
Op 7 maart - toen kon het nog -
hebben de vrijwilligers van de
verfplantenakker (zeer tevreden)
teruggekeken op het vorige
seizoen en de nodige afspraken
gemaakt voor dit jaar.
We hebben dat gecombineerd
met een gezellig uitje naar
Rijswijk. In het museum daar is
nu de tentoonstelling "Precious
paradise" te zien.  Het kleuren
van textiel speelt een belangrijke

rol bij de werken die daar tentoongesteld worden..
Wat we toen niet wisten is, dat we nu goed na moeten denken over hoe
we nu op een verantwoorde wijze  nog wat onderhoud kunnen doen.

Komen de muren op je af door het vele
binnen zitten? Het coronavirus vraagt
veel van ons. Juist in zo'n moeilijke
periode is het belangrijk om goed voor
jezelf én voor elkaar te zorgen. 
Genieten van de natuur helpt hierbij. Dit
kan heel corona-proof: in je huis, in je
tuin of op je balkon. Bekijk onze tips en

deel jouw groene quarantaine-activiteiten met #groenomtedoen. Bekijk de
eerste tip door op de afbeelding te klikken.
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Onder een bewolkte hemel hebben wij een fantastische natuurwandeling
gemaakt in het Pampushout achter de manege. Met 5 afmeldingen om
begrijpelijke redenen hebben we gewandeld met 6 mensen. Onder de
bezielende begeleiding van Jolanda en Alwin, gidsen in opleiding,  hebben
wij kennis gemaakt met een verrassend en gevarieerd landschap. Het
gebied is de achtertuin van Jolanda en ze kent het op haar duim. Met een
aanstekelijk enthousiasme werden we gewezen op de fraaie doorzichten
van het Pampushout. Vaak wordt het Pampushout geassocieerd met
alleen maar populieren maar dat is beslist niet zo. Het is een mengeling
van loofbomen en struiken, grote weiden en waterpartijen. Een gebied
waar veel dieren hun verblijfplaats hebben. Grote koppels houtduiven
vlogen over en regelmatig liet de buizerd zich zien. De tjiftjaf, net weer
terug van zijn winterverblijf, werd alom gehoord. Met het voorjaar in de
lucht hoorde je ook het gezang van de winterkoning en de zanglijster. Op
vers opgeworpen grond zagen we hoe snel pionierplanten als koolzaad,
raapzaad, herderstasje, papaver, zwarte mosterd, klein hoefblad e.a. deze
plek bevolken. De populieren bloeien nu en de mannelijke katjes vallen
massaal op de grond. Langs het fietspad een laan met zomereiken waar
Flevolandschap veel nestkastjes heeft opgehangen. Dit om de
eikenprocessierups te beheersen. Hang kastjes bij voorkeur niet in eiken
want de rupsen kunnen er in gaan zitten, wat het verwijderen nog
moeilijker maakt als daar noodzaak toe is.
Henk-Jan, onlangs lid geworden, wees ons op de sporen van een otter.
We roken een muskusachtige lucht en zagen glijsporen met
nagelafdrukken aan de oever. Dit duidt op aanwezig van otters. Stille
getuigen waren ook de aan een eind opengebroken zwanenmossels. We
kwamen diverse sporen tegen van bevers en wissels van reeën. Alwin
nam ons mee in het verhaal van de dijkviltbraam, een invasieve exoot. We
weten nu het onderscheid van een stekel (bv. braam) en een doorn (bv.
sleedoorn). Op het water zagen we krakeenden zwemmen en in de verte
de grote zaagbekken of boterbuiken.
Bij een watergang een oeverzwaluwwand van betonprofielen met gaten.
Jolanda zag meteen dat vrijwilligers gisteren alle nestpijpen hebben
voorzien van vers zand. De drang om een nestpijp te graven is zo groot bij
deze vogels dat gebruikte gangen jaarlijks moeten worden ververst. Er
was zoveel te zien dat we de wandeling iets hebben moeten inkorten om
op 13.05 weer op de plaats van vertrek te zijn. Beste gidsen het was
geweldig.
 

Vrijwilligers verfplantenakker kijken terug en vooruit.

Ook wij geven gehoor aan de oproep tot sociale onthouding. Alle door
ons georganiseerde activiteiten gaan tot nader bericht niet door.  Je
kunt natuurlijk altijd zelf de natuur in trekken.  Houd je dan wel aan de
richtlijn om afstand te bewaren. En wil je een 'digitale IVN natuurgids' mee
dan zijn onze online wandelroutes uit de Route-app een
uitkomst: www.ivn.nl/afdeling/almere/ivn-routes
IVN Almere biedt een aantal wandelroutes in Almere aan. Naast de route
is ook interessante natuur- en historische informatie opgenomen. Deze
routes zijn gratis te downloaden. 
De volgende Almeerse routes zijn inmiddels verschenen:
* Markante bomen Vroege Vogelbos Almere (2,6 km)
* Bomenroute Den Uylpark (1,4 km)
* Bomen rond het Eksternest (0,6 km)
* Tuinen Waterkasteel Kemphaan (0,9 km)
En de volgende route is in voorbereiding:
* IVN Floriade Natuurroute (ca, 6 km)
 

Groen doen

Een nieuwsbrief in april????

Geen leuke excursie om wat over te vertellen, geen uitnodiging voor een
natuurontbijt en nog heel veel andere dingen niet. Moeten we wel een
nieuwsbrief april maken en wat zetten we daar dan in?
We horen van veel mensen, dat ze nu veel meer oog hebben voor de
ontluikende lente, wandelingen in de natuur maken, tuin of balkon mooi
maken enz.
Wat zouden we het leuk vinden als je ons foto's en/of  korte verhaaltjes
stuurt van wat je ziet en meemaakt in de natuur! We zijn daarbij niet uit op
waarnemingen van zeldzame dieren of planten: ook een bruine kikker en
de gele plomp bijv. zijn heel bijzonder!
Deze vraag is natuurlijk ook gericht aan de kinderen!
Stuur je bijdrage naar almere.ivn@gmail.com

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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