JAARVERSLAG 2016
BESTUUR
Vanaf 18 mei 2015 werd het bestuur gevormd door: Herbert Koster (voorzitter), Anita Talens
(secretaris), Ad Vossenaar (penningmeester) en Jan van den Bos (algemeen bestuurslid).
Het bestuur heeft in 2016 zeven keer vergaderd, waarvan de algemene ledenvergadering op
11 mei 2016.
Verder zijn er drie regiovergaderingen geweest waaraan de bestuursleden afwisselend
hebben deelgenomen.
ACTIVITEITEN
NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Op zondag 10 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarswandeling, als start van het nieuwe jaar
2016, plaats. Een stralende zon verwelkomde ons tijdens deze wandeling in het vroege
Vogelbos. Teruggekomen in de Schaapskooi, konden we eerst Bostuinthee drinken om
vervolgens het glas te heffen, met daarin de zelfgemaakte frambozenlikeur (met dank aan
Jan van de Bos). We hadden genoeg om op te toosten: naast de vaste activiteiten wordt er
ook gevierd dat het IVN Almere 30 jaar bestaat.
NL DOET
Tijdens een prachtige zaterdagochtend staken acht vrijwilligers de handen uit de mouwen.
Op het programma stond het aanleggen van de bloemenklok, het verwijderen van de platte
kas, compost vanaf de composthoop verspreiden en vlinderstruiken snoeien.
De Bloemenklok was de grootste breinbreker. Tegelijkertijd werd, tijdens het rijk
gekwinkeleer van een roodborst, de kas gesloopt. Om 13.00uur werd de overheerlijke lunch
geserveerd in het Eksternest: gevulde soep, broodjes met kroket en gezonde luxe broodjes.
CURSUS HOOGSTAM FRUITBOMEN SNOEIEN

Alle zestien deelnemers aan de cursus snoeien hoogstamfruitbomen hebben zaterdag 19
maart hun "Verklaring van deelname" ontvangen". Hiermee sluiten zij hun snoeicursus af die
bestond uit een tweetal theorielessen van elk 2 uur en een tweetal praktijkochtenden.
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ONDERSTEUNING NATUURDAG ECHNATON
Geen 10, zoals aangekondigd, maar 15 leerlingen kwamen ons helpen met het werk rondom
de poel. Er werden heel wat jonge bomen weggezaagd om de poel mooi open te houden.
Wat mooie sleedoorns werden gespaard en vrijgezet. Dat de jeugd er zin in had en de
handen flink uit de mouwen stak, bleek wel uit de cijfers. De leerlingen moesten namelijk met
een cijfer beoordeeld worden en er werden heel wat negens toegekend!.
NATUURONTBIJT

De wekker ging vroeg, zo op een vrije Pinksterdag, maar het was het zeker waard! Om 8.00
uur was het verzamelen in de Bostuin, van waaruit de wandeling begon. De gids had,
vermoedelijk vanwege de kou, flink de pas erin. Hij leidde ons langs heel veel bloeiend
groen: Appelboom, Vlier, Bospest, Meidoorn en dat allemaal met een vleugje geschiedenis
en leuke annekdotes. Toen we helemaal warm geworden waren van het dauwtrappen, stond
rond 9 uur een heerlijk ontbijt op ons te wachten! We lieten het ons goed smaken en genoten
van de warme zonnestralen die door de wolken heen probeerden te prikken. Toch kreeg de
Bostuin ook zijn verdiende ontbijt: een regenbuitje trok over, dat een gezellige, knusse
afsluiting betekende onder de IVN-tent.
THEELEUTEN OP HET WEERWATERPLEIN EN VIERING VAN ONS 30-JARIG BESTAAN

Theeleutmiddag in de stad was voor ons echt een nieuw evenement. 's Ochtends vroeg
hebben we heel veel verschillende verse kruiden in de Bostuin geplukt (zelfs van heermoes
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kun je thee zetten!). Omdat we ook nog veel gedroogde kruiden hadden waren er heel veel
mogelijkheden om je eigen theezakje te maken. In de loop van de middag kwamen er heel
wat mensen om mee te genieten van de thee, de heerlijke appeltaart van het Eksternest en
de mooie sfeervolle live muziek
Later op de middag waren speciaal alle leden van onze afdeling uitgenodigd om het 30-jarig
bestaan te vieren. Liesbeth Bronkhorst, directeur van Stad en Natuur overhandigde onze
voorzitter een waardebon. We mogen een dag lang de nieuwe Natuurbus van Stad en
Natuur (mét chauffeur) gebruiken; bestemming zelf te bepalen!
OOGSTDAG

Wat was het een geweldige en geslaagde dag, deze Oogstdag 2016! Na een frisse start
kwam de zon erbij en werd het zelfs warm. Veel bezoekers kwamen even een kijkje nemen.
Nu is vers geperste appelsap natuurlijk ook onweerstaanbaar lekker, blijft walnoot meppen
erg leuk en is wol verven met planten een fascinerend proces! Kortom: voor groot en klein
was er genoeg te doen.
NATUURWERKDAG

