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activiteitenagenda juni

slootjesdag
Muiderweg 10, 11 juni 13.00u-
16.00u

natuurexcursie Hannie
Schaftpark
Randstad 22-113, 26 juni
11.00u-13.00u

IVN Almere nieuwsbrief mei 2022

Doe je mee met slootjesdag?

Voor het achtste jaar op rij organiseert de IVN Afdeling Almere een
slootjesdag.

Wat leeft er in het water?

Jong en oud kunnen de bewoners van de Nederlandse slootjes
ontdekken. Met onder andere schepnetjes zoeken we naar
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ontdekken. Met onder andere schepnetjes zoeken we naar
rugzwemmers, kokerjuffers en watermijten en misschien ook wel
salamanders en kikkers. Om alle beestjes goed te kunnen bekijken
staan er waterbakken. Met behulp van zoekkaarten kunnen we de
diertjes misschien ook wel een naam geven. Deskundige IVN-ers
zijn (naast je (groot)ouders of verzorgers) aanwezig om je te
begeleiden.

Deelname is gratis

Wie graag mee wil doen aan deze activiteit, komt naar de
Weidepoel achter theehuis het Eksternest aan de Muiderweg 10 te

Almere-Haven. Aanmelden is niet nodig, er is vrije inloop en
deelname is gratis. Neem zelf een schepnetje mee; heb je die niet
dan zijn deze op locatie ook te koop.

Zin en tijd om te komen helpen als begeleider? We kunnen je hulp
goed gebruiken, ook als je niet alle namen van de waterdiertjes
kent! Je kunt je hulp aanbieden door te antwoorden op deze
nieuwsbriefmail..

 

26 juni: excursie Hannie Schaftpark

Op zondag 26 juni verzorgen natuurgidsen van het IVN een
excursie in het Hannie Schaftpark, met als thema“Gedenkwaardige
en andere bomen”. De excursie duurt ongeveer twee uur en start
om 11.00 uur vanaf de parkeerplaats voor de Montessorischool
Stad aan Randstad 22-113

Het Hannie Schaftpark is gelegen tussen Verzetswijk en de
Leeghwaterplas.  Aan de oostzijde ligt het Bos der Onverzettelijken.

Het park is genoemd naar verzetsheld Hannie Schaft. Het gebied is
een combinatie van open terreinen afgewisseld met dichte
begroeiing. Er zijn zowel strakke lanen te vinden als kronkelige
informele paden. Deze laatste zullen we natuurlijk zoveel mogelijk
bewandelen. In het park is de gemeente bezig om de overgang
tussen bos en gras te verbeteren door grassen, kruiden en
bloemen toe te voegen. Dit zorgt voor een grotere rijkdom aan
planten en dieren. Veel soorten zijn afhankelijk van dit soort
bosranden, welke dus goed zijn voor de biodiversiteit. We gaan
kijken of deze aanpassingen te zien zijn en mogelijk al iets hebben
opgeleverd. Ook maken we nog even een uitstapje naar het Bos
der Onverzettelijken. Kortom, er is genoeg te doen, ga mee!
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der Onverzettelijken. Kortom, er is genoeg te doen, ga mee!

Aanmelden graag via een berichtje aan ivnalmere@yahoo.com
o.v.v. uw naam en met hoeveel personen u komt. Aanmelden voor
deze activiteit kan ook via het aanmeldformulier. (klik op de foto)

