IVN afd. Almere - Jaarverslag 2018
IVN Almere, een natuurvereniging met een veelheid
aan natuuractiviteiten en een gezonde groei
Met 114 publieksactiviteiten in 2018 werden 1.352 mensen betrokken
bij de activiteiten van IVN Almere. Zij besteedden in totaal 4.157 uur
in de natuur.
Hieronder volgt een bloemlezing van activiteiten in 2018 van onze
vereniging. Het zijn items die eerder ook verschenen zijn in de
maandelijkse nieuwsbrieven.
Nieuwjaarsreceptie
Na een lekker bakje koffie trokken we de wandelschoenen aan voor een
heerlijk wandeling door ons Vroege Vogelbos. Natuurlijk startten we bij
de Bostuin. Via het schapenweitje liepen we naar de mega grote
bloeiende Hazelaar. We hielden halt bij de -vermoedelijk- dikste boom
van Almere. Nadat we het allemaal wat fris hadden gekregen bleek onze
"stal" dichtbij. Hier konden we genieten van warme en koude hapjes,
lekkere likeurtjes, verrukkelijke koekjes en nog veel meer! Even lekker
bijpraten met bekenden en minder bekenden. Omdat het zo gezellig was
werd het wat later dan de voorgestelde 13.00uur. Kortom de aftrap was
geslaagd.
Zuidwester storm over Vroege Vogelbos
Een kleine ravage werd er door de bulderende windkracht van 18 januari
aangericht in het Vroege Vogelbos. Het bos ademde van de ene op de
andere dag een andere sfeer. Mooie bomen knapten als nietige
luciferhoutjes. Dankzij de beheerder van het Vroege Vogelbos en de
fanatieke IVN vrijwilligers waren de paden in het bos al snel weer goed
beloopbaar. Takken werden op een natuurlijke manier in het bos gelegd
waardoor de natuur zich hierover snel zal gaan ontfermen. Wie weet
levert dat in het najaar weer mooie paddenstoelen op, dankzij deze extra
voedingsbronnen.
Eerste bostuinwerkdag 2018
De Bostuinliefhebbers gingen op 18 februari lekker aan de slag: de
handen uit de mouwen! Een ploeg maakte in de rozentuin de rozen vrij
van o.a. klimop. De andere ploeg ging de strijd aan met het gras in de
vlindertuin. Nadat we lekker gewerkt en bijgepraat hadden, kregen we als
beloning de zon te zien en werd het zo ook nog hartverwarmend.
Kromslootpark wandeling
Het is leuk, als er bij een excursie een "kers op de taart is": als er iets
echt bijzonders te zien is. Zo'n kers hadden we bijna letterlijk tijdens onze
excursie in het Kromslootpark: prachtige en zeldzame rode
kelkzwammen! Ondanks de nachtvorst zagen we op 7 februari ook al
klein hoefblad in bloei staan. Deze waarnemingen en nog veel meer
maakten dat we er geen spijt van hadden dat we op pad waren gegaan,
al was de wind op de open vlaktes snijdend koud!

Lammetjesdag
Stad en Natuur stuurde de lammetjes voor het eerst naar buiten en IVN
was daarbij aanwezig met een kraam en met twee leuke activiteiten voor
de vele kinderen die er waren. Ook hielden we korte excursies door de
Bostuin en het Vroege Vogelbos. De Stadsakker kraam had symbolisch
een goede plaats: tussen IVN en de Wolunie in. De vele liters heerlijke
soep die Irma er uitdeelde zijn tot de laatste druppel opgegaan.
NL-Doet in de Bostuin
Was het de dagen daarvoor nog ijzig koud, zo heerlijk was het weer met
NL-Doet. We troffen het met een professionele klusser in ons midden die
in een handomdraai het geraamte van de beestentoren had staan. Ook
werd er flink gezaagd om alle takken op maat te krijgen. Maar het meeste
werk ging zitten in het maken van kleine bosjes plantmateriaal waar de
insecten straks hun toevlucht kunnen zoeken. Een overheerlijke lunch
met soep was een mooie kroon op het werk.
