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Bijen en bloemen
Het was warm in mei en er viel niet genoeg regen voor de pas geplante boompjes. Sommige
lieten hun blaadjes slap hangen
De imker kwam langs en bracht een kast met bijen mee.
Gelukkig stonden er nog veel bomen en struiken in bloei, zoals
de acacia’s en de kornoeljes. Vooral op de acacia’s zijn de
bijen dol (zie foto links, de boom met bloemen is een acacia).
Het was een leuk gezicht
hoe de imker zijn
bijenvolkje in een nieuwe
kast overbracht, Zolang de
koningin blijft zitten, blijven
de bijen in de buurt vliegen
en keren ze weer naar de
kast terug.
Bijen zijn overigens niet
gevaarlijk, zolang je je
rustig gedraagt en geen
parfums of aftershave op
hebt. Toch stonden we buiten het hekje van de bijen plek,
om de imker niet in de weg te lopen. Het bijen plekje is maar
klein.
De planten in de bloemenweide en het gras ernaast stonden
ook flink hoog. In de bloemenweide staat veel smalle
weegbree, de jonge blaadjes zijn eetbaar. De eenjarige bloemen van vorig jaar lijken
verdwenen. Wel zien we flinke bossen rode klavers. Het is even afwachten wat er verder nog in
bloei komt. Gelukkig kwamen er een paar dagen later flinke buien, net op tijd voor de boompjes.
Bron: Blog van Alice; https://vleugelnoot.wordpress.com/

Eten uit eigen stad
Donderdag 31 mei was er een bijeenkomst bij de Natuur en Milieu Federatie Flevoland van
verschillende groene initiatieven in Almere-Haven. Alice en Ingrid gingen er heen om iets over
het voedselbos te vertellen. Zoals waar het ligt, wat onze plannen zijn en hoe het voedselbos
eruit gaat zien. We hadden twee vragen
meegenomen, een over educatie en een vraag
AGENDA:
over vrijwilligers werven. Op beide vragen kregen
10 juni, 11.00 - 16.00 uur
we goede antwoorden, die ons misschien een
Workshop: Permacultuur in het veld.
beetje verder helpen. Alice
16 juni, 10.00 - 13.00 uur
Werkdag met diverse werkzaamheden
21 juli, 10.00- 13.00 uur
Werkdag met diverse werkzaamheden

Donaties
Het voedselbos is blij met de nieuwe donaties (in
overleg met ons) aan fruitbomen door
bewoonsters van de omringende wijken. We
hopen dat ze uitgroeien tot flinke bomen en
struiken.
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Hoe komt het voedselbos eruit te zien
Het voedselbos deel van Park Uithof bestaat uit vier boskamers. Elke kamer heeft een open zijde aan de
grachtkant. Het midden is een grasveld en daaromheen is een bosstrook. Aan de zijde van de
Westerdreef wordt het park afgesloten door een dubbele rij abelen achter de bosstrook.
Boskamer 1 naast het Arkpad wordt een wat natuurlijkere kamer met een aantal zeer karakteristieke
bomen. Blikvanger is de 40 jaar oude Vleugelnoot, met haar massieve stam, geveerde bladeren en
hangende nootjes. Het accent ligt in deze boskamer, naast fruit en noten, onder andere op het kweken
van paddenstoelen.
Boskamer 2 wordt ingericht voor bijen en hommels. Er komt een bloemenweide en worden naast de
benodigde fruit- en notenbomen vooral veel planten geplant waar bijen en hommels dol op zijn. In een
afgesloten hoekje komt een bijenkast met bijenvolk.
Tussen boskamer 2 en 3 ligt een pad dat naar de oude busbaanbrug leidt, hier komt een pergola met
druiven en kiwi’s
Boskamer 3 heeft ook een bloemenweide en er worden kruidenheuvels aangelegd, daarnaast vinden we
hier naast allerlei noten- en fruitbomen, ook zonminnende fruitsoorten, zoals perziken en abrikozen.
Boskamer 4, gelegen naast het Polderhofpad, wordt de plek, waar een natuurlijk amfitheater met
zitbanken en ligweide wordt aangelegd, daarachter komt een noten- en fruitbos. Met langs het fietspad
een frambozenhelling.
In het hele parkdeel wordt een nieuw wandelpad, het avonturenpad, aangelegd door alle boskamers,
dat pad loopt van de Groenbrug naar de Uitbrug. Veel fruitbomen, bessen en kruiden worden langs dit
pad aan geplant. Ook het hoofdpad langs de gracht wordt opgeknapt. Daarnaast worden nog inheemse
fruitbomen en struiken aangeplant langs de gracht, zoals een rode beuk en wordt er een plek gecreëerd
waar de ijsvogel zich thuis kan voelen.
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