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Nr. 5 / februari-2019
Nieuwe titel voor de nieuwsbrief
Een nieuwe titel voor de Voedselbos Nieuwsbrief omdat de groep Voedselbos met ingang van dit jaar nauw
samenwerkt met de groep Kleinschalig Beheer Park Uithof, onder de mantel van de Stichting Belangen Park Uithof.

Avonturenpad in aanleg
Zicht op de Bijenhof
Foto Ingrid

Werkzaamheden aan het park
Zoals jullie misschien al gemerkt hebben, zijn de werkzaamheden aan het park begonnen. Als eerste wordt het
pad langs de Westerdreef aangelegd, door de firma Reimert. Het pad wordt verhardt met geel grauwacke split,
dit lijkt een beetje op schelpen maar schelpen mogen niet meer. Omdat het pad vlak langs de Westerdreef
loopt is het vooral in de winter erg open. Honden kunnen beter aan de lijn worden meegenomen. Langs het
pad worden later dit jaar bomen en struiken ingeplant en heuveltjes met o.a. kruiden aangelegd.
Ook is er al begonnen met de grondverplaatsingen rond Jeugdland. Het graven van de watergangen gebeurt
weer later in het jaar.

NL Doet en inplanten Voedselbos
Op 16 maart is er NL Doet. We gaan dan op twee plekken in het voedselbos
fruitbomen planten en braakliggende grond inzaaien. We worden geholpen
door kinderen uit de Hoven, die onder begeleiding elk een of twee fruitbomen
gaan planten.
We starten om 13.00 uur bij de Boerderijbrug en zijn bezig tot ongeveer 16.00
uur. Iedereen is van harte welkom om mee te doen.

Programma:






13.00 uur start bij Boerderijbrug
Groep 1-- inplanten elzenbosje nabij Boerderijbrug
14.30 uur pauze met koffie en thee
Groep 2 – inplanten bosje achter vleugelnoot nabij Uitbrug
16.00 uur einde en opruimen

Opgeven via NL Doet of via voedselbosuithof@gmail.com of via Facebook

Het Park in!
Regelmatig lopen wij, Alice en Ingrid, door het park met aannemers, groenopzichters en Wim, onze
contactpersoon bij de Gemeente Almere. We kijken dan naar mogelijke problemen of krijgen advies voor de
aan te planten bomen en struiken. Ook hebben we soms overleg op het Stadhuis. Kortom we zijn nauw
betrokken bij wat er gebeurd en kunnen problemen en vragen doorspelen. Schiet ons gerust aan.
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Meedoen?
Elke tweede zaterdag van de maand is er een vrijwilligersdag in het Park
Uithof. Met veel enthousiasme gaan de beide vrijwilligersgroepen dan op een
paar plekken aan de slag in park en voedselbos.
Op 12 januari werd het Wilgenpark, naast basisschool de Ark aangepakt. Het
speelveld heeft erg te lijden gehad van de droge zomer en er moesten dus
reparaties uitgevoerd worden.
Op 9 februari hadden we te maken met een storm en die dag werd afgelast
om de veiligheid. Deze dag wordt verplaatst naar 23 februari.
Meedoen aan de vrijwilligers dagen is gezellig en kan altijd. Je leert nieuwe
mensen kennen, je bent actief bezig en doet nieuwe kennis op. Ook kinderen
onder begeleiding mogen een handje helpen.
Geef je op bij uithofalmere@gmail.com of voedselbosuithof@gmail.com

Inplanten van deel Voedselbos bij Boerderijbrug
Naast de werkzaamheden aan de paden wordt er de komende weken ook door de groenaannemer opruimwerk
verricht. Langs het fietspad aan beide zijden van de brug wordt daarna een Lindeboom geplaatst. Tevens wordt de
nu kale bosstrook tussen Groenbrug, gracht en Boerderijbrug ingeplant met inheemse vruchtdragende struiken.
Tegenover het amfitheater komt een kornoelje heg. Langs de oevers wordt een bloemenmengsel gezaaid en op
twee plekken in het Voedselbos wordt op NL Doet, fruitbomen geplant en kruiden mengsels en mosterd gezaaid.

Extra voorzieningen toevoegen aan het Park
Het park wordt opgeknapt en heringericht, daarbij veranderd een
groot deel ervan in Jeugdland en Voedselbos. Voor het overblijvende
deel willen we een verzoek in dienen om wat speciale plekken in het
park zo in te richten dat deze iets extra’s toe voegen aan het park.
We dachten daarbij bijvoorbeeld aan een trimbaan voor honden, een
vuur- of hangplaats voor jongeren, fitnesstoestellen langs het
fietspad, speelse zitjes, struinpaadjes en zo meer.
Om iets van dit alles te realiseren is mankracht en budget nodig. Het
budget voor het Park was altijd al laag en wordt ook niet veel hoger.
De herinrichting is een eenmalige investering.
Een ander heikel punt is het (groen)onderhoud. Dat zou rond die
speciale plekken mede door vrijwilligers gedaan moeten worden.
Want de gemeente doet liever niet aan postzegelformaat onderhoud.
In hoeverre dat realiseerbaar is, is de vraag?
Om het draagvlak voor de extra voorzieningen te vergroten willen
we graag weten: Welke extra’s zouden jullie in het Park gerealiseerd
willen zien en waarvoor zou je je kunnen inzetten?
Stuur daarover een e-mail naar voedselbosuithof@gmail.com

Voedselbos en kleinschalig beheer in Park Uithof
Wordt mogelijk gemaakt door Stichting Belangen Park Uithof
i.s.m. met de Gemeente Almere, KNHM en buurtbewoners.
Werkdag: Elke tweede zaterdag van de maand van 10 tot ca. 13 uur
E-mail: voedselbosuithof@gmail.com of uithofalmere@gmail.com
Facebook: @voedselbosparkuithof
Website: parkuithofalmere.nl
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