
In de weidepoel achter theehuis
het Eksternest krioelt het weer
van de waterdiertjes. Op
zaterdagmiddag 15 juni gaan we
die eens goed bekijken en er het
een en ander over vertellen.
We zoeken nog IVN'ers die op die
middag willen helpen (mail naar
ivnalmere@yahoo.com) Voor
degenen die helpen is er een

voorbereidingsuurtje op zaterdagochtend 1 juni vanaf 10.30u
Ook als je nog niet zoveel weet over waterdiertjes kunnen we je hulp goed
gebruiken!
Ook de kinderen van de jeugdnatuurclub gaan zich verdiepen in het
onderwaterleven. Voor hen hebben we een aparte stand waar ze zich
kunnen melden bij Jan van den Bos.
Als je op de foto klikt kom je op de pagina van onze website met alle
informatie.

De eerstvolgende bestuursvergadering

houden we op 20 juni vanaf 19.30u in de Schaapskooi
aan de Muiderweg  Deze vergaderingen zijn openbaar,
dus iedereen is welkom..

Regelmatig tonen we ons gezicht bij
een evenement. In mei gebeurde
dat bij het lentefeest van de
kinderboerderij in het den Uylpark
(waar wij meer hebben laten zien
over verfplanten, omdat wij daar
onze verfplantenakker hebben) en
bij Rolling Nature bij de

Oostvaardersplassen. We zorgden voor wat leuke kinderactiviteiten en
boden gratis korte excursies aan. 

Ook op 30 juni zouden wij graag ons gezicht laten zien. Ditmaal bij het 10-
jarig bestaan van Stad en Natuur. Degenen die dit soort dingen meestal
doen zijn dan echter met vakantie of al bezet. Wie zou met een kraam of
andere activiteit onze club willen vertegenwoordigen??
Mail naar ivnalmere@yahoo.com

Met zeven mensen op natuurexcursie in
het Almeerderzand. Zo wordt dit gebied
tegenwoordig aangeduid. We bezochten
de nieuwbouw in Duin met het geplante
helmgras en duindoorn in je achtertuin.
Hier ligt een kiem voor een soortenrijk
duinlandschap op kalkrijk zand. We

vonden er wouw, grote zandkool, veldhondstong en wilde reseda. Via een
kruip door sluippaadje naar de Muiderzandbeek. De oever van een nieuw
gegraven waterpartij is volledig ingenomen door klein hoefblad waarvan
de stelen fier rechtop staan met zaadpluis voor nieuwe bestemmingen.
Een kapvlakte in het bos is bezaaid met zaailingen van de gewone
esdoorn. Wat gaat er van hen worden? In het bos staan al beuken en
;linden van formaat. Langs de paden de "broekspijpsoorten" als nagelkruid
en groot heksenkruid. Planten die vruchtjes maken met weerhaakjes en zo
door mens en (hond)dier worden verspreid. We passeren de beek met
helder kwelwater uit het IJmeer. Hier ligt zand aan de oppervlakte waar
zuiver water naar boven welt. Witte waterkers groeit er welig. In de verte
de roep van de koekoek. Zwartkop en winterkoning zingen er flink op los.
In dit deel ook een heus lindenbos. We steken de Muiderzandplaats over
en vinden warempel een slipbladige kaardebol. Maar het wordt nog
gekker. Op de dijk aan de strandzijde een vegetatie van massaal
bloeiende reigersbek met blauw walstro (foto), akker- en gewone
hoornbloem. Een fijnheid van soorten die je zelden zo ziet. Een gevolg van
de droge zomer afgelopen jaar. Veel grassen hebben het toen afgelegd en
die lege niche wordt prompt ingenomen door soorten waar je anders naar
moet zoeken. Langs het fietspad in de gesnoeide bosschages velden vol
met veldhondstong, kromhals, fijne kervel en winterpostelein. Even
verderop het kleinst bloeiende rood aangelopen landplantje van
Nederland, het mosbloempje. Maar dan nog zonder bloempjes. Het
naburige duin roze en blauw van de stijve vergeet me niet, reigersbek en
zachte ooievaarsbek. Als klap op de vuurpijl van deze wandeling de
restanten van een paddestoel waarschijnlijk de forse aardster.

