Wandelkalender 2022
Beleef de natuur en ga mee wandelen op de Noord-Veluwe!

Een IVN-gids neemt u mee naar mooie en onbekende plekken.
De wandelingen duren ongeveer 2 uur.
Aanmelden bij de gids van de wandeling.
Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld
Alle wandelingen vertrekken om 10 uur van de vermelde startlocatie en om 9.30 uur
vanaf transferium Nunspeet (voor de carpoolers). De wandelingen gaan in principe
altijd door; bij slecht weer en/of twijfel bel de gids.
Zaterdag 12 maart 10 uur, Stakenberg - hei en bos
Vertrek Stakenbergweg hoek Schapendrift. Uw gids Willem Jan (0653638172)
Zaterdag 16 april 10 uur, Staverden - statige natuur
Vertrek vanaf P van kasteel Staverden. Uw gidsen Julie (0612462022) en Joke
Zaterdag 7 mei 10 uur, Willemsbos Nunspeet - bos en hei
Vertrek vanaf Transferium Nunspeet. Uw gidsen Joke (0610065827) en Julie
Zondag 12 juni, 10 uur de Bloemkampen Hierden - bos en wei
Vertrek vanaf P van kasteel De Essenburgh, Hierden. Uw gidsen Yvonne (0623160640) en Henri
Zaterdag 25 juni, 10 uur Wisselseveen Tongeren- nieuwe natuur
Vertrek bij Boerweg te Tongeren. P 100 m voor de Berghoeve. Uw gidsen Ad (0622226029) en Annelies
Zaterdag 30 juli 10 uur, Motketel/Galgenberg Vaassen – natuur en historie
Vertrek vanaf P Elburgerweg Vaassen, 500 m na kruising met de Elspeterweg richting Niersen
Uw gidsen Annelies (0525653938) en Ad
Woensdag 10 augustus 10 uur, Noorderheide Elspeet/Vierhouten – de paarse hei
Vertrek vanaf P aan de Vierhouterweg / hoek Gortelseweg bij fietsknooppunt 40.
Uw gidsen Yvonne (0623160640) en Ad
Zaterdag 3 september 10 uur, Vierhouterbos – wildsporentocht
Vertrek vanaf P aan de Tongerenseweg te Vierhouten, ca 150 m na het wildrooster.
Uw gidsen Henri (0611098729) en Ad
Zaterdag 15 oktober 10 uur, Jodenbos Vierhouten - herfstwandeling
Vertrek vanaf 1e P rechts aan de Stakenbergweg vanaf de N310.
Uw gidsen Willem Jan (0653638172) en Henri

kijk op www.ivn.nl/noordwest-veluwe
IVN is een landelijke vereniging voor natuur- en milieueducatie, die bij wil dragen aan een duurzame groene leefomgeving door mensen
te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Ook cultuurhistorische elementen horen daar bij. Al het werk van een afdeling wordt verricht
door vrijwilligers, allen lid van de vereniging. Uw financiële steun kunnen wij goed gebruiken door donateur of lid te worden. Kijk op de
website voor info.

