
Deze tekst zien ontvangers in hun

mail overzicht

Je kunt de nieuwsbrief ook online

bekijken

onder voorbehoud i.v.m. de
dan geldende
coronamaatregelen

komende activiteiten

excursie Beatrixpark en den
Uylpark
12 december

Nieuwjaarswandeling en
receptie
9 januari

IVN Almere nieuwsbrief november 2021

https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/37d5f07d-e1de-43ce-89a5-9d1435da9c74/28388
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/37d5f07d-e1de-43ce-89a5-9d1435da9c74/28398
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/37d5f07d-e1de-43ce-89a5-9d1435da9c74/28393


raadpleeg onze website voor
actuele informatie.

Actief worden binnen onze afdeling?
mogelijkheden genoeg!

Na een snelle groei heeft onze IVN afdeling nu 165 leden. Ons
bestuur wil graag iedereen in de gelegenheid stellen om op een of
andere manier actief te zijn binnen onze club. (maar geen enkele
verplichting!) We sommen hieronder op wat we nu al doen en waar
je bij aan kunt sluiten. Daarnaast kunnen er met zoveel leden
natuurlijk ook nieuwe activiteiten gestart worden. De nieuwsbrief
wordt te lang als we iedere activiteit gaan beschrijven. Denk je dat
een onderdeel misschien iets voor jou is, mail ons dan even (kan
gewoon als antwoord op deze nieuwsbrief). Iemand van de
werkgroep of van het bestuur neemt dan contact met je op.

de IVN bomentuin op Stadslandgoed De Kemphaan (hier wordt
ieder maandagochtend gewerkt.)

de IVN bostuin bij de schaapskooi in Almere Haven. (iedere derde
zaterdag van de maand)

de verfplantenakker in het den Uylpark (iedere donderdagochtend)

onze maandelijkse excursies
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de jeugdnatuurclub, slootjesdag, paddenstoelenmiddag

monitoren van tiny forests

de IVN kraam die bij allerlei evenementen staat.

het bestuurswerk

op de laatste algemene ledenvergadering is het initiatief genomen
voor een audiotour voor  mindervaliden en voor een zaden- en
stekkenbeurs.

Het bestuur staat ook open voor nieuwe initiatieven en wil die graag
met raad, daad en budget ondersteunen. (nestkasten in het Vroege
Vogelbos onderhouden/monitoren, een plantendetermineergroep,
iemand die een lezing/korte cursus verzorgt of?????) 

Natuurexcursie Beatrixpark en Den Uylpark

Op 12 december staan we in de startblokken om ongebaande
paden in het Beatrix/Den Uylpark te ontdekken. We bezoeken ook
de verfplantenakker (foto). Welke kant de gidsen deze keer op

https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/37d5f07d-e1de-43ce-89a5-9d1435da9c74/28393


Tromgeroffel
Nieuwjaarshappening

Nog even geduld en dan
beginnen de dagen weer te
lengen. Een uitstekend moment
om 2022 in te luiden. Natuurlijk
zoals u van ons gewend bent...
Met een hartelijk warm welkom
door uw bestuur onder het
genot van koffie/thee. Daarna
verwisselen we de
feestschoenen voor de stoere
stappers

zondag 9 januari 2022

om een flinke wandeling te
maken. Daarna natuurlijk
genieten van lekkere hapjes die
er allemaal meegenomen zijn.
We hopen u te zien!

We hopen dat corona geen roet
in de hapjes/drankjes zal
gooien. Check de website.

willen..... dat ervaar je alleen als je meegaat! Dus ga mee een
lekkere frisse neus halen. Om 11uur gaan we van start. Klik op de
foto voor alle info.
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bewoners Bosrandpark leggen regentuin aan

Op zaterdag 30 oktober hebben een aantal enthousiaste bewoners
van het Bosrandpark gezamenlijk een regentuin aangelegd in hun
wijk. De aanzet hiertoe kwam voort uit een IVN-afstudeerproject
van twee buurtbewoners. Bij de gemeente dienden zij ruim
anderhalf jaar geleden een verzoek in om een voorbeeldtuin aan te
mogen leggen, wat gehonoreerd werd. Met de regentuin willen ze
laten zien dat het inspelen op de gevolgen van klimaatverandering
en het noodzakelijk verhogen van biodiversiteit heel goed hand in
hand kunnen gaan. Met als eindresultaat een aantrekkelijke,
klimaatadaptieve tuin.

De regentuin, ook wel sponstuin genoemd, heeft vele voordelen.
Een regentuin ligt enigszins lager dan het maaiveld. Hierdoor, en
door de opbouw van de bodem, vangt de tuin na hoosbuien veel
regenwater op met als doel dit zo lang mogelijk vast te houden voor
drogere periodes. Overtollig regenwater wordt door de specifieke
beplanting en het werk van bodemdiertjes gezuiverd weer terug
aan de bodem, en zo uiteindelijk aan het oppervlaktewater,
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afgegeven. De diversiteit aan inheemse beplanting trekt veel bijen,
vlinders en vogels. Een win-win situatie dus.

De regentuin, gelegen langs het Pirellipad ter hoogte van de
Vrijdagstraat in Almere Buiten, heeft vanaf nu tot het voorjaar de tijd
om goed te gaan wortelen en over een maand of vijf in etappes tot
volle bloei te komen.

21 nov.: goed bezochte excursie Vaartsluisbos

De opkomst voor deze excursie was goed te noemen, net als de
datum waren we met totaal 21 enthousiaste personen. Het weer
was ook prima, dus alle ingrediënten voor een leuke, interessante
excursie waren aanwezig. Via de sluis in de vaart gelegen tussen
de Hoge en de Lage Vaart, maakten we eerst een uitstapje naar
het Wilgeneiland. De natuur kan hier volledig zijn gang gaan; het
lijkt dan ook echt op een oerbos. Hier groeien op dit moment bijna
alleen nog wilgen, ongeveer vier soorten, waarvan het meest de
schietwilg. Rinus vertelde over de z.g. “watermerkziekte” die veel
van deze bomen zal treffen. Qua paddenstoelen kwamen we nog
tegen het sneeuwzwammetje en de aardtong, maar dan moest je
wel goed kijken. In het Vaartsluisbos aangekomen, was de
‘opdracht’: Wie kan nú nog zoveel mogelijk bloeiende planten
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vinden? Aan het einde van de rit hadden we totaal toch nog 12
soorten gespot, waaronder ook een klein toefje bloeiend straatgras!
Harry vertelde over de wilde eend, die in aantal afneemt. Mogelijke
oorzaak: er zijn meer mannetjes dan vrouwtjes. Overigens, alleen
de vrouwtjes kwaken, vaak heel hard! Even verderop stonden zo’n
15 walnoten(okkernoten)bomen, alsmede een watercipres
(Chinese mammoetboom). Ze wordt gezien als levend fossiel; is
alleen nog in het wild te vinden in een vrij klein gebied in Centraal-
China. Vanaf 1960 is ze door kwekers massaal vermeerderd door
stekken en zaaien. Nadat de bloemkoolgal ook nog was besproken,
werden we, teruggekomen bij de startplek, door Paul blij verrast
met koffie/thee (evt. appelsap), met heerlijke speculaaskoek. Al met
al was dit weer een zeer geslaagde excursie!

Lees verder

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

IVN Almere 
Kemphaanstraat 1, 1358 AD Almere
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