Met af en toe het zonnetje achter een wolk en
soms een zacht en mals lentebuitje. Zo maakten
wij de wandeling in het verrassende Kotterbos
met 12 deelnemers. Het gezang was niet van de
lucht. Koekoek, zwartkop, fitis, tjiftjaf, merel,
winterkoning, vink. De zoete kersen dragen al
volop vruchten. De ontloken lindebomen
glimmen je tegemoet. Veel blaadjes vertonen
vraatsporen van de rups van de kleine
wintervlinder. Onder de wilgen druipt het van de
koekoekspog of schuimbeestje. Je hoort de
druppels vallen. Op het Hollands Kant van Jac.
P. Thijsse miegelt het van de vliegen en landkaartjes.Na het horen van het
gehinnik van de dodaars zien we al gauw de jonge pulletjes met een
oudervogel zwemmen in een waterpartij. Op de Kotterheuvel dichtbij een
grote kudde konikpaarden en verder weg, rustende en grazende
edelherten. Een deel van het Kotterbos is toegankelijk voor de grote
grazers. Via de natuurboulevard op een langgerekt grondlichaam heb je
uitzicht over het gebied. We horen de grasmus en de zwartkop om ons
heen zingen vanuit de bloeiende meidoorns. Een mannetje bruine
kiekendief komt voorbij. In het riet nestelende grauwe ganzen en
knobbelzwanen. De slikken voor het riet zijn begroeid met moerasandijvie
(foto). De forse geelbloeiende planten met een dikke holle stengel zijn
echte pioniers die alleen in de Oostvaardersplassen bestendig voorkomen.
Even is er een glimp te horen van de nachtegaal. Terug op de
buitenringplaats staan we stil bij de walnoot met geurig blad. Vaak te
herkennen aan de lichtgrijze bast en het geladderde merg. U leest het
goed, het geladderd merg. Het Kotterbos is prachtig bosgebied en het
bezoeken meer dan waard.

De NatuurGidsenOpleiding is in volle gang.
Onderdeel van de opleiding is de stages. Iedere
deelnemer gaat een aantal stages doen om te
ervaren hoe een activiteit opgezet en uitgevoerd
wordt. Vier deelnemers snuffelden aan De
Bostuin-werkdag. Ze hadden er echt zin in want
De Bostuin had na de werkdag een heel ander

gezicht gekregen: alle Buxussen (helaas ten onder gegaan door de
Buxusmot) waren gerooid. Wel even wennen zo'n blote billen gezicht.
Maar kijk het nieuwe is onderweg: de eerste rozemarijnstruikjes zijn al
geplant! Dus niet denken dat er bij mensen een stekje los zit, als je ziet dat
er tegen de rozemarijnen gesproken wordt: het schijnt groei bevorderend
te zijn!

15 Juni is de volgende Bostuin-werkochtend! ('s middags houden we
de slootjes(mid)dag). Kom allen 's morgens lekker de handen uit de
mouwen steken!

In een kleine twee uur hebben wij het open deel,
de eigenlijke tuin, het bosdeel en het struindeel
gelopen en de verschillende planten, struiken en
bomen en hun onderlinge relaties bekeken.
Alles heeft een functie in de natuur wat bij
deelnemers vele vragen opriep. De
wisselwerking tussen wat laten zien, vertellen en
reageren op spontane vragen maakte deze excursie meer dan de moeite
waard ondanks het kleine aantal deelnemers.
Het is een misvatting dat je deze deels aangelegde natuur haar gang kan
laten gaan; beheerwerk en begeleiden hoort erbij. In dit mooie en zeer
gevarieerde stukje natuur komen ook plagen voor. Voor wat betreft de
dieren is op vele plaatsen de aanwezigheid van de bevers te zien, maar
ook de reebokjes weten de Bomentuin te vinden evenals verschillende
vogelsoorten. Het groeit er allemaal zeer uitbundig inclusief de
plaagplanten zoals de reuzenberenklauw, haagwinde en bosrank.

