nijkerk aan de slag op de hei
van het landgoed Appel. Op dit landgoed zijn in 2016
inrichtingswerkzaamheden gestart om de landbouwpercelen om te
vormen naar nat en vochtig hooiland, heide en bos. Zo zal het op
termijn een ecologische verbinding vormen tussen de Veluwe en
de Utrechtse Heuvelrug.

Op 3 november willen we hier graag met een grote groep mensen
aan de slag. De werkzaamheden bestaan uit het omzagen van
bomen en struiken, het rooien van berk en grove den, en dennen
trekken op natte hei, om zo de heide weer de ruimte te geven.
Deze werkzaamheden zijn ook geschikt voor kinderen vanaf 8
jaar, mits ze onder begeleiding zijn van een ouder. Ook
maatschappelijke stagiairs zijn van harte welkom. We starten om
9.30 uur, het duurt tot 15.30 uur, maar een dagdeel meewerken
is ook prima. Voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd. Zorgt u
zelf voor stevig schoeisel en kleding? Heeft u zin om mee te helpen
op Appel? Aanmelden kan op de website van de landelijke
natuurwerkdag: https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/nijkerkonderhoud-en-beheer-van-landgoed-appel-1.

Nieuwsgierig wat er op 3 november overal in Nederland wordt ondernomen? Een overzicht staat op
dezelfde website: https://www.natuurwerkdag.nl.
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Vogelinventarisatie
Eén keer per maand een uur vogels leren kennen. Helpt dat? Ja, dat helpt! Op een mooie locatie aan de
Schuitenbeekdelta op de Zeedijk bij het Puttergemaal komen tientallen soorten vogels voorbij.
Je gaat ze kennen aan hun silhouetten en geluiden. Ze fluiten (smienten), kwaken en snateren
(eenden), krijsen (meeuwen), gakken (ganzen), schreeuwen (reigers) of maken geluiden die de kenners
je leren onderscheiden. Want je ziet een vogel pas echt als je hem kent. Een prachtige hobby, voor alle
jaargetijden. Zaterdag 17 november, van 09.00 uur tot 10.00 uur bent u van harte welkom.
Kleed u warm en geniet van vogels die u al kent en van de soorten die u leert kennen

Werkgroep Landschapsbeheer
Op 17 november gaat de werkgroep weer aan de slag in het landschap .
Zeer waarschijnlijk gaan we aan het werk op de houtwal bij Bast Driedorp.
Nog even afhankelijk van de leveranties van plantmateriaal.

Op 1 december Muizenruiters plaatsen op de
Vrouwenweg te Nijkerkerveen
In dit nieuwe fourageergebied voor de aanwezige
steenuilen worden muizenruiters geplaatst.

Op beide data starten we om 09.00 uur en werken we door tot± 12.30 uur
Wilt u mee meldt u dan aan bij landschapsbeheer@ivn-nijkerk

Tip
Wilt u nog meer natuurnieuws ontvangen?
Een mooie bron van natuurnieuws is 'Nature today' https://www.naturetoday.com.
Op de website van 'Nature Today' kunt u zelf aangeven over welke onderwerpen en met welke
frequentie u natuurnieuws wenst te ontvangen. Eenmaal per week of dagelijks.
Ook kunt u zelf kiezen welke dag en welk tijdstip u het beste uitkomt.

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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