
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

ivn almere nieuwsbrief februari 2022 
 

 
activiteiten 

 

 

 
 

jeugdnatuurclub 

 
12 maart: nestkasten maken. 

Muiderweg 10   11.00-13.00 

maart 
 

 
NL doet: nestkasten plaatsen 

 

 
Muiderweg 10 

12 maart 10.00u-14.00u 

 
 
 

 
NL doet: houtsnipperpaden 

maken 

 

Amsterdamweg 1 

12 maart 9.30 - 14.00 

 
 

 
Natuurexcursie Pampushout 

 

 
parkeerplaats 

Botterweg/Godendreef 13 

maart 11.00u-13.00u 



 
 

zondag 13 maart excursie 

Pampushout 

 
Landschapskunst, voorjaarsbloeiers als 

de gele kornoelje (foto) en de sleedoorn, 

sporen van de otter en nog veel meer..... 

Alle informatie vind je door op de foto te 

klikken. 

 
 
 

zaterdag 12 maart: IVN Almere op twee 

plaatsen actief bij NL doet 

 
 
 

  
 

nestkasten plaatsen 

 
In en om de Bostuin: Wie helpt 

deze pimpelmezen aan een 

woning die geschikt is voor 

gezinsuitbreiding? Informatie 

en/of aanmelden? Klik op de 

foto. 

houtsnipperpaden aanleggen 

 
Op de verfplantenakker: Er ligt 

straks weer 7 m3 houtsnippers 

klaar in het Den Uylpark. Wie 

komt scheppen en kruien? 

Informatie en/of aanmelden? 

Klik op de foto. 

 
 
 

Floriadenieuws 
 
 
 

 
 

23 febr.: nog 50 dagen 



50 jaar bomen in Almere, 50 jaar Beginbos/ Vroege Vogelbos: een 

mooi moment vond de Floriade om Stad en Natuur uit te nodigen 

om de aftelklok te verzetten naar 50 dagen. Stad en Natuur 

nodigde op haar beurt de Wolunie en onze IVN afdeling uit om dit 

feestje mee te vieren. Klik op de foto voor bewegende beelden. 

 
 

 
IVN organiseert jeugdactiviteiten op Floriade 

 
 
 
 
 

In de laatste twee weken van mei en de eerste twee weken van 

september gaan we met kinderen op de Floriade op zoek naar 

waterdiertjes (mei) en naar bodemdiertjes (september). Meer 

nieuws hierover volgt. 

 

 
hulp voor de Almeerse Wolunie 

 
Onze "schaapskooiburen" de Wolunie 

helpen we graag bij het inrichten van hun 

kavel op de Floriade. Op de foto zie je 

onze leden Harry, Guido en Paul de vijver 

voor het paviljoen uitgraven. Klik op de 

foto voor meer info over dit projekt. 

 
 
 
 

 
nieuws van onze jeugdnatuurclub 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
Els, Bonnie, Cindy en Ingeborg staan te trappelen om met de IVN 

Jeugdnatuurclub weer allerlei leuke activiteiten te gaan doen. 

 

Kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn uitgenodigd om samen met ons de 

natuur te ontdekken en beleven, wij hebben alvast de volgende 

activiteiten in ons programma 2022 opgenomen. 

 

Zaterdag 12 maart 2022 is er een NLDoet activiteit in de Bostuin 

van 11.00-13.00 uur. Wij gaan dan samen met de kinderen 

vogelkastjes in elkaar zetten en vervolgens in smeren met lijnolie 



en met elkaar ophangen. 

 

Op zondag 10 april 2022 gaan wij tijdens het lentefeest van 13.00- 

15.00 uur bijenhotelletjes maken en plaatsen. 

 

Uiteraard hebben wij nog meer activiteiten in ons programma 

opgenomen, daar zullen wij in de volgende nieuwsbrief over 

informeren. 