En NL Doet op de Stadsakker
Met echt prachtig gelakte nagels en kleurige gympen kwamen een aantal
meiden van de International School gezellig schilderen….. dat dachten ze
althans (verfplantenakker). Zonder mopperen hebben ze geholpen om
vijf kuub compost weg te scheppen, dode planten van de bedden te
verwijderen enz. We hebben gezellig en goed met ze gewerkt en veel
gedaan.
Praktijkdag Groenhorst
Dat kwam even mooi uit na de laatste storm: 14 leerlingen van 2 vmbo
kwamen praktijkervaring opdoen in het Vroege Vogelbos. Ze hebben van
heel wat omgewaaide en omgezaagde bomen de takken afgezaagd en
verwerkt in takkenrillen. Als echte IVN'ers konden onze begeleiders het
natuurlijk niet laten om de leerlingen tussen de bedrijven door het een en
ander te vertellen over het opkomende daslook, de judasoor op de vlier,
de verschillende boomsoorten, enz. We bedanken de leerlingen voor het
nuttige werk!
Lintje voor Herbert
Een koninklijke onderscheiding krijg je niet zomaar! Om in aanmerking te
komen moet je je heel veel jaren belangeloos ingezet hebben voor de
gemeenschap. Onze (inmiddels ex-)voorzitter heeft een heel lange en
succesrijke carrière in het Almeerse groen (o.a. Beatrixpark, Stad en
Natuur, Bomentuin, Bostuin). Wat mooi en verdiend was het, dat al die
vrijwillige inzet eens in een oranje zonnetje gezet werd! Het werd een
mooie en feestelijke ochtend in de schouwburg. 's middags hebben we
de feestelijkheden met een wat groter gezelschap voortgezet in het
Eksternest.
Algemene Ledenvergadering
Het eerste besluit van de alv werd ingegeven door de dreigende
onweerswolken: we gingen eerst maar naar buiten om het eerste Tiny
Forest van Almere (in het najaar 2017 aangeplant) te bezoeken. De
gewijzigde statuten alsmede het nieuwe huishoudelijk regelement werden
aangenomen. Voorts zijn er twee nieuwe bestuursleden benoemd: Irma
Stroombergen en Huib Leenders. Na het wegvallen van Anita die in het
begin van dit jaar overleden is bestond het bestuur nog maar uit drie
leden. We zijn erg blij met deze versterking!

Doe- en Kijkdag
Het weer was wat twijfelachtig maar de bezoekers op de Kemphaan
waren dat zeker niet. Gezellige enthousiaste bezoekers die zeker meer
wilden horen over de oude traditie om met het paard omgezaagde bomen
uit het bos te halen. De kinderen waren nieuwsgierig naar de voeldoos en
hun ouders hoorden wat onze plannen voor de komende periode zijn.
Excursie Schapenbos
Na een koude periode was het half april plotseling veel warmer. De
natuur maakte een inhaalslag en tijdens onze wandeling zagen we
hoefblad, speenkruid, ereprijs (foto), vroegeling en nog heel veel meer in
bloei staan. Met een groep van acht mensen genoten we tijdens een heel
afwisselende wandeling van het ontluikende voorjaar.
Natuurontbijt in bostuin
Een dapper groepje, helemaal gekleed op het minder mooie weer ging de
lanen in en de paden op, onder begeleiding van Jan & Harry. Omdat de
natuur nu erg mooi is, was er volop te vertellen over de natuur van het
Vroege Vogelbos. Om de mensen een genoeglijk en droog ontbijt te
bieden, mochten we gebruik maken van de zaal van het Eksternest.
Kortom een brede natuurbeleving!
Werkdag bostuin
Het was wat bewolkt, maar iedereen was enthousiast. Met ons zevenen
trokken we aardig wat "niet gewenst kruid" weg. Vooral heermoes en een
aantal grassen. En het mag gezegd worden: nooit waren we zover met
het beteugelen van het onkruid als nu! Het gras terug gedrongen zien
worden en het gezellige samenwerken geeft een enorme energie-boost..
Ter herinnering aan Anita
In februari overleed Anita Talens, ons voormalig bestuurslid. Het was een
fijn mens met fantastische verhalen. Ooit vertelde ze eens dat ze dol was
op "Groot-moeders-oorbel". Vroeger had ze die in de tuin maar op haar
balkon paste het niet. Zodoende leek het ons gepast om zo'n plant, ofwel
Fazantenbes, voor haar te planten in de IVN Bostuin. De plant is nog
klein maar volgens de plantbeschrijving zal hij dit jaar nog een echte
blikvanger in de Bostuin zijn. Toen de Fazantenbes geplant was, hebben
we gezamenlijk nog even Anita herdacht.