15 mei excursie voedselbos park Uithof

Het was prachtig weer en met 11 personen waarvan twee gidsen
gingen we op pad. De gidsen waren Jan en Chris van der Paardt.
Chris is vanaf het ontstaan van dit nog relatief jonge voedselbos
erbij betrokken. Hij vertelde dat het bos 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. Het meeste onderhoud wordt
door vrijwilligers gedaan. Zo heeft bijvoorbeeld een echtpaar een
eigen stukje tuin geadopteerd.  Ook zijn er ‘geheime’ plekjes,
waarvan Chris er ons een liet zien. Daar stond in een hoekje
verscholen een kaki. Deze boom die van nature voorkomt in de
Himalaya en in de bergen van zuidoost Azië, wordt wereldwijd voor
zijn vruchten gekweekt. Jan kon ons natuurlijk heel veel vertellen
over wilde eetbare planten en dat deed hij dan ook. Look-zonder-
look: belangrijke waardplant van het oranjetipje, de vlinder. Met het
blad van bramen kun je aromatische thee maken, alsmede de
brandnetel is erg voedzaam en veelzijdig te gebruiken. Ook liet hij
ons de bloemetjes van daslook proeven; smaakt naar ui, lekker
pittig! Hij liet zien: het kenmerk van notenbomen is het “geladderde”
merg in de twijgen. Chris vertelde dat ze van plan zijn om het harde
hout van de robinia (pseudoacacia) bomen in het voedselbos te
gaan gebruiken voor het maken van paaltjes bijvoorbeeld. Daarom
koesteren zij deze bomen waarvan ook de bloemen inmiddels
intensief worden bezocht door bijen, denk ook aan acaciahoning.
Tot slot wist Jan ons nog te vertellen dat als je de tak van een
kardinaalsmuts breekt, het inwendige naar poep! ruikt. Dát hebben
we maar niet uitgeprobeerd. Ter afsluiting had hij, in zijn fietstas,
koffie en thee meegenomen die wij heerlijk in de schaduw onder de
pergola konden nuttigen. Tevens kregen we een theezakje mee
met daarin delen van blaadjes en bloemetjes van een groot aantal
planten. Het was wéér een topexcursie!

7 mei: bezoek van buurtvereniging Accoord
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7 mei jl. organiseerde buurtvereniging “ACCOORD” uit Almere-
Muziekwijk een “groene fietstocht” waarbij, na een bezoek aan de
plantenakker van de Wolunie het Vroege Vogelbos, de Bostuin en
de Schaapstuin werden aangedaan.

Er volgende een hartelijke ontvangst door Jan van den Bos die ons
alles vertelde over het ontstaan van het VVB, de Bostuin en de
Schaapskooi. Na uitleg over het verwerken van de wol en het vilten
volgde er een kort bezoek aan het vernieuwde“Levende Huis”.

14 mei: regiodag IVN Flevoland

Ongeveer 40 IVN'ers uit alle afdelingen uit Flevoland kwamen bij
elkaar in de Roode schuur in Zeewolde. Er waren allerlei
workshops voorbereid:, o.a. een kruidenwandeling, een lezing over
trekvogels en een projekt natuurkoffer. Onze afdeling verzorgde
een workshop over de kruidendroger (Jan en Paul). Het weer was
prachtig, de locatie is uniek, de workshops waren leuk en leerzaam
en het was fijn om een aantal IVN'ers uit de polder weer eens te
ontmoeten!

24 mei: De Groene Kruidhof

De paarse verfplant in de Bostuin was vorig jaar helaas dood
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gegaan. Zodoende was ik druk op zoek naar stekken/zaden
hiervan. Heel internet afgespeurd maar deze plant leek een
uitdaging. Ik zocht vele keren google af.Uiteindelijk vond ik een link
naar 'De Groene Kruidhof' in Elburg. Dit was najaar 2021. Ik zocht
contact of ik wellicht wat stekken en/of zaden kon kopen om onze
verzameling te verbeteren. Echter najaar en winter lagen de
tuinwerkzaamheden stil. In het voorjaar zocht ik weer contact met
Marian van der Geer, de beheerster van De Groene Kruidhof.
Uiteindelijk was 24 mei de dag om naar Elburg te rijden en daar in
contact te komen met Marian en haar -toen- 3 vrijwilligers. Zoals al
de mensen met een groen hart: super aardig met veel liefde voor
bloemen en planten. Ik mocht de oude plant meenemen die uiteen
viel in 1 grote wortel en 2 kleinere. Ik ben er super blij mee. De
grote wortel staat inmiddels in mijn tuin thuis om hem te koesteren
en te monitoren. De andere 2 komen in de Bostuin als er wat
grondverbetering voor ze is toegepast. Als u eens in de buurt bent
van Elburg (een heel leuk plaatsje) is het zeker meer dan de moeite
waard om De Groene Kruidhof te bezoeken. Een inspirerende hof,
gebaseerd op beschreven kruiden, gedurende de periode van Karel
V, zo'n 800 jaar geleden. tegen een kleine vergoeding kunt u daar
ook nog een plantje van uw hart kopen. Marian nogmaals, super
bedankt voor jouw enthousiasme & vrijgevigheid.  

Lees verder

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

IVN Almere 
Kemphaanstraat 1, 1358 AD Almere
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