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Ratelaar
In juni ontdekten we ratelaar in de
bloemenweide. Het plantje lijkt een
beetje op een leeuwenbekje. Het
zaad ervan zat in het mengsel dat we
gezaaid hebben in 2017 en had zijn
werk gedaan. Ratelaar is een half
parasiet op gras en onderdrukt de
groei daarvan en geeft zo andere
planten wat ruimte om te ontkiemen.
Na de bloei vormen zich zaaddozen,
die rammelen, vandaar de naam. We
willen dit najaar nog meer ratelaar
zaaien om de bloemenweide te
helpen zich te ontwikkelen. Maar
eerst moet de Bloemenweide gemaaid
worden met de zeis. Dit staat voor de volgende werkdag op het programma.

Voedselbos in de Sieradenbuurt
In juli hebben Alice en Ingrid een bezoek gebracht aan het
voedselbos in de sieradenbuurt. De vrijwilligers daar zijn al
wat langer bezig. Het voedselbos aldaar is 3 jaar geleden
aangelegd op een braakliggend stuk grond van 5.5 hectare,
2 keer zo groot als ons voedselbos.
Het was een warme middag en Harry Draai leidde ons rond.
Hij vertelde enthousiast over alles wat we zagen, zo waren
er een vleermuiskast, een bijenhotel, een bijentuin,
fruitbomen in alle
soorten en maten,
AGENDA:
een pergola met
druiven, enorme kruidenheuvels, een vuurplaats, een meditatie cirkel en
4 september
een mooi verborgen minicontainer met inhoud. Dinsdagochtend wordt
19.00 uur - Wandeling door
er altijd gewerkt in het voedselbos. Van al die leuke dingen kregen we
het Park Uithof met toelichting
enorme inspiratie en dat nemen we mee naar de gemeente bij de
van de plannen.
verdere besprekingen over het park en voedselbos.
8 september
10.00 uur - Werkdag
Wandeling en Fietstocht door de Laren en het
22 september
10.00 uur - Burendag
voedselbos.
13 oktober
Op 4 september was er een wandeling door de wijk de Laren en een
10.00 uur - Werkdag
fietstocht naar het park en voedselbos vanaf de Albert Heijn in de Laren.
Een groep ging de wijk en het Kronkelveld bekijken en de fietsgroep ging

Nieuwsbrief Voedselbos Park Uithof nr. 4
op weg naar het Park en bezocht het voedselbos. Ingrid werd
gefilmd voor Almere Haven tv. Het filmpje staat op facebook.
Bij de Uitbrug stonden Bep en Alice met een mand fruit en
werd er aan de hand van de kaart de ontwikkelingen in het
park besproken. Daarna werd een rondje gelopen door het
voedselbos en het park.
Bij het bijentuintje werd even stilgestaan en ook de
bloemenweide en fruitboompjes werden bezocht. Er werden
veel vragen gesteld over hoe en wat. Door de schemering
werd het laatste stukje door het park gelopen en kwamen we
bij de fietsen uit. Alice

BURENDAG
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt
op de 4e zaterdag in september. In 2018 vieren we Burendag op 22 september. Het is
een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor
elkaar en de buurt. Op 22 september doen ook wij weer mee met Burendag. We gaan
een bosje inplanten met fruitboompjes en een bijenhotel bouwen. Om 10.00 beginnen
we. Jullie komen toch ook?

WEBSITE
De website van de Stichting Belangen Park Uithof (S.B.P.U.) over park Uithof Almere
staat kant-en-klaar online. Het adres is: https://www.parkuithofalmere.nl/
Deze zomer hebben Alice en Bep zich over de website gebogen en deze ingevuld. Naast
de nieuwsbrief is er nu ook de website om jullie op de hoogte te houden.

WERKDAGEN in 2018/2019
Het komende jaar gaan de vrijwilligers van het voedselbos samen met de groep
kleinschalig natuurbeheer op de tweede zaterdag van de maand aan de gang. We
krijgen dan begeleiding van Ouwe van der Molen. We zijn op zoek naar vrijwilligers
die koffie en thee willen zetten en brengen. Ook nemen we in september afscheid
van Bep van Mil, die besloten heeft naar Deventer te verhuizen en het stokje
Voedselbos overdraagt aan Ingrid Mommers, Christien Crevels en Alice Bakker.

Voedselbos Park Uithof
Wordt gerealiseerd door Stichting Belangen Park Uithof
i.s.m. met de Gemeente Almere, Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en buurtbewoners.
Werkdag: Elke tweede zaterdag van de maand van 10.00 tot ca. 12.30 uur
E-mail: voedselbosuithof@gmail.com
Facebook: @voedselbosparkuithof
Website: https://www.parkuithofalmere.nl/
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