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Werkzaamheden 

De komende weken wordt er in het Voedselbos gemaaid. Onder andere langs de paden en in de weides. Niet 
alles wordt gemaaid, want op veel plekken staan fruitstruiken en jonge boompjes. Een voedselbos is wat 
rommeliger dan een park en door de coronacrisis zijn niet alle klussen dit voorjaar uitgevoerd. Al is er wel een 
en ander gebeurd. Nu het zo droog is, wordt er ook af en toe water gegeven aan de nieuwe aanplant. 
 

Corona maatregelen  
Vanaf 1 juni kunnen we weer doe-dagen organiseren. En is iedereen welkom 
om mee te doen.  Wel onderling anderhalve meter afstand bewaren tijdens 
het klussen. Voordat je komt moet je je handen goed wassen. Als je klachten 
hebt niet komen. Gebruik je eigen tuin- of werkhandschoenen en hand 
gereedschap. Gebruik van ons gereedschap kan, dat is virusvrij, maar 
onderling wisselen kan niet, na afloop schoonmaken en zelf wegzetten.  
 

Kort nieuws 

Nestkasten - In maart en april zijn er in het hele park nestkasten 
opgehangen voor pimpel- en koolmezen. Dit in de hoop dat mezen de 
eikenprocessie rups aan hun jongen voeren. Met hetzelfde doel zijn 
ook enkele vleermuiskasten opgehangen. 
Wilde bijen – Binnenkort wordt er gestart met de aanleg van een 
wilde-bijen-plek in het Voedselbos. Daarin komt een groot bijenhotel, 
gedoneerd door landschapsbeheer en de gemeente en een 
zandheuvel. De plek wordt afgezet met een hekje omdat de bijen rust 
nodig hebben. Ook komen er mini-bijenhotels in het bos te hangen. 
Amfitheater – Deze zomer legt de firma Krinkels het amfitheater aan. 
Het wordt gemaakt van schanskorven, gevuld met puin, en zittingen 
van Almeers hout.  
Pergola – Wanneer de essen-stammen voldoende droog zijn worden 
ze gebruikt voor de bouw van een pergola. Er komt dan een mobiele 
zaagmachine om de essen op maat te zagen. 
Container – Op Jeugdland bij de Gouwenbrug is een kleine container 
neergezet voor alle gereedschappen die de vrijwilligers gebruiken bij 
de doe-dagen. 
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Individueel bezig zijn -- Zelf alleen of met een maatje klussen kan nog steeds. Mooi tijdstip is in de ochtend 
voor het warm wordt. Neem wat te drinken mee en geef je van te voren op en vraag wat je kunt doen. Ook 
voor de doe-dagen wordt opgave op prijs gesteld. Er valt genoeg te klussen. 
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Meedoen als vrijwilliger? 

Elke tweede zaterdag van de maand is er een klus- of doedag in het Park Uithof. 
Met veel enthousiasme gaan beide vrijwilligersgroepen dan onder begeleiding aan 
de slag in park en voedselbos. We starten weer in juni. Ook de zwerfvuilploeg gaat 
weer aan de slag en wel op de eerste zaterdag van de maand. Start 10.00 uur. 
 

Doe-dagen in de zomer: 13 juni, 11 juli, 8 augustus 
Zwerfvuil ophalen op: 6 juni, 4 juli en 1 augustus 

 

Meedoen aan de vrijwilligers dagen is gezellig en kan altijd. Je leert nieuwe mensen 
kennen, je bent actief bezig en doet nieuwe kennis op. Geef je op bij: 
voedselbosuithof@gmail.com (voedselbos) of  
uithofalmere@gmail.com (kleinschalig natuurbeheer, zwerfvuil) 

 

Kruidenheuvel perikelen. 

Een van de zaken die een plaatsje in het Voedselbos verdiend, is 
een plek voor kruiden. In bosvak 1 is een langgerekte wal langs 
het nieuwe pad. Deze leek ons uitermate geschikt als plek voor 
een kruidentuin.  
Na de aanleg van de wal in 2019, is deze ingezaaid met 
groenbemesters. Daarna hebben de vrijwilligers in het voorjaar 
van 2019 kruiden gezaaid op één helft van de wal. Dat was geen 
succes, de kruidenplanten kwamen niet op en wilde planten en 
groenbemesters tierden welig. Dus vielen we terug op plan B, 
het planten van wintervaste kruiden op Burendag.  
Dit voorjaar werd de hulp ingeroepen van vrijwilligers om 
plantjes op te kweken. Een aantal dames reageerde en ging aan 
de slag. In april zijn ze op een morgen de zelf gekweekte 
kruidenplanten in de grond gaan zetten. Dat er eerst onkruid 
gewied moest worden hoorde erbij.  
Hopelijk wordt de kruidentuin nu wel een succes. We zoeken 
nog mensen die af en toe willen helpen met het onderhoud of 
met het kweken van kruiden en plantjes. 

 
 
 
 
 

Paddenstoelen in het voedselbos 

Een van de wensen voor het voedselbos, was het 
kweken van eetbare paddenstoelen. Maar elke keer, 
lukte het niet, want een stam moet binnen 2 of 3 
maanden na omhalen geënt worden. Ook konden de 
stammen van de zieke essen niet gebruikt worden. Na de 
dunning van het Voedselbos afgelopen voorjaar, waarbij 
naast veel essen ook een aantal populieren omgingen 
werd opnieuw een poging ondernomen. Deze keer 
strooide de Coronacrisis roet in het eten. Wel was er al 
deuvelbroed besteld. Toch lukte het Ingrid om een paar 
keer alleen met boormachine erop uit te trekken en een 
paar stammen te enten met deuvelbroed van de 
oesterzwam. Het is afwachten of het gelukt is. 

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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