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Helpende handen gezocht voor 14 december,
voor rondom onze IVN-kraam

Zondag 14 december is ons IVN te gast op het Vogel- en Natuur Festival
in het KAF. Daarvoor zoeken wij nog helpende handen om de kraam te
helpen opbouwen en te bemannen.
We zoeken mensen voor de hele dag vanaf 9.00 - 17.00uur.
Graag aanmelden via: ivnalmere@yahoo.com

Oesterzwam-zwam resultaat
Tijdens de Appeltjesdag (29 september j.l.) en ook tijdens Dierendag op de
Kinderboerderij in het DenUylpark (6 oktober) hadden we een flink aantal
zakjes Oesterzwammen-zwam verkocht. Hierbij het trotse resultaat van 1
van de eigenaren.

Kom 27 november helpen om TF-Floriade te planten

Bostuinwerkdag - 23 november
Het was een lekkere rustige herfstdag misschien beetje fris toen we met
zijn 6-en acte de precense gaven voor de 1-na-laatse werkdag van dit jaar.
Eerst werd er even flink bijgepraat onder het genot van een lekkere bak
koffie. Vervolgens deden we een rondje Bostuin om te kijken wat er
gedaan moest worden. Eigenlijk geen grote klussen maar het gewone
tuinwerk waardoor er flink werd gesnoeid en woekerende planten even de
kop ingedrukt werden.
Ook moesten we wat herstelwerk aan 1 van de wolhuisjes verrichten maar
dat bleek toch wat lastiger dan verwacht.
In iedergeval werden we ter zijde gestaan door Roodborsten die ons
gewroet tussen de planten nauwkwurig in de gaten hielden of er wormpjes
e.d. te verschalken waren.
Toen we het allemaal een beetje koud begonnen te krijgen was het zo
rond 13.00uur toen we de spullen terugbrachten naar de container.
Het was een fijne en gemoedelijke werkdag. Tot ziens op 21 december!

excursie 24 november - Kathedralenbos
Er waren maar liefst 23 deelnemers, van jong tot oud, voor deze excursie
met als thema “bomen en bos”. Het was mooi, rustig herfstweer met een
flauw zonnetje erbij, wat wil je nog meer? Noú, twee goede gidsen en die
hádden we.
Het Kathedralenbos ontleent zijn naam aan het groene bomenkunstwerk
van Martinus Boezem. De 178 Italiaanse populieren zijn geplant conform
de plattegrond van de kathedraal van Reims. Het is een relatief jong
gemengd loofbos.
De volgende struiken/bomen zijn de revue gepasseerd en besproken:
Rode kornoelje, de Balsempopulier, Boswilg, Gewone esdoorn, Wilde
zoete kers (boskriek), Haagbeuk, Schietwilg, Kardinaalsmuts, Beuk,
Hazelaar en Walnoot (twijgen met het geladderd merg). Ook stonden er
nogal wat Robinia’s, ook wel valse acacia genoemd, oorspronkelijk
bedoeld als productiebos. Jean Robin heeft als eerste deze boom vanuit
Noord-Amerika in Europa ingevoerd, vandaar de naam. Onder deze
bomen groeiden zeer veel brandnetels, als bewijs dat de grond alhier erg
voedsel/stikstofrijk is. Ecologisch gezien is de brandnetel echter wél een
belangrijke plant, aan- gezien veel rupsen en insectensoorten hier
gebruik van maken. Eén van onze gidsen wist te vertellen dat óók voor
ons mensen deze plant van belang kan zijn. Neem een paar topjes van
jonge blaadjes, maak er thee van, drink het, en het helpt tegen diarree
……….
Op een dode populier zaten duidelijke “boorsporen” van een specht, op
zoek naar rupsen en insecten. Langs de route stond een klit, met van die
leuke bolletjes met haakjes die overal aan blijven kleven. De ‘uitvinder’ van
het klittenband. We hebben pootafdrukken van een ree aange-troffen,
alsmede op dood hout geweizwammetjes, elfenbankjes en de paarse
knoopzwam gezien, ook op een andere plek nog
inktzwammen. Staartmezen (altijd in een groepje) vlogen van boom tot
boom en de Goudhaan, het kleinste vogeltje van Europa, was er ook. De
Gaai, ook wel de ‘veldwachter’ van het bos genoemd; hij kan nogal
tekeer gaan bij “onraad”, was regelmatig te zien en te horen.
Uiteindelijk hebben we natuurlijk ook de Groene Kathedraal bewonderd,
waarvan de bomen in 1987 zijn geplant.
Volgens de planning zouden de bomen in 2023 kaprijp zijn en zou dit
groene monument dus verdwijnen. Gelukkig is dit niet het geval want,
met goedkeuring van de meester zelf, mogen dode bomen worden
vervangen door nieuwe. Tenslotte zijn we via het ‘negatief’ van de
kathedraal, zijnde de vorm van de kathedraal op ware grootte in een
grasveld, omzoomd met haagbeuken, terug gelopen naar de
parkeerplaats.
Al met al was dit weer een zeer geslaagde excursie, zeker ook af te lezen
aan de
reactie van de deelnemers.

