
Op
zondag

15 maart kunt u weer mee met
een publieks-excursie. Dit keer
bezoeken wij het bijzondere
Pampushout. We starten om 11.00
uur aan de Botterweg. De
wandeling duurt ongeveer
anderhalf uur. Trek stevige
schoenen of laarzen aan. Meer
info: klik op de foto.

Van 12.00
t/m
16.00uur
organiseert
Stad &
Natuur het

Lammetjes-feest. U kunt genieten
van de dartelende nieuwelingen.
Daaromheen zijn er weer vele
activiteiten gepland. Kom en vier
de Lente!
Meer info binnenkort op onze site.
 

Dwalend door betoverend
heemgroen
Zondag 19 april gaan we op
bezoek in heemparken van
Amstelveen. In het Jac. P.
Thijssepark en de Braak bloeien
de stinseplanten tussen het
ontluikende groen. De sfeer is

sprookjesachtig en uniek. Deze parken zijn niet voor niets uitgeroepen tot
een rijksmonument en vragen een heel consequent en minutieus beheer.
Rinus Hofs, jarenlang nauw betrokken bij het beheer, en Hilde Sijens,
tuinvrouw in de heemparken gaan vertellen over wat we tegenkomen.
Over de historie van deze bijzondere parken en wat er nodig is om deze
heemparken in stand te houden. Meer info en aanmelden: klik op de foto.

Vind je een maximum snelheid
van 100 km/u een goed idee?
Via de website "100isgenoeg"
(te bereiken door op de
afbeelding te klikken) kun je
gratis stickers bestellen om dit

aan anderen kenbaar te maken. Met het aanhouden van deze maximum
snelheid zorg je voor een lagere CO2 uitstoot, een beetje minder
stikstofneerslag, schonere lucht en minder geluidsoverlast. 
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Zien we jou 14 maart bij NL doet ?

in de Bostuin ?
De voorbereidingen zijn in volle
gang!
We willen een nieuw haagje
planten in de verfplantentuin.
Inmiddels zijn daarvoor 75
speciale Berberisstruikjes uit
Boskoop gehaald.
Als deze erin staan en dit stukje
tuin in zijn oude luister is hersteld,
zullen we onze blik verder naar de
Bostuin richten.
Natuurlijk zal het Eksternest voor
een heerlijke lunch zorgen! 

Klik hier voor meer info en
opgeven

of op de verfplantenakker?
Alle hens aan denk voor de
Verfplanten-akker! De akker gaan
we voorjaarsklaar maken! Oude
planten eruit, oud plant-materiaal
fatsoeneren.
Ook zal er 6m3 houtsnippers nabij
de akker gestort worden om de
paden op de akker te markeren en
beter loopbaar te houden. Dus
mensen die graag kruien kunnen
uitkomst bieden. Wij zorgen voor
kruiwagens! Ook hier krijg je een
lekkere lunch!

Klik hier voor meer info en
opgeven

15 maart - excursie
Pampushout

29 maart - Lammetjesfeest
in Almeerse Schaapskooi

19 april - excursie Heemparken Amstelveen (herinnering)

IVN bomentuin

Op drie lokaties zijn regelmatig IVN'ers aan het werk: in de Bostuin, op de
Verfplantenakker en in onze mooie Bomentuin op de Kemphaan. Meer
weten over de Bomentuin of belangstelling om eraan mee te werken?
Lees dan het uitgebreide artikel onderaan deze nieuwsbrief!

actie 100 is genoeg

Stormachtige excursie - 23 feb - Oostvaarders
In de aankondiging voor deze excursie stond: Op zondag 23 februari
“lekker uitwaaien” langs de Almeerse kant van de Oostvaardersplassen.
Noú, dat hebben we geweten, dat is volledig waargemaakt. Er stond
behoorlijk wat wind, maar verder was het zo goed als droog, dus geen
probleem.
Met een kleine ploeg begonnen we aan de wandeling. Startpunt was
het natuurbelevings-
centrum Oostvaarders. Dit gebouw heeft twee kleuren: geel van koolzaad
en bruin van klei. Gelijk al aan het begin van de wandeling zagen we in
een vlier een ‘heksenbezem’. Dit is een vorm van woekering, waarbij
uit een enkele groeitop zich een grote hoeveelheid groeitoppen
ontwikkelen. Deze ziekte wordt meestal veroorzaakt door bacteriën, soms
door schimmels. In dit bosgebied leven blijkbaar zeer veel herten, te zien
aan de vele sporen; pootafdrukken, keutels en talloze vooral jonge
boomopslag waaraan is geknabbeld. Bij de vele hazelaars waren de
mannelijke katjes en de vrouwelijke bloempjes volop in ontwikkeling. De
dijkviltbraam (Rubus armeniacus) was alom aanwezig. Deze bramensoort
is inheems in Armenië en Noord-Iran. Het is dus een invasieve soort die
hard groeit en enorm in opkomst is in Nederland.
De winterkoning en de Cetti’s zanger hebben we gehoord, niét gezien. Op
een oude boomstronk zaten onderzwammen en op een boomstam
Judasoren. Op een es zaten bloemkoolgallen; hebben dus inderdaad de
vorm van een bloemkool, en is een gal van een mijt die specifiek op de es
is te vinden. Nu we het toch over gallen hebben, wat dacht je van de
rietsigaargal (foto), deze was ook alom aanwezig, ongeveer in het midden
van de vergeelde riethalmen. Hierin ontwikkelt zich de larve van de
sigaargalvlieg. Op de uitkijkheuvel Jan van den Bosch aangekomen,
beleefden we een uniek moment! We hadden een prachtig uitzicht over de
Oostvaardersplassen, alleen er was zo goed als géén dier te bekennen.
Door het onstuimige weer hadden ook de watervogels zich
ter bescherming in de rietvelden verschanst. Alleen bergeenden en
vele brandganzen konden we met de verrekijker in de verte waarnemen.
Ter afsluiting hebben we in het natuurbelevingscentrum nog een lekker
bakkie koffie genuttigd om weer een beetje op te warmen. Het is heel
bijzonder om zo’n écht winterse natuurexcursie te ervaren. Ik kan het
iedereen aanraden om de volgende keer gewoon mee te gaan!