Excursie Den Uylpark - Beatrixpark
Op deze zonnige lentemorgen heeft Herbert een groep van ongeveer 10
personen rondgeleid. Misschien is het park in dit seizoen en met dit weer
wel op z’n mooist. Via de verfplantenakker, de verstopte Beatrixboom en
de verdekt opgestelde bijenkasten, kwamen we bij de kinderboerderij van
S&N. daar hebben we de geslaagde excursie afgesloten met een kopje
koffie.
Weer een leuke en drukbezochte slootjesdag
We troffen het wat weer betreft: beter kon niet! Met ongeveer 150
bezoekers was het weer gezellig druk. Dit jaar stond in het teken van de
fanatiekelingen: jong en oud! Nieuw dit jaar was dat de waarnemingen
opgestuurd konden worden om een beeld te krijgen van de
waterkwaliteit. Dat het goed gaat met de poel bleek wel uit de vele
salamanders die gevangen werden (en natuurlijk ook weer teruggezet
werden).
Juni: rozentuin op zijn mooist
Ook met je ogen dicht vind je de rozenperken in onze Bostuin. Er staan
namelijk vooral geurende rozen en in juni staan ze zowat allemaal in volle

bloei! In 2011 hebben we een begin gemaakt met het planten van de
rozen en de begroeiing eronder. Inmiddels is het een heel mooi
uitgegroeid en prachtig deel van de tuin!
Wel 200 bezoekers op theeleutdag
Na een rustig begin werd het behoorlijk druk bij onze heel zonnige
theeleutmiddag in de Bostuin. Jong en oud kwamen ontdekken hoe thee
smaakt van zwarte bessenblad, braamblad, heermoes, goudsbloemen,
enz. enz. Na hartelust werden de heerlijkste melanges gemaakt en
opgedronken. Van de cakejes van Irma en van de appeltaart van het
Eksternest bleef geen kruimel over. De zon stond de hele middag hoog
aan de hemel, dus onze eigen kruidendroger op zonne-energie draaide
op volle toeren!
Rolling Nature op de Kemphaan
Zondag 15 juli waren we vertegenwoordigd bij Rolling Nature op de
Kemphaan. Er kwamen erg veel gezinnen met jongere kinderen en dat
kwam ons goed van pas, want we wilden bekendheid geven aan onze
nieuwe jeugdnatuurclub die in september van start gaat.
Het is mooi om te ervaren, dat er veel belangstelling is voor IVN en de
activiteiten die we organiseren.
21 juli - Bostuinwerkdag
Deze zaterdag was fantastisch! 'Veel handen maken licht werk' dat bleek
maar weer! Want ondanks de hitte hebben we weer flink de schouders
eronder gezet! De paden zijn weer begaanbaar gemaakt middels diverse
scharen groot & klein. Daarmee werd ook veel Oregano geoogst....winwin! Het stenen-pad lijkt ook weer net te zijn neergelegd, lekker schoon
zo zonder onkruidjes! De bloemenklok werd weer ontdaan van onkruid en
kreeg een nieuw 'batterijtje' waardoor die weer op tijd loopt. De
bloemensalade- & kruidentuin kregen een kleine facelift. De IVN-cirkel
werd gemodelleerd en alle dode vrouwenmantelbloemen eruit geknipt!
Natuurlijk het Vlinderstuk niet te vergeten, ook daar werd weer druk
onkruid/Heermoes getrokken. Ook de planten die we een paar weken
geleden van IVN-Woerden hebben gekregen, hebben nu een plekje in de
Bostuin gekregen.
IVN-Zeewolde bezoekt onze Stadsakker
U gelooft het misschien niet, maar ondanks de hitte van de afgelopen
periode, zijn we nog steeds wekelijks op onze verfplantentuin te vinden.
