
:Langs de Gooimeerdijk ligt het Cirkelbos. Er stroomt
een beek die gevoed wordt door het kwelwater. Een
mooi, maar weinig bezocht natuurgebied! 
Ook nu de natuur in winterrust is, is er meer dan
genoeg te zien.
We starten om 11.00u en we zijn rond 13.00u weer terug.
Meer informatie vind je door op de foto te klikken.

De Vogel- en Natuurwacht kan terug
-kijken op een geslaagd feest. Het
was een gezellige dag met de hele
dag veel inloop. Ook het IVN was
uitgenodigd voor dit heuglijke feit. Ter
ere hiervan was ook IVN-Flevoland
present. Zij hadden virtual reality
mee inzake Tiny Forest. Het was
echt super leuk om al zittend op een
stoel, rond te kijken in het Tiny

Forest van Zaandam dat echt al een bos genoemd mag worden.
Ook wij waren present. We spraken enthousiaste bezoekers, die
geinteresseerd waren in het IVN. Wij deelden folders uit en attendeerden
ze op de excursie door het Beatrix-/Den Uylpark!
       

Er stond een frisse
wind maar het was wel
zonnig weer, toen we
met een kleine, maar
wel gezellige groep
deelnemers aan de
excursie begonnen.
De twee parken zijn
zeer gevarieerd en
aangelegd in de jaren

80. Grote weiden worden afgewisseld door parkbossen, bomenlanen en
waterpartijen met typische stadsnatuur. De witte bollen met zaadjes van
de clematis (bosrank) schitterden in de zon. Op de takken van een vlier
troffen we nog Judasoor (eetbaar, maar geen smaak) en het fluweelpootje
aan. Op de grote grasweide tegenover de Beatrixlinde waren grote
aantallen kok-, storm- en zilvermeeuwen aan het foerageren, trappelend
op het gras op zoek naar wormen. Ja, en dán die Beatrixlinde
(koningslinde), daar zit een heel verhaal aan vast….. De boom werd in
1981 geplant door de kersverse koningin Beatrix. De jonge stad zag erg
uit naar haar komst. Ze plantte de koningslinde aan de rand van een
enorme vlakte waar het Beatrixpark zou komen. Een klein jaar later viel de
boom ten prooi aan vandalisme. Op luilak zaagden onbekenden de boom
af op 80 centimeter hoogte. Het bovenstuk was spoorloos verdwenen. De
stam werd door medewerkers van de gemeente naar de vuilstort gebracht.
Ze plantten een nieuwe boom op de plek van de oude.  Zo probeerden ze
geen ruchtbaarheid te geven aan de brute sloopwoede. Het werd echter
opgemerkt. De Almeerder Rinus Hofs redde de boom van de ondergang.
Hij vond de stam bij de vuilstort en lapte de koningslinde weer op. Het
gebeurde ver van Almere. Via een spruit wist de boomliefhebber de boom
weer mooi op te lappen. De boom kreeg een plekje in Almere Stad. Aan
het Deventerpad stond hij vanaf 1993 op een pleintje bij het Weerwater.
Ondertussen kreeg het Beatrixpark een opknapbeurt en mocht de boom
weer terug naar het park. Het was 18 jaar na de oorspronkelijk aanplant
dat deze boom terugkeerde naar het park. Op een andere plaats kreeg de
boom een plek. Laat nou toevallig die Rinus Hofs vandaag één van onze
gidsen zijn….. Op het eilandje in de grote waterplas van het park staat iets
wat lijkt op een soort van poort. Dit is een zogenaamde folly of follie, een
bouwwerk dat met opzet nutteloos of bizar is en uitsluitend dient ter
decoratie. Nu de bomen vrijwel al hun blad hebben verloren, is duidelijk de
hedera te zien die hierlangs omhoog groeit (het heet niet voor niets
“klimop”) en ook hier en daar bloeit. Ecologisch gezien een belangrijke
plant voor onder andere wilde bijen, maar ook bijvoorbeeld ransuilen willen
zich hierin nog weleens verschuilen. Op een oude, nog staande boomstam
troffen we nog elfenbankjes aan, herkenbaar aan de witte onderkant. Bij
een els was duidelijk de combi van elzenproppen, met daarin de
vrouwelijke zaadjes, en de mannelijke katjes te zien. Na ook nog even de
‘valse’, onechte Beatrixlinde te hebben bewonderd, kwamen we in het Den
Uylpark (voorheen het Stadspark) aan. Hier bevindt zich de
Verfplantenakker, verftuin van de Almeerse Wolunie. Hier groeien planten
waaruit kleurstoffen gewonnen kunnen worden om wol te verven. De
Almeerse Wolunie verwerkt de wol van de Almeerse schapen tot
duurzame en eigentijdse producten. De opbrengst van deze akker wordt
gebruikt om die wol mooie natuurlijke kleuren te geven. Deze akker van
Stad & Natuur wordt ingeplant en onderhouden door leden van de
Almeerse Wolunie en van de IVN afdeling Almere. Op 22 september jl. is
hier een kunstwerk van Brigit Huijbens onthuld. Het bestaat uit een groot
aantal palen in een rechte rij, waarop deze natuurlijke verf in meerdere
kleuren is aangebracht. Nadat nog uitgebreid de verschillende soorten
korstmossen op een lindeboom werden gedetermineerd en besproken,
hebben we op een brug staande nog meerdere soorten watervogels
gezien. Eveneens gespot de in de winter groenblijvende, hangende zegge,
een cypergrassoort, die in Nederland toeneemt. En já, toen begon het
ineens behoorlijk te regenen, en zijn we maar snel doorgelopen terug naar
de parkeerplaats. Toch was dit ook weer een leuke, interessante excursie.
    
 

Facebook Twitter Website

IVN natuureducatie Bekijk de webversie

nieuwsbrief december
2019

zondag 5 jan.: winterwandeling
Om half elf is de schaapskooi aan de Muiderweg in Almere Haven open
en staat voor iedereen de koffie en thee klaar. Ook  niet-leden zijn meer
dan welkom! Vanaf 11.00u maken we een mooie winterwandeling door het
Vroege Vogelbos. Na afloop praten we na onder het genot van een hapje
en een drankje. Om 13.00u sluiten we af. We stellen het op prijs als je wat
lekkers meeneemt.

19 januari: excursie Cirkelbos/Museumbos

14 december was het dubbel feest !!

Vogel- en natuurwacht 35 jaar

Drie Bostuin kanjers ontvingen GrowingGreen speld

Een onderdeel van het programma van het Vogel- en Natuurfestival was
het uitreiken van een aantal 'GrowingGreen spelden'. De
Bostuinvrijwilligers Anneke van Schijndel en Els van Benschop kregen
deze uitgereikt voor hun tomeloze inzet in de Bostuin. Ook onze voorzitter
Jan van den Bos werd onverwacht op het podium geroepen. Zijn kruiden-
zonnedroger werd specifiek genoemd & geroemd....Iedereen heeft Jan zijn
uitvinding ergens reeds mogen bewonderen! 

15 december: excursie den Uylpark - Beatrixpark

Deze e-mail is verstuurd aan almere.ivn@gmail.com.• Als u
geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier

afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u almere.ivn@gmail.com

toe aan uw adresboek.
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