Boekentip
Op 24 april wordt het boek 'Bescherming van Biodiversiteit, een
weerbarstige uitdaging' gepresenteerd in het Natuurmuseum in Tilburg.
Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Alex Brenninkmeijer,
voormalig ombudsman van Nederland. Het onderwerp van het boek is met
de PAS uitspraak en de stikstofcrisis actueler dan ooit. In het boek wordt
niet alleen geanalyseerd wat er fout gaat in het beleid op dit terrein, maar
er worden ook aanzetten gegeven voor succesvolle acties op dit gebied. 

IVN-Bomentuin op de Kemphaan

De basis voor de IVN-bomentuin is gelegd in 2004. Dit is inmiddels zo’n 16
jaar geleden. Het
hoofddoel was en is nog steeds om de Almeerder te laten zien dat er een
grote variatie is aan bomen en struiken in de eigen woonomgeving
waarvan de bomentuin deels een afspiegeling was. Dit gaat nu niet meer
op omdat Almere is gegroeid en het aantal boomsoorten alleen maar is
toegenomen, maar niet in de bomentuin. De aard en de inrichting van de
bomentuin is de laatste 10 jaar veranderd. Van een meer recreatief naar
een semi natuurlijk geheel.

In het bosdeel en het wat ruigere deel rondom de vlinderheuvel ligt nu veel
meer de nadruk op
inheemse bomen en struiken. Dit is een bewuste keuze geweest. Er is
gelijktijdig ook voor gekozen dat deze veel bloemen moeten hebben zoals
de sleedoorn, meidoorn en lijsterbes. Bloemen trekken weer meer
insecten aan waar weer vogels op afkomen. Een soort kringloop
gestimuleerd door de variatie.

Die variatie rond de bomentuin is veel groter dan de meesten denken. In
de echte bomentuin met vrijstaande verschillende bomensoorten en half
cirkelvormige hagen ligt de nadruk op rustige recreatie. Hiervan wordt
zeker in de warmere maanden steeds meer gebruik van gemaakt
door jonge ouders en grootouders met kleine kinderen. Rustig, open en
toch besloten. Dit deel wordt ook  onderhouden door te maaien en de
hagen twee keer per jaar te snoeien. 

Het hierop aansluitende bosdeel is geheel anders. Diverse soorten bomen
en struiken met een bijna gesloten kruinendak. In de winter wat beschut
en in de zomer duidelijk wat koeler. De grond is daar nu behoorlijk gerijpt
waardoor er nu steeds minder brandnetels voorkomen. De kruidlaag
met ondermeer sneeuwklokjes, arondskelk en daslook ontwikkelt zich
steeds beter. Pak maar eens met de hand hier wat grond op. Je zal daar
dan merken dat deze los is en dat er aardig wat bodemleven is aan
te treffen. Kenmerk van dit deel is zo weinig mogelijk aan doen, dus rust in
de grond. Op termijn regelt de natuur de ontwikkeling en
bodemgesteldheid zelf.

Over de hoofdsloot via de balkenbrug tref je het ruigere deel aan. De
thuisbasis voor zowel, riet,
brandnetels, bosrank, reuzenberenklauw, bevers en de reeën. De later
verplaatste en opgebrachte voornamelijk kleigrond is rijk aan stikstof geeft
voor een aantal planten en struiken enorme groeikracht. Om dit in toom te
houden moet hier in de groeimaanden regelmatig met de hand en de
motorzeis het noodzakelijke beheerwerk waaronder snoeien worden
uitgevoerd. 

Als je door deze drie verschillende delen gericht en bewust doorheen loopt
zijn de best grote verschillen en ontwikkelingen goed te volgen. Ik denk
dan aan de verschillen per seizoen, de enorme groeikracht bij zowel de
struiken en bomen maar ook de onkruiden. Een heleboel wandelaars
weten dit niet maar de bevers en reeën weten dit al jaren.

De kleine IVN-beheergroep kan op door de weekse dagen dit ook laten
zien als je interesse hiervoor hebt of nog mooier, ervaar dit eens zelf.
Theorie is mooi maar door zelf eens mee- helpen beheerwerk uit te voeren
leer je heel veel meer over de mooie natuur in een notendop rond de IVN-
bomentuin. Dit is de reden dat ik vind dat de Bomentuin op de Kemphaan
één van de meest gevarieerde en mooiste plekjes is van heel Almere. Ook
niet onbelangrijk is dat wij goede contacten hebben met Stad &amp;
Natuur en SBB. Met elkaar zorgen wij ervoor dat het stadslandgoed De
Kemphaan steeds aantrekkelijker wordt voor dagrecreanten en natuur-
liefhebbers.

Kom eens kijken of ben je niet bang om je handen en schoenen eens vuil
te maken neem dan eens contact op met Ed de la Chambre (
ed.dela.chambre@12move.nl ).
Ed

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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