 
 
 

 

13 febr.: excursie Pampushout Noord 
 
 
 

 
 

Er waren maar liefst 21 deelnemers waaronder vier kinderen . Het 

thema van deze excursie was “Op zoek naar de bever". Jolanda 

vertelde meteen in het begin al dat de kans dat we een bever 

zouden zien nihil! was. Leuk om zo te beginnen, waarvoor zijn we 

dan hier? Echter, beversporen zouden we wel volop aantreffen, zei 

ze. We kwamen al een aantal (vroege) voorjaarsbloeiers tegen, 

zoals gewoon speenkruid, gele kornoelje en de hazelaar. Zoals 

Alwin vertelde is het de eerste plantensoort uit onze wilde flora die 

in het nieuwe jaar begint te bloeien. In de winter zijn de mannelijke 

bloemen, de katjes, al duidelijk zichtbaar, waarna de vrouwelijke 

bloempjes in het vroege voorjaar volgen. Pas na 10 jaar is een 

hazelaar volwassen en gaat dan vrucht dragen. De hazelnoten 

worden in het najaar door bijv. eekhoorns, gaaien, spechten en 

boomklevers verzameld als wintervoorraad. Aan de hand van de 

vele ‘glijbanen’ langs de waterkant, wisten we dat we in 

bevergebied waren aangekomen. Een bepaalde plek was duidelijk 

één grote ‘beverwerkplaats’, met ook een grote boom: werk in 

uitvoering. Hier moest dan ook wel een beverburcht in de buurt zijn. 

Hier heeft Jolanda nog uitgebreid verteld over het leven van de 

bever, zie foto. In dit gebied zagen we nog kuifeenden en het 

nonnetje, een zeldzame wintergast. Verderop weer terug in het bos 

hebben we nog een “stiltemoment” (1,5 minuut) gedaan waarbij 

iedereen de ogen moest sluiten. De ruisende wind door de bomen 

was het meest opgevallen. Onderweg terug naar het verzamelpunt 

liet Alwin zich nog even ontvallen dat Almere óók een eigen stads- 

‘big five’ heeft. De ijsvogel, grote zilverreiger, snoek, rietorchis, én… 

de bever. Op het verzamelpunt aangekomen, werden we nog blij 

verrast met catering, verzorgd door Paul, waarvoor dank. Al met al, 

ook dankzij het goede weer, was dit wederom een zeer geslaagde, 



interessante excursie. 

 
 
 

Kies voor bio-bollen! 

 
Er worden nog steeds giftige bloembollen 

verkocht. Dat moeten we niet willen omdat 

het bij de insekten voor een 

opeenstapeling van gif zorgt waardoor ze 

toch dood gaan en wij achter blijven 

zonder appels en peren. Ze zijn wat 

duurder en wat lastiger verkrijgbaar maar 

de extra inspanning is het meer dan 

waard. Lees de bijgaande link maar. 

 

Lees verder 

 

 

workshop storytelling 

 
Sinds er taal is, zijn er verhalen. Verhalen 

zijn een krachtig en effectief middel om 

mensen te raken en te verbinden. Hoe 

kan je als IVN'er storytelling inzetten om 

jouw boodschap over de bühne te 

brengen? Dat is de vraag die tijdens de 

workshop storytelling centraal staat. Op 

zaterdag 12 maart kun je de workshop 

volgen in Arnhem. Er is plek voor 

maximaal 20 deelnemers. Meld je aan. 

 
 

 

 
 

Kent u de 3-V's voor de bij? 
 

 
Mij waren ze niet bekend.... Ze staan voor Voedsel, Veiligheid en 

Verblijf. Als er nieuwe planten gekocht moeten worden, houden we 

natuurlijk rekening met de bloeitijd, speciaal voor de insekten. 

Echter tijdens de koudere maanden bloeit er minder....maar er zijn 

dan ook minder insekten toch? Toch vliegen er ook insekten 

gedurende de koude maanden, maar wat eten die dan? Voor mij 

was het een eye-opener, misschien voor jou ook! 

Kijk voor het overzicht van/voor bloeiend plantmateriaal. 
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