Almere doet samen met haar inwoners
onderzoek naar het water in de stad. Wat
zijn de beste locaties om te zwemmen, te
varen of lekker in het gras langs het water
te liggen? Waar blijft er water staan na
een hevige regenbui? Welke stoffen,
bacterien en organismen komen er in het
water voor? Wat is perfect en wat kan er

beter? Voor dit project Almere meet water wordt gezocht naar
nieuwsgierige, betrokken waterliefhebbers die het leuk vinden
experimenten uit te voeren.
Meer weten? Klik op de foto.

Zaterdag 25 mei j.l. hebben we weer heel wat
mensen blij gemaakt met leuke plantjes. Deze
plantjes groeiden her en der op een minder
gewenste plek. Liefdevol werden ze uit de grond
gehaald, in een potje gestopt, toegedekt met
verse aarde en konden zo een nieuwe
bestemming vinden. Plantjes zijn er genoeg,
aarde lukt ook nog wel maar de fijne zwarte potjes 9x9cm zijn op. Help
Irma aan nieuwe 9x9 potjes. Zaterdagochtend is er meestal wel iemand in
de Bostuin, anders kunt u uw 9x9cm potjes donatie, droppen naast de
houten kiosk in de Bostuin. Mijn hartelijke dank
!
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nieuwsbrief mei 2019

22 juni: leden informatie avond

en nachtvlinders kijken
Is een van deze redenen om te komen op jou van
toepassing?

- ik heb wel zin in een gezellige avond in die mooie bostuin met lekkere
hapjes en drankjes;
- ik wil wel eens wat meer weten over wat er gebeurt in mijn vereniging;
- misschien wil ik wel meedoen met een activiteit;
- misschien wil ik wel een nieuwe activiteit starten binnen IVN Almere;
- ik wil wel eens een ligusterpijlstaart in levende lijve ontmoeten.

Klik dan op de knop hieronder !

 

alles over de leden informatieavond en over nachtvlinders kijken

15 juni: slootjesdag!

terugblik op de voorbije weken

Onze kraam stond bij het Lentefeest en bij Rolling
Nature.

28 april: excursie naar het Almeerderzand, een
botanisch feestje

12 mei: excursie Kotterbos

18 mei: Bostuinwerkdag als snuffelstage

25 mei: Theeleutdag

De potten met kruiden waren gevuld, de theezakjes lagen klaar, de cake-
bolletjes met diverse bloemen gebakken dus Theeleutdag 2019 kon van
start. Spoedig verschenen de eerste gasten die hun ogen uitkeken naar
eigenlijk alles wat er gepresenteerd werd. Heel wat mensen hebben we
laten kennismaken met het IVN & De Bostuin onder het genot van een
vers, zelf gezet kopje thee. Als klap op de vuurpijl werd er nog een zelf-uit-
tezoeken-plantje aangeboden of een zakje zaad voor in eigen tuin, pot of
guerilla gardening! 
Aan het einde van de middag was het organisatie-team tevreden met het
resultaat van ongeveer 150 mensen die we mochten ontvangen. 

25 mei excursie in de IVN bomentuin

Wetenswaardig

Almere meet water

Verzamelen !!

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.

https://ivn-almere.email-provider.nl/link/6cmozlzx8y/kmyqyy40vk/aipqpya74l/cgvdxqeliq/r8o75kfhsc
https://ivn-almere.email-provider.nl/link/6cmozlzx8y/kmyqyy40vk/effltyppfo/cgvdxqeliq/r8o75kfhsc
https://ivn-almere.email-provider.nl/link/6cmozlzx8y/kmyqyy40vk/14lc3t1nos/cgvdxqeliq/r8o75kfhsc
https://ivn-almere.email-provider.nl/link/6cmozlzx8y/kmyqyy40vk/1294aooe2t/cgvdxqeliq/r8o75kfhsc
https://ivn-almere.email-provider.nl/link/6cmozlzx8y/kmyqyy40vk/lnw0ekagyx/cgvdxqeliq/r8o75kfhsc
https://ivn-almere.email-provider.nl/link/6cmozlzx8y/kmyqyy40vk/nyxptxxufa/cgvdxqeliq/r8o75kfhsc
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-6cmozlzx8y-kmyqyy40vk

