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15 mei: excursie voedselbos park Uithof

Op zondag 15 mei kun je weer mee met een publieksexcursie. Dit
keer wandelen we door het bijzonder fraai aangelegde Voedselbos
in Park Uithof in Almere Haven. In de jaren tussen  2017 en 2021 is
er een voedselbos aangelegd in park Uithof en is de rest van het
park gerenoveerd. Het noordelijke deel van Park Uithof is vanaf
voorjaar 2021 een voedselbos. Het voedselbos is ongeveer 3,5
hectare groot en ligt tussen 3 grachten en de Westerdreef en wordt
aan twee zijden omsloten door doorlopende fietspaden. Het
voedselbos is opgebouwd uit vier bosvakken of boskamers. Elke
kamer heeft een open zijde aan de grachtkant. Het midden van een
boskamer is een grasveld of weide en daaromheen is een
bosstrook. Meer informatie zie je als je op de foto klikt.
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16 april: bestuurdersconferentie

Op 16 april was de eerste IVN

bosstrook. Meer informatie zie je als je op de foto klikt.

Mooi lentefeest op 10 april

10 april was het weer zover, een feest in het oudste bos van
Almere. S&N, Almeerse Wolunie en IVN afdeling Almere hadden,
na een goede voorbereiding, een aantal leuke activiteiten voor
verschillende doelgroepen bedacht. De plek op het grasveld achter
Theetuin Het Eksternest, de IVN Bostuin en De Schaapskooi is een
prima plek.

Dan is het altijd een vraag hoe het weer zal zijn en of er wel
voldoende mensen komen. Het weer was prima en zorgde voor
een paar mooie rode koppen aan het eind van de dag. Voldoende
bezoekers???? Volgens mij had iedereen er weer zin in na alle
beperkende coronamaatregelen. Niet elke activiteit was berekend
op zo’n toeloop, maar iedereen bleef enthousiast.

Met onze IVN kramen waren we weer goed vertegenwoordigd. Een
kraam voor een knutselactiviteit, een insectenhuisje maken
begeleid door de JeugdNatuurClub, een kraam met informatie over
IVN, een kraam met een aantal (zon)gedroogde kruiden en
bloemen uit de IVN Bostuin en een mogelijkheid om daarvan een
thee samen te stellen en eventueel te drinken, twee kramen met
plantjes en zaden van onze eerste planten- en zadenruildag, een
idee van ons lid Juultje ontstaan tijdens onze ALV/Ledendag vorig
jaar. Ook onze duurzame zonnedroger deed weer zijn best om wat
kruiden te drogen. Hopelijk is een aantal mensen weer geïnspireerd
geraakt om zelf zoiets in elkaar te zetten.

Daarnaast was er ook een plek voor de Zadenbibliotheek van de
Nieuwe bibliotheek Almere. Een mooi initiatief.

Dit alles met op de achtergrond het geblaat van de schapen en de
pas geboren jonge lammetjes. De wol van geschoren schapen
werd weer gebruikt om met kinderen door het “vilten in een
dekseltje” weer een leuk klein schaapje te maken.

We hebben veel mensen gesproken, Er is lekker getimmerd ten
behoeve van het dierenleven. Ideeën zijn uitgewisseld. Al met al
een mooie geslaagde dag.

https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/e8807d51-b079-4451-b83f-d1cbc2e8e33d/35755
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/e8807d51-b079-4451-b83f-d1cbc2e8e33d/35755
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/e8807d51-b079-4451-b83f-d1cbc2e8e33d/35755


Op 16 april was de eerste IVN
Bestuurdersconferentie. Bestuursleden uit
heel het land, enthousiaste sprekers en
workshopgevers kwamen samen op een
mooie locatie in Baarn.

 

Om 10uur waren duurzame organisaties

samen gekomen in de bibliotheek tijdens
de Duurzaamheidsmark. Een hoop
bekenden kom je dan tegen! De JNC was
present en maakten met de kinderen
zaadbommen. Ook konden ze schilderen
met echte zeeklei. We hadden een
bescheiden hoeveelheid theeleut-kruiden.
Jan had voor de gelegenheid Daslook- en
zevenbladpesto gemaakt. Zo lekker wat
de natuur te bieden heeft.

Klik hier voor het artikel in Almere deze
week.

IVN-afdeling Almere was aanwezig met een driekoppige
afvaardiging. Het was een erg interessante conferentie, goed
georganiseerd en iedere workshop leverde nieuwe inzichten en
ideeën op over werving van jonge vrijwilligers tot het
enthousiasmeren van oudere leden voor bestuurlijke taken.  Naast
loftuitingen werden er ook kritische noten gekraakt.
De conferentie was een mooi startpunt om elkaar te spreken en te
ontmoeten.

