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Werkzaamheden aan het park
Iedereen, die regelmatig door het park wandelt, heeft kunnen zien dat de aannemer druk aan het werk is in het
Voedselbos en op Jeugdland. De essen, het waren er behoorlijk veel, zijn omgezaagd. Wat oude en uit de
kluiten gegroeide populieren zijn ook weggehaald. De essen stammen worden later in het jaar verwerkt tot
een leuke pergola. Heel veel bomen en struiken worden aangeplant. Het oogt nog wat iel, maar op den duur zal
het wel een mooi park opleveren. De aanplant bestaat voor een groot deel uit fruit- en noten bomen in het
voedselbos deel van het Park. In de andere parkdelen komen uitkijkheuvels met bijzondere bomen en haagjes.

Bijenstal
Begin januari is door de mannen van de Wilgenteen een kleine
stal voor de bijenkorf van de Imker gebouwd. De palen zijn van
kastanjehout en dus erg duurzaam. De tafel is van Douglas hout
en de zijwandjes van wilgentenen. Alleen het dakje is niet zo
duurzaam, maar het geeft wel het stalletje iets luchtigs.
Heb je vragen over de bijen en is de imker aanwezig, dan kan je ze
altijd stellen en misschien maakt hij de kast even voor je open om
een blik op de bijen te werpen.

Park Uithof in bloei
In november en december zijn de Voedselbos vrijwilligers erg druk geweest
met bloembollen. Via de Floriade Parade werd een bijdrage verkregen om
biologische bollen aan te schaffen voor het Voedselbos. Daarvoor was een
voorstel ingediend bij Growing Green Cities.
Op een aantal kleine en grote heuvels naast het Avonturenpad zijn vervolgens
bollen geplant. Over het algemeen zijn het bollen die kunnen verwilderen en
ieder jaar terugkomen. Naast bollen om te verwilderen hebben we ook bollen
geplant die impact hebben op de eikenprocessie rups, doordat ze insecten
lokken die de rups te lijf gaan.
Bij elkaar zijn er 3000 bollen de grond ingegaan. Er werden twee werkdagen
gebruikt voor het planten.
Wat is er zoal in de grond gestopt: blauwe druifjes, winterakonieten,
krokussen, buis- en sterhyacintjes, anemonen, sneeuwroem, narcissen en
botanische tulpen. Met dit zachte weer zullen ze snel te zien zijn.
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Meedoen op een klusdag?
Elke tweede zaterdag van de maand is er een klusdag in het Park Uithof. Met veel
enthousiasme gaan beide vrijwilligersgroepen dan onder begeleiding op een paar
plekken aan de slag in park en voedselbos.
Data in het voorjaar: 14 maart, 11 april, 9 mei en 13 juni
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 voedselbosuithof@gmail.com (voedselbos) of
uithofalmere@gmail.com (kleinschalig natuurbeheer)

Ontmoet elkaar op NL Doet in het Park
Op 14 maart doet de Voedselbos groep mee aan NL
Doet. We hebben een bijdrage gekregen vanuit het
Oranjefonds en hebben daarvan onder andere
nestkastjes gekocht om in het voedselbos op te hangen.
De nestkastjes zijn voor verschillende vogels. We hopen
ook dat de mezen, die in de nestkastjes gaan broeden,
de eikenprocessie rups zullen voeren aan hun jongen.
Wilt u ook wat doen tegen deze akelige rups, hang dan
in de eigen tuin een nestkastje op.
Behalve nestkasten ophangen, gaan we op NL Doet
paddenstoelen enten op enkele abelen stammen.
Daarnaast zijn er nog klussen in de kruidentuin en
bloemenweide. Alle hulp is welkom.

Klussen bij kleinschalig natuurbeheer
Op 14 maart om 10 uur gaat ook de groep van het
kleinschalig natuurbeheer aan de slag.
Afgelopen maand februari zijn de wilgen langs het
Arkpad geknot. De vrijwilligers van de groep hebben
de wilgentakken opgeruimd en de oever van de
gracht vrij gezet.
Er zijn nog twee wilgen bij de Boerderijbrug die
geknot kunnen worden en ook het Wilgenp@rk
verdiend een opknapbeurt. In april en mei gaan de
vrijwilligers ook weer aan het werk in het
Windbreekbos langs de Uithof wijk. Daar worden de
struinpaadjes bijgehouden. Allemaal klussen voor dit
voorjaar.
U bent van harte welkom om mee te doen.

Start: 10.00 uur bij de Boerderijbrug. Einde: 13.00 uur
Lunchpakketje meenemen

Beplantingsplan Voedselbos

Voedselbos en kleinschalig natuurbeheer in Park Uithof
Wordt mogelijk gemaakt door Stichting Belangen Park Uithof
i.s.m. met de Gemeente Almere, KNHM en buurtbewoners.

Klusdag: 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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