En eigenlijk zijn we bijzonder trots op "onze" akker, want het staat er
super goed bij. Dat vond ook IVN-Zeewolde die onlangs de akker met
een bezoekje vereerde. Het meeste werk bestaat momenteel uit water
geven. Er wordt heel wat aan de pomp gezwengeld.
Heel veel nieuwe ‘paddenstoelenexperts’
Dinsdagmiddag in de herfstvakantie organiseren we ieder jaar onze
paddenstoelmiddag voor de kinderen. Veertig kinderen en hun
begeleiders gingen in groepjes paddenstoelen zoeken langs het
ontdekpad in het Vroege Vogelbos. Zouden ze alle paddenstoelen vinden
die afgebeeld staan op het fotoblad dat ze meekregen? Dat lukte zeker
wel en het verwonderde ons niet, dat de kinderen er nog heel wat meer
vonden. Op vier plaatsen langs de route stonden onze gidsen die veel
konden vertellen over al die paddenstoelen.
Na afloop werden er nog herfstknutsels gemaakt en was er voor iedereen
heerlijke paddenstoelensoep. Daarna kon iedereen trots naar huis met de
button "paddenstoelexpert"op de borst.

Ook volwassenen enthousiast over paddenstoelen
Zondag 14 oktober was de herfstexcursie onder zonnige
omstandigheden in het Vroege Vogelbos. Maar liefst 41 deelnemers
hadden zich vooraf aangemeld. Met de droge zomer achter ons en de
herfstbuien die maar uitbleven, zou je verwachten dat er niet zoveel
paddenstoelen te zien zijn. Dat bleek allemaal erg mee te vallen. Vooral
de houtzwammen verdragen de droogte beter dan de op de grond
levende soorten. Opvallend veel aanwezig: de honingzwammen. We
zagen onder de afgevallen boombast de strengen zwarte vervlochten
schimmeldraden die zo kenmerkend zijn voor de honingzwam. De
elfenbankjes kennen we wel maar wat lijken ze toch veel op die andere
houtzwammen die we tegenkwamen. Zoals de witte bultzwam, de grijze
buisjeszwam, de platte tonderzwam of de spekzwoerdzwam. Voelen,
ruiken en soms proeven zonder doorslikken en uitgerust met een
spiegeltje, loupe en mesje kom je een heel eind. Van de inktzwammen
kwamen we tegen de glimmer-, de zwerm- en volgens Huib misschien
wel de ruwsporige inktzwam. De deelnemers waren net zo enthousiast
als de gidsen en na afloop bleven veel mensen hangen bij een glas
limonade, kopje thee of koffie. Wat een heerlijke middag in het bos.
IVN-route-app officieel in gebruik genomen
Tijdens de IVN-ledendag op 6 oktober j.l. werd vol trots de nieuwe IVN
route app gelanceerd. Inmiddels zijn er twee routes in het Vroege
Vogelbos en een route in het Den Uylpark in de app opgenomen. Je kunt
nu dus ook met een digitale natuurgids op pad! De app met wandel- en
fietsroutes is gratis beschikbaar in de stores (apple en android).
Bostuinwerkdag - 21 oktober
Het begon al goed met de heerlijke worteltaart van Maud. De taart gaf de
nodige energie voor de slag om de Bostuin! Herbert had een lijstje: alle
bossige planten mochten gehalveerd worden: Kogeldistels,
Koniginnekruid en Kaardebollen. Jan probeerde de bloemenklok weer op
te schonen en kreeg daarbij hulp van Anneke. Coby & Els lieten de
handen weer wapperen in het Vlinderstuk. Leny, Jan & Jolanda bogen
zich over het terugdringen van de Guldenroede. Joke ging op zoek naar
de te vele Kaardenbollen. Maud en Irma bonden de strijd aan met de
Kogeldistels. Aan het einde van de ochtend verenigden de mannen hun
krachten, om een flinke pol gele lis uit de vijver te trekken.....dat nog
maar net goed ging want er was een glijpartij die gelukkig niet te nat
eindigde. Langzaam keerde iedereen terug naar zijn/haar persoonlijke
bezigheden, moe maar voldaan. Het roodborstje bleef met de taartkruimels achter. Het was een heel gezellige werkdag.
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.

Afwisselende excursie den Uylpark en Beatrixpark
Een frisse ochtend en een grijze lucht. Toch nog 14 deelnemers. Vanaf
de parkeerplaats Amsterdamsweg 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.