23 april: Duurzaamheidsmarkt in de bieb

24 april: excursie voedselbos Sieradenbuurt

Op deze prachtige lentedag begonnen we met totaal 14 personen
aan de rondleiding. Twee initiatiefnemers van dit bos, Harry Draai
en Maud Knape waren erbij. Zoals Harry vertelde, begon het
allemaal in 2015 met de aanplant van zo’n 1200 bomen en
struiken. Het voedselbos in Almere Buiten is 5,5 hectare groot en
heeft een parkachtige opzet. Het herbergt vele notenbomen, klein
fruit en een appelgaard. Het bos is aangeplant op basis van     
permacultuur. Dat betekent dat de natuur hier haar gang gaat, er
wordt minimaal onderhoud gepleegd. Op de “Dag van de
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paardenbloem” vertelde Ad natuurlijk alles over deze alledaagse
zeer veel voorkomende plant. In het voorjaar wel belangrijk voor
veel insectensoorten. Die werd dus even in het zonnetje gezet! En
plots zagen we, jawel, hoog in de lucht een zeearend, ook wel
‘vliegende deur’ genoemd, met een vleugelspanwijdte tot wel 2,5
m). De bruggetjes die we tijdens de wandeling tegenkwamen,
hebben allemaal de naam van de makers. Bij de kruidenheuvels
aangekomen, vertelde Maud dat er wel 15 soorten kruidenplanten
staan. Hier ook een bijenhotel van metaal die vaak voor luidspreker
wordt aangezien. Nadat Ad nog even had verteld hoe het
fluitenkruid en het look-zonder-look aan hun namen komen, liet
Harry (Muller) ons raden welke vogel je veel kon horen. Wij wisten
het natuurlijk niet, het was de zwartkop die volgens hem veel in dit
gebied voorkomt. De Zeeuwse haag bestaat uit vegetatie, zoals
lijsterbes en meidoorn, die vooral ook vroeger als afscheiding vaak
langs weilanden stond. Alsof het allemaal al niet mooi genoeg was,
vlogen er ook nog eens twee ooievaars over. Heel toepasselijk bij
een excursie als deze, had Jan als ‘toetje’ toastjes met tapenades,
gemaakt van daslook en zevenblad, meegebracht. Al met al weer
een leuke, interessante excursie ook dankzij het mooie weer, het
was genieten!

Wordt jij IVN vrijwilliger op de Floriade?

De Floriade heeft inmiddels haar poorten geopend. IVN neemt op
de Floriade groepen leerlingen mee in het leven in en rondom de
sloot, en in kleine inheemse bossen. We onderzoeken ook het
bodemdieren - leven. We zijn daarvoor op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die hun liefde voor de natuur willen doorgeven aan
kinderen.
Lees hier meer over hoe jij onderdeel van de beleving kan worden.

Gezocht: Almeerders met een groen hart
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Gezocht: Almeerders met een groen hart
voor bomen.

Almere is een groene stad: je loopt vanuit je voortuin, via het park
zo de natuur in. Veel Almeerders geven om het goren en de natuur
in hun stad. Maar hoe groen is Almere nu al? En welke bomen
staan in dat groen? Welke rol hebben deze bomen in de natuur en
hoe dragen ze bij aan onze gezondheid?
Gemeente Almere, Staatsbosbeheer, Pius Floris en IVN slaan de
handen ineen. Hierbij is jouw hulp hard nodig! Wil je hier meer van
weten? Klik dan op de foto.

Klik hier om een filmpje te zien over "bomenambassadeurs"
(password: gemeentealmere)

Wondermooie Floriade presentatie Almeerse
Wolunie, mede dankzij IVN
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Nog altijd hebben de bijen het
moeilijk. Op 20 mei kunnen we
speciaal voor de bij in de bres
springen door iets goeds in de
tuin te doen. Ook blijft het
noodzakelijk om anderen te
blijven informeren over het nut
van de bij.   

meer informatie

Bent u al bekend met het
concept "Maai mei niet"? Ook
dit is (g)een actie om de bijen
meer voedsel ter beschikking te
stellen. Heeft u een stukje tuin
over? Maak er een wild
bloemenweitje van met
klaproos, goudsbloem, kamille,
goudpapaver!

meer informatie

"Shades of nature" gaat over de mooie, maar ook over de kwalijke
aspecten van het maken en gebruiken van textiel. In potten in de
voorgevel van het paviljoen zitten (delen van) verfplanten van de
verfplantenakker. De zon zorgt ervoor dat de wol, die ook in de
potten zit, geleidelijk kleurt.

Het aanleggen van de paden, gazons en bloemperken op het kavel
is gedaan door vrijwilligers van de verfplantenakker. Het komende
half jaar zorgen zij voor het groenonderhoud. Drie andere IVN'ers
hebben de vijver uitgegraven, de vijverranden gemaakt, een
grondkabel ingegraven en de paden geegaliseerd.

Iedereen mag apetrots zijn op het eindresultaat. Het IVN Almere
logo prijkt niet voor niets op kavel 14!

 

20 Mei: Wereld Bijen Dag

Lees verder

Je bent ingeschreven met het e-mailadres herkos62@gmail.com 
Direct uitschrijven.
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