2 november - Natuurwerkdag
Zaterdag 2 november was de natuurwerkdag. Het werd een natte
aangelegenheid. Nat vanwege het soort klus omdat we riet bij de poel
achter het Eksternest zouden gaan maaien. En nat vanwege het weer. Het
was nog wel droog toen we begonnen, maar eenmaal aan de slag begon
het uit het niets opeens te regenen en niet zo'n klein beetje ook. We
renden richting droge schaapskooi maar dat kon niet verhinderen dat we
toch behoorlijk nat waren geworden. Na 20 minuten was het weer droog
en gingen we weer aan de slag. De opkomst was niet hoog, maar met die
paar mannen hebben we toch weer een deel van het riet van de poel
verwijderd. Goed voor de kikkers en salamanders en andere
watergebonden dieren en planten in dat mooie kleine stukje natuur in het
Vroege Vogelbos.

Voor de agenda:
14 december in KAF - Vogel- en
NatuurFestival
Op zaterdag 14 december kunt u onze kraam
vinden tijdens het Vogel- en Natuurfestival.
Stichting Vogel- en Natuurwacht viert hun 35jarig bestaan. Ze pakken groots uit met o.a.
bekende sprekers zoals: Nico de Haan, Arjan Dwarshuis, Niels Kooyman
& Arjan Postma.
Klik hier voor meer informatie

15 december - Natuurexcursie Beatrixpark
Op zondag 15 december kunt u mee met een
publieks-excursie met thema Stadsnatuur. Dit
keer bezoeken wij het Beatrixpark. Onze gidsen
begeleiden u door het Beatrixpark en vertellen
over dit stadspark. We starten om 11:00 uur
van de parkeerplaats aan de Kruidenweg 3 (bloemenkiosk van
begraafplaats).
Klik hier voor meer informatie en aanmelding

5 januari 2020 - Nieuwjaarswandeling
Nieuwjaarswandeling Vroege Vogelbos
Vroege Vogelbos (voor leden en niet-leden)
Op zondag 5 januari houden we onze
traditionele nieuwjaarswandeling bij de
Schaapskooi aan de Muiderweg 8 te Almere
(Haven) op de inmiddels bekende manier: iedere bezoeker brengt een
hapje of drankje mee. Om 10:30 uur is de schaapkooi open en is er koffie
en thee.
Na een kop koffie of thee maken we een mooie winterwandeling in het
Vroege Vogelbos. Als we terug zijn staat er vast nog heel wat lekkers op
ons te wachten.
Tijd: van 11.00u tot 13.00u. We nodigen alle leden (en niet-leden) van
harte uit om te komen. Een mooie gelegenheid voor nieuwe en bestaande
leden om kennis te maken met andere leden van IVN Almere!
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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.

