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Maretakken in het Vroege Vogelbos?

Met heel erg veel leden en allerlei lekkere hapjes en drankjes was de
bovenruimte van de schaapskooi prettig gevuld tijdens onze
nieuwjaarsreceptie. Natuurlijk bleven we de traditie trouw en maakten we
een wandeling door het Vroege Vogelbos. Rinus had besjes van een
maretak meegenomen. Als je zo'n besje stuk maakt heb je een plakkerige
substantie en een zaadje. Die zaadjes hebben we op allerlei takken
geplakt in de hoop, dat we ooit een maretak in het Vroege Vogelbos
aantreffen. Volgend jaar op zoek naar het resultaat: alvast een goede
reden om dan naar onze receptie te komen!

Help ons tijdens NLdoet: in de Bostuin of op de
verfplantenakker (zaterdag 14 maart)
Hoe werkt het? Klik op de foto hiernaast
en je gaat naar de NLdoet site van het
Oranjefonds. Zoek daar naar onze
klussen. Je ziet dan, dat we in de
Bostuin een haag willen planten rond de
verfplantentuin en dat we op de
verfplantenakker wat houtsnipperpaden
aan willen leggen. (deze twee klussen staan dus apart vermeld op de site)
Als je je aanmeldt als vrijwilliger maak je ons blij en staat je een gezellige
werkdag buiten in de natuur te wachten. Wij zorgen voor koffie/thee/koek
en een lekkere lunch!

komende activiteiten
23 februari: Oostvaardersbos

De natuur in de Oostvaardersplassen blijft de
gemoederen bezig houden. Het is zeker een
heel interessant gebied en daarom organiseren
we er graag weer een excursie. Met wat geluk
zien we "de vliegende deur". Heb je een
verrekijker, neem die dan mee.
Meer info: klik op de foto.
19 april: Heemparken Amstelveen
Dwalend door betoverend heemgroen
Zondag 19 april gaan we op bezoek in
heemparken van Amstelveen. In het Jac. P.
Thijssepark en de Braak bloeien de
stinseplanten tussen het ontluikende groen. De
sfeer is sprookjesachtig en uniek. Deze parken
zijn niet voor niets uitgeroepen tot een
rijksmonument en vragen een heel consequent en minutieus beheer.
Rinus Hofs, jarenlang nauw betrokken bij het beheer, en Hilde Sijens,
tuinvrouw in de heemparken gaan vertellen over wat we tegenkomen.
Over de historie van deze bijzondere parken en wat er nodig is om deze
heemparken in stand te houden.
We vertrekken om 10.00 uur (carpooling) vanaf de parkeerplaats aan de
Muiderweg 10 nabij het Eksternest naar de Amsterdamseweg 271 in
Amstelveen. Omstreeks 13.30 uur zijn we weer terug op de Muiderweg 10
in Almere.
Er is plaats voor 20 deelnemers. Geef je daarom tijdig op voor deelname.
Tot 1 april staat aanmelding voor deze excursie alleen open voor onze
eigen leden.

Meer activiteiten die we de komende tijd organiseren vind je door
hier te klikken

Natuurgidsen in opleiding naar upcyclecentrum
In juni van dit jaar krijgt Flevoland er een grote groep
enthousiaste natuurgidsen bij. We zijn nu bezig met het blok
ecologie. Naast de meer theoretische avondlessen op
woensdag zijn er ook vaak excursies op zaterdag. Deze
keer liepen we eens niet door het groen, maar waren we te
gast bij het upcyclecentrum in Almere.
Hier zagen we de praktische uitwerking van het principe
"cradle to cradle" We werden gastvrij ontvangen en kregen een heel
informatieve inleiding over het hergebruik van "afval".

Natuurexcursie Cirkel- en Museumbos - 19 jan.

Het begin van de excursie was een beetje ‘rommelig’ omdat er gelijktijdig
in de buurt ook een
CrossCup wedstrijd werd gehouden.
Voor de winterwandeling waren we totaal, inclusief gidsen, met 20
personen. Het mooie Cirkelbos ligt in Almere Overgooi, en is één van de
bossen in de boswachterij Almeerderhout.
De rechte lijnen in het gevarieerde polderbos worden onderbroken door in
cirkels geplante bomen en struiken. Door het bos stroomt de
Gooimeerbeek die gevoed wordt met kwelwater uit het Gooi. De bron van
dit water ligt aan de dijk waar pleistoceen zand dicht aan de oppervlakte
komt. Na het mooi groeiende sterrenkroos in het zeer heldere water van
de beek te hebben bewonderd, gingen we richting Almere Boven. Dit is
een kunstmatig aangelegde berg van zo’n 28 meter hoog, en onderdeel
van het Museumbos. De grond hiervoor, was over van allerlei
projecten in de regio, en werd hier telkens opgebracht. De begroeiing op
de hellingen van de berg wordt in toom gehouden door ijverige Hampshire
Downs schapen onder leiding van twee zorgzame herders. Boven op de
berg hadden we een mooi uitzicht over de bosrijke omgeving (én het
CrossCup gebeuren).
Na de ‘afdaling’ liepen we weer het bos in met opvallend veel, soms vrij
grote beuken. De beuk groeit goed en hard in de kalkrijke Flevolandse
polderbodem en produceert -om de zoveel jaar- veel nootjes. De bladeren
zijn glanzend en zijn zo gerangschikt aan de tak dat de stam is beschermd
tegen zonnebrand (schorsbrand). Deze is glad en de bast is dun en niet zo
goed bestand tegen de zon. Verschillende soorten vogels hebben we
gehoord én gezien, zoals de
koolmees, winterkoning en het goudhaantje, de kleinste vogel van
Europa. In een grote half afgebroken populier troffen we nog braakballen
aan van een kerkuil. We weten dit zo goed omdat -na gedegen onderzoek
met loep- van de inhoud van de braakbal er o.a. een schedeltje van een
spitsmuis in bleek te zitten. Alleen déze uilensoort is ook dol op
spitsmuizen. In een andere half afgebroken populierstam zagen we de
boorgaten van een specht zitten. Gezien
de tijd konden we helaas niet meer naar het Labyrint, een wandelroute
over een met 368 haagbeuken beplante dijk. De wandeling duurt een klein
half uur. De vorm is ontleend aan het oer-labyrint, zoals die is afgebeeld
op de in Ierland opgegraven Hollywoodstone (ca. 550 jaar voor Christus).
Een andere bezienswaardigheid is het bosperceel Zalm in blik. Genoemd
naar de ontwerper van het Cirkelbos, Christian Zalm. Op de vier hoeken
staan eikenhouten
grenspalen van vijf meter hoog. Daarbinnen wordt het bos aan de
natuur overgelaten. Je kunt er over een brede open strook omheen
lopen, maar je mag er niet in. Weer bij de parkeerplaats aangekomen,
meldden de deelnemers dat ze het een zeer leerzame excursie hadden
gevonden.
En last but not least, het weer was fantastisch: droog en zonnig. We
hebben weer genoten!

We besluiten de nieuwsbrief met deze mooie foto's van Annika Westgeest
die gemaakt zijn in de Bostuin. Fijn, dat we ze mochten plaatsen!
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Deze e-mail is verstuurd aan almere.ivn@gmail.com.• Als u
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