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Dankzij veel vrijwilligers is de weidepoel weer schoon

In de aanloop naar de natuurwerkdag hadden zich slechts vier
mensen opgegeven. We hebben nog overwogen om het niet door te
laten gaan, maar op de natuurwerkdag zelf waren we toch nog met
twaalf personen!

Met speciaal gereedschap om de poel te schonen zijn we aan de slag
gegaan. Met de gewone zeis maaiden we het overjarige riet, met de
slootriek trokken we wortels en planten uit de poel en met de
sloothaak sneden we de dikke wortelstokken in het water door
zodat ze in plukjes naar de kant getrokken konden worden. Zwaar
werk omdat alles zompig, nat en zwaar is. Dankzij de inzet van
vrijwilligers is de klus weer geklaard; de poel is klaar voor de winter
en in het voorjaar hopen we weer op veel kikkerdril en dankbaar
gekwaak in de poel.

Alweer een Tiny forest
Minder tegels en meer groen!
De leerlingen van basisschool
De Optimist hebben een
primeur: het eerste tiny forest
dat op een schoolplein
aangeplant is. De volgende
miniatuurbossen worden
binnenkort aangeplant:
op 23/11 Nobelhorst
op 29/11 Koggepark
op 7/12 Krachtveld.
Succes iedereen !!!

Gezocht: Tiny Forest onderzoeksvrijwilligers
Wil jij helpen met onderzoek
doen naar biodiversiteit in de
Tiny Forests?
De komende jaren onderzoeken
IVN en Wageningen
Environmental Research het
effect van deze minibossen op
de verscheidenheid aan planten
en dieren. Het onderzoek start
in febr. 2019 in vijf Tiny

Forests in de steden Almere,
Delft, Ede, Utrecht en Zaanstad.
Zowel experts op het gebied
van soortendeterminatie als
enthousiaste beginners kunnen
zich aanmelden.
aanmelden als
onderzoeksvrijwilliger

Ons nieuwe excursieprogramma:

25/5
22/6

Voor degenen die geen excursie
willen missen geven we hier
alvast het programma t/m eind
juni:
16/12 10.00-12.00
Buitenhout
6/1
11.00-13.00 Vroege
Vogelbos
20/1
10.00-12.00
Kromslootpark
17/2
12.00-14.00
Pampushout
24/3
12.00-14.00
Schapenbos en Overgooise
zoom
28/4
10.00-12.00
Muiderbeek en Almeerderstrand
19/5
11.00-13.00
Kotterbos
10.00-12.00 IVN Bomentuin
23.30-01.30 nachtvlinders Vroege Vogelbos

Over de excursies t/m 24 maart vind je al meer info op onze site
door erop te klikken.

De eerstvolgende excursie is
dus op zondag 16
december.
Zin om er in de donkere dagen
tussen Sint en Kerst even
lekker op uit te gaan?
Ga met ons mee om de
winterse natuur in het
Buitenhout te ontdekken!

Afwisselende excursie den Uylpark en Beatrixpark

Een frisse ochtend en een grijze lucht. Er waren 7 deelnemers en 3
gidsen. Vanaf de nieuwe parkeerplaats Amsterdamse weg 1 togen
wij richting het den Uylpark met uitzicht op de laan van zilverlinden.
We stonden stil bij de meerkoet. Een echte opportunist. Zolang er
eten is gedijt de meerkoet prima in de stad. Een onverdraagzame
vogel in zijn territorium maar daar buiten gek genoeg niet. Op de
stadsakker toonde Irma de fraai gekleurde dotten wol afkomstig van
de verfplanten van deze door vrijwilligers onderhouden tuin. We
zagen de rode wortel van de meekrap en de grote rozetten van de
wede (blauw). De ganzenbloem en gele kamille stonden nog te
bloeien. Twee bijzondere eiken staan in de stadsakker. De
tweekleurige eik en de (tamme)kastanjebladige eik. Deze bomen zijn
geplant ter gelegenheid van de afronding van de renovatie van het
park. Onder het spoor en de Waddendreef liepen we naar de
Koningslinde. Een metalen hekje markeert de boom waar Beatrix in

1981 de Koningslinde plantte. Helaas niet de echte. (foto rechts)
Een onverlaat heeft de boom in de nacht van Luilak afgezaagd. De
stomp is wel gered en in de Noordoostpolder doorgekweekt om
uiteindelijk in 1993 weer herplant te worden op het Deventerpad.
Met de voltooiing van renovatie Beatrixpark is deze boom wederom
herplant aan het einde van de Boulevard (foto links).
De paden in het bos worden begeleid door gewoon nagelkruid. De
haakvormige zaden worden onbewust meegenomen door
wandelaars. Een leuke soort is de donkere ooievaarsbek die goed
gedijt in de halfschaduw. Deze plant is ingebracht met nog veel
andere stinseplanten door de Beheergroep Buurtbewoners
Beatrixpark. Opmerkelijk is een groep hopbeuken in het bos. Grillige
bomen met een markante bast.
We hebben een heus beukenbos ontwaard met alleen het roodbruine
beukenblad op de grond in dit relatief jonge park. Op de oevers
grazende waterhoentjes en de knobbelzwanen. Die zwanen bleken
allemaal geringd. Bij de brug over de boulevard een mooie groep
watercipressen. We liepen maar gestaag door want de kou in je
lichaam begon wat op te spelen. Bij de kinderboerderij even op
temperatuur komen met een kop koffie. Daar staan een paar
exemplaren van de kaukasische vleugelnoot. Brede bomen met een
dikke stam en zware zijtakken. Teruglopend besef je pas hoe dicht
je bij het centrum van de stad bent. Een leuke wandeling die we
zeker gaan herhalen. Noteer maar vast, mei 2020.

Kom je ook naar onze
nieuwjaarsreceptie?!
We hebben de laatste maanden
heel veel nieuwe leden in
mogen schrijven.
Wat zou het leuk zijn, om ook
die te ontmoeten op onze
Nieuwjaarsreceptie met
wandeling in het Vroege
Vogelbos!
meer informatie

www.ivn.nl/afdeling/almere
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