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. 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. 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. 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.
16 november - laatste stadsakker werkdag 2018
Vrijdag 16 november was een sombere mistige dag. We zouden het
gereedschap schoonmaken, de spullen in de gereedschapskast nalopen
en toasten met koffie op een goed verlopen seizoen. We waren met zijn
vieren. De dames konden het niet laten om nog even wat kweekwortels
eruit te trekken. De heren begonnen met de grote schoonmaak van het
gereedschap. Uitermate tevreden sloten we het werk voor dit jaar af.
Eenmaal thuis plopte er echter een akker-kabouter te voorschijn: Jullie
zijn vergeten de Dahlia's te rooien.
9 December - IVN-Jeugd Natuur Club
We troffen het met het weer! De afgelopen dagen had het alleen maar
geregend, maar nu mochten we droog door het bos struinen, op zoek
naar alles wat bruikbaar was voor 'natuurlijke kerstversierselen'. Tijdens
de zoektocht vonden de kinderen nog vele paddenstoelen:
geweizwammetjes, dodemansvingers, judasoren... Ook een mooie
natuurbeleving was het glibberen en glijden met de laarzen door de
modder. De wuivende bomen met kale takken lachten ons vriendelijk

toe. Met vele takken en rietpluimen werd ons lokaal gevuld. Prachtige
sterren werden er gemaakt, takken met fijne takjes van de berk werden
omwonden en versierd, rozenbottels werden geregen tot harten en de fel
groen geverfde dennenappels met glitters waren favoriet. Tevreden
kinderen werden door hun ouders weer opgehaald. We konden terug
kijken op een geslaagde mooie middag.
Tiny Forest
Nadat vorig jaar november het allereerste Tiny Forest op Almeers
grondgebied (Almere Poort) werd geplant volgde een jaar later op 15
november het tweede: op het schoolplein van De Optimist werd Tiny
Forest - Bostimist genaamd - onder stralende zonneschijn ingeplant. Het
is erg spannend hoe dit Tiny Forest zich zal ontwikkelen. Het is de
bedoeling dat het ook als buiten-lokaal gebruikt gaat worden. Eind 2018
telt Almere 5 Tiny Forests:
1. Cascadepark Almere Poort, plantdatum november 2017
2. De Optimist, Tussen de Vaarten, plantdatum 15-11-2018
3. Almere-Nobelhorst, plantdatum 13-11-2018
4. Koggepark, Kruidenwijk, plantdatum 29-11-2018
5. Krachtveld, Almere-Haven, plantdatum 7-12-2018
En door het jaar heen ….
En als je denkt dat dit het dan wel is, dan heb je het mis. De
bostuinwerkgroep in het Vroege Vogelbos heeft elke maand een
georganiseerde werkdag en tussendoor worden nog geregeld de
graspaden en het grasveld gemaaid. Elke week in het groeiseizoen zijn
de vrijwilligers van de stadsakker in het Den Uylpark (verfplantentuin) in
de weer en de werkgroep Bomentuin op stadslandgoed De Kemphaan
komt tweewekelijks bij elkaar. Uiteraard gebruiken we gereedschappen
die periodiek nagekeken en schoongemaakt worden.
Daarnaast zijn er de nodige bestuurs- en regiovergaderingen, de
maandelijkse natuurexcursies worden voorbereid en uitgevoerd, de
maandelijkse nieuwsbrieven worden samengesteld, de penningmeester
die jaarrond voor de financiën zorgt, het voorbereiden en begeleiden van
alle activiteiten die we organiseren, het opmaken en versturen van
persberichten, het rapen van zwerfvuil in het Vroege Vogelbos en het
Den Uylpark, het bijhouden van website, facebook en twitter en tot slot
het samenstellen van dit jaarverslag en het financieel jaarverslag.
Alles overziende een zeer Indrukwekkende hoeveelheid werk, Dit kan
alleen maar door de grote inzet van een relatief kleine groep
gepassioneerde IVN vrijwilligers die gelukkig worden bijgestaan door de
vele IVN handjes die toch altijd weer op komen dagen als er om verzocht
wordt.
We hebben een mooie vereniging; heel hartelijk dank daarvoor!

