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bekijken

hanging baskets

In samenwerking met de
gemeente zijn er inmiddels 54
lantaarnpalen voorzien van een
bloemenmand. Een vaste
groep bewoners verzorgt ze.

insectenhotel

Dankzij een bijdrage van
Growing green cities kan er
binnenkort een insectenhotel
geplaatst worden op de
groenstrook van de Preludeweg

Vlindervriendelijke heesters
planten

Er worden een viertal plantvakken van 10
m2 aangelegd waarin 8 soorten 
vlindervriendelijke heesters aangeplant
worden. Hebben al die gasten uit het
insectenhotel ook wat te doen. Ook deze
perken worden door de buurtbewoners
verzorgd.
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Heemparken Amstelveen

Een jaar geleden waren we van plan om met een groep leden naar
Amstelveen te gaan voor een excursie in de heemparken. Dat kon
toen niet doorgaan en dat kan nu nog steeds niet. Maar je kunt er
natuurlijk zelf wel heen. Je dwaalt er door betoverende wilde
narcissen, bostulpen, holwortel, vingerhelmbloem. Je zult je er
verbazen over de schoonheid van heemplanten als sleutelbloem en
velden vol bosanemonen. Een van de vertrekpuinten is vanaf de
Sint Bernhardlaan. Je begint dan je wandeling in het Jac. P.
Thijssepark en je kunt daarvandaan besluiten of je ook de Braak en
het Koos Landwehrpark (op loopafstand van elkaar, prima te doen.)
gaat bezoeken. Bij de entree vind je een groot informatiebord met
een kaart om je route te bepalen. Voor meer informatie over deze
prachtige parken kun je op de foto klikken.

Het werk op de verfplantenakker is weer gestart.

Naast de akker in het den Uylpark lag weer een berg van zeven
kubieke meter houtsnippers klaar, dat is ongeveer honderd
kruiwagens. Die zijn inmiddels verwerkt, zodat alle paden er weer
mooi bij liggen. Waarschijnlijk dankzij een beschermend pak
sneeuw tijdens de vorstperiode hebben tweejarigen zoals de wouw
de winter goed doorstaan. Zaden van o.a. ossentong, gele kamille,
ganzenbloem, meisjesogen zijn weer onder de vrijwilligers verdeeld
om thuis op te kweken. Iedereen is blij dat er weer gewerkt kan
worden en heeft er veel zin in!

17 en 18 april: nationale bijentelling

In Nederland leven 358 soorten wilde bijen waarvan ongeveer de
helft bedreigd wordt in hun voortbestaan. Hoe meer we van de
bijen weten hoe beter dat we ze kunnen beschermen. De nationale
bijentelling helpt daarbij. Als je op 17 of 18 april in je eigen tuin of
omgeving mee wilt tellen kun je goed gebruik maken van een mooi
en eenvoudig gidsje dat je kunt downloaden via
www.nationalebijentelling.nl (klik op de foto). Daar lees en zie je
hoe je onderscheid kunt maken tussen een bij, een zweefvlieg en
een wesp. Je leest meer over het leven van de bij en de 15 soorten
die je in het voorjaar mogelijk gaat zien staan er mooi in afgebeeld
en beschreven.

Muziekwijk-Noord in bloei

Indien er IVN'ers in de buurt zijn die mee willen helpen met de
aanplant van een en ander......van harte welkom uiteraard!!

Lees verder

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