De appelbomen aan de Muiderweg kregen alle aandacht tijdens de natuurwerkdag van 5
november. Wethouder Frits Huis viel de eer te beurt om de eerste tak af te zagen. Spoedig
volgde een groep ambitieuze vrijwilligers zijn voorbeeld en kregen de bomen weer licht en
ruimte tussen hun takken.
Door alle hulp gaat het snoeien van de 50 bomen sneller dan we verwacht hadden.
VROEGE VOGELBOS VRIJWILLIGERS
De Vroege-Vogelbos-Vrijwilligers houden zich al jaren bezig met kleinschalig aanvullend
bosbeheer in het Vroege Vogelbos. In 2016 hebben de twee vaste begeleiders echter
aangegeven te willen stoppen met hun coördinatie van de berenklauwbestrijding. Stad &
Natuur heeft Landschapsbeheer Flevoland (LBF) gevraagd de mogelijkheden te
onderzoeken om een nieuwe vrijwilligersgroep op te zetten welke zich specifiek bezig gaat
houden met aanvullend bosbeheer. Voorlopig neemt LBF het voortouw in de bestrijding van
berenklauw.
De Bostuinwerkgroep houdt zich incidenteel en op kleine schaal bezig met wat aanvullend
bosbeheer, maar dat concentreert zich dan met name in de directe omgeving van de bostuin
en het Natuur Ontdekpad. Wèl wordt elke maand zwerfvuil geruimd langs de twee
doorgaande fietspaden door het bos.
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BOSTUIN
De Bostuin, een educatieve beleeftuin - gelegen naast het Eksternest in het Vroege
Vogelbos in Almere - wordt onderhouden en beheerd door de werkgroep Bostuin van het
IVN Almere. Naast IVN-leden zijn ook vrijwilligers uit de buurt actief in de Bostuin..
Gedurende het jaar werden 11 werkochtenden/avonden georganiseerd met in totaal 350
vrijwilligersuren.
BOMENTUIN

Over het hele jaar zijn er tijdens 32 werkochtenden diverse beheerwerkzaamheden
uitgevoerd. Een min of meer vaste bomentuinwerkgroep besteedt hier best veel tijd aan.
EXCURSIES
In 2016 waren er 9 excursies. Bij twee excursies was er helaas geen belangstelling. Bij de
overige excursies waren er 28 IVN leden (waaronder de gidsen ) en 27 niet IVN leden. Met
15 cliënten van een zorggroep is een excursie door de Bostuin en een gedeelte van de
Natuurontdekpad gelopen.
JEUGD
SLOOTJESDAG
De Slootjesdag was uitgebreid gepromoot en dat was goed te merken. Terwijl het
evenement pas om 14 uur zou beginnen, stonden de mensen om 12 uur al te trappelen van
ongeduld om de mysteries van de poel te ontsluieren.
Eerst kon er een schepnetje gemaakt worden van flinke bamboestokken, pantykousjes en
slangenklemmen. Er stonden 3 bakken klaar: 1 voor de bijzonderheden, 1 voor de
agressievelingen en 1 voor de prooidieren. om een slagveld te voorkomen. De waterbiologen
waren tevreden over wat er allemaal opgevist werd. Er werden meer salamanders gevangen
dan vorige jaren en de bio-diversiteit was vergroot. Er was ook nog een mogelijkheid om de
diertjes door een microscoop te bestuderen.
PADDENSTOELENEXPERT
Hebt u eerder van Kaaszwammen en Houtskoolzwammen gehoord? Het klonk ons
onbekend in de oren. De IVN-gidsen wisten weer vele soorten te vinden. De vraag was of de
kinderen ze konden opspeuren. Zo'n 30 kinderen met hun begeleiding lukten het en zij
werden daarmee experts! Bovendien trotseerden ze het plotselinge herfstweer. Een kom
heerlijke paddenstoelensoep was hartverwarmend. Nadat mooie herfstmutsen geknutseld
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waren, menige kleurplaat tot leven gebracht was, konden we terugkijken op een knusse en
geslaagde middag
OVERIG
COMMUNICATIE
Dit jaar zijn elf nieuwsbrieven gemaakt door Ad Vossenaar, Irma Stroombergen en
Annemarie Westhoff. Deze worden verstuurd naar de leden en belangstellenden. Door het
jaar heen wordt de website, de Facebookpagina en het twitter account voorzien van
relevante informatie.
STADSAKKER

Op 21 mei werd de waterpomp op de Stadsakker officieel in gebruik genomen. Gedurende
de vorige zomer werden jerrycans water gevuld uit de vaart nabij het Den Uijl park. Tijdens
de evaluatie bleek dat het ontbreken van water op de akker zelf een groot probleem was. De
WolUnie werd lid van de Natuur en Milieu Federatie Flevoland (NMFF). Bij deze organisatie
werd subsidie aangevraagd voor een waterpomp op de akker. Deze aanvraag is
gehonoreerd met een bijdrage uit het fonds Verbraaken. Niets stond nu een waterpomp op
de akker zelf nog in de weg.
Na een toespraak van Jan Wachtmeester werd de pomp op 21 mei officieel in gebruik
genomen door Liesbeth Bronkhorst van Stad en Natuur Anne Bliek van de WolUnie en door
Ad en Irma namens het IVN Almere.
Leden van onze afdeling hebben samen met leden van der Almeerse WolUnie van april t/m
oktober iedere week een dagdeel op de akker gewerkt. Het resultaat was een rijke oogst,
waarmee heel wat wol geverfd is. Dankzij de wede is nu ook de kleur blauw toegevoegd aan
“het palet van de akker”.
FINANCIEN
Zie het financiële jaarverslag 2016.
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