
 

 

  
Werkzaamheden aan het park 

Deze zijn in volle gang. De waterarmen worden aangelegd. Bij de Buitenhof zijn de contouren al zichtbaar en 
stroomt het water al. Jeugdland krijgt ook al vorm en de paden in het Voedselbos zijn zo goed als klaar. Tussen 
december en januari wordt de grote bulk van bomen en struiken in geplant. Maar daarvoor komt nog een 
kapronde, want bij het kappen van de Essen zijn er een aantal over het hoofd gezien, die toch aangetast zijn. 
Voor de Essen komen nieuwe bomen in de plaats. Zo komen er bijvoorbeeld bij de bruggen het Park in Lindes 
te staan. Deze bloeien in het late voorjaar en geven een heerlijke geur af. 

Bijenstal 

Bij de Floriade Parade is een verzoek ingediend om een Bijenstal te 
financieren voor het Voedselbos. We vinden de huidige bijenplek een beetje 
geïmproviseerd en een mooie stal van kastanjehout zou de plek verfraaien. 
Helaas is ons voorstel tot op heden niet gehonoreerd. Dus gaan we kijken of 
de bijenstal op een andere manier er kan komen. We hebben goede hoop dat 
dit najaar nog een leuke stal gebouwd kan worden in het bijenhofje.  
Voor de bijentuin zijn we op zoek naar stekjes van in het najaar bloeiende 
planten. Alice 

Inloopavond Park Uithof 

Er komt begin oktober weer een inloopavond van de gemeente in de Ark. Daarbij zijn wij ook aanwezig. 
Centraal staat het nieuwe appartementencomplex. Houd uw post in de gaten. 
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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 de herfst: 
14 september, 28 september, 12 oktober, 9 november, 14 december 
 

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  

  

Kom klussen bij kleinschalig natuurbeheer 

 
Op 14 september om 10 uur begint ook de groep het 
kleinschalig natuurbeheer weer.  
 
Een van de zaken die we met ons allen moeten 
beslissen is de toekomst van het Wilgenpark. Het 
speeltoestel staat er nu 2 jaar en is niet gelukt zoals 
we voor ogen hadden. 
De gangen die tussen de Tipi’s gemaakt zijn, zijn 
bijna allemaal door 2 droge zomers vergaan. Alleen 
de Tipi’s zelf staan nog recht overeind en zijn nog 
groen. Op zich logisch, want de wilgentenen zijn veel 
groter en konden dus ook dieper in de grond worden 
gestoken.  
 
Daarnaast zullen de paden in het Windbreekbos en 
de randen erom heen weer gesnoeid moeten 
worden. Genoeg werk aan de winkel dus. Tot de 
14e.  Hans 

Ontmoet elkaar op Burendag 

 

Op 28 september vieren we burendag. We hebben een 
mooie bijdrage gekregen vanuit het Oranjefonds en 
kunnen hiermee veel kruidenplanten kopen. Deze 
willen we op de kruidenheuvel planten. We willen ook 
zaadbommen maken, samen met kinderen. Eén voor 
het voedselbos en één voor de maker.  Het is een dag 
voor de buren en met jullie kunnen wij er een mooie 
dag van maken.  
Kun je zelf niet? Vraag dan een buur die geïnteresseerd 
is in de natuur. Met ons allen maken we van het 
voedselbos een fantastische plek om te zijn en op 
termijn ook te oogsten. Wees welkom! Ingrid 
 

Start: 10.00 uur bij de Uithofbrug. Einde: 14.00 uur 
Lunchpakketje meenemen 

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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