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  Nieuw in het Voedselbos 

De werkzaamheden van de diverse aannemers in het 
park zijn afgerond. Het amfitheater en de pergola, zijn 
in 2020 door hun gebouwd. De pergola met hout van 
de gevelde zieke essen. 
Eerder was er een container voor opslag en 
gereedschap aangeschaft. De container staat achter 
het hek op Jeugdland bij de achteringang.  
In april 2021 is in het voedselbos een insectenhotel 
neergezet door Groen en Meer, geschonken door de 
gemeente Almere en Landschapsbeheer Flevoland. 
Verspreid over de stad zijn er tien hotels geplaatst.  
Als laatste kon er een waterpomp overgenomen 
worden van de Ruiltuin en die is in mei geïnstalleerd.  
 

Corona en zo 
We zijn nog niet van de 
corona maatregelen af, 
maar gelukkig zijn een 
groot aantal vrijwilligers 
ondertussen (deels) 
gevaccineerd. Dat 
betekent dat we 
voorlopig toch nog wel 
moeten opletten en ons 
aan de anderhalve 
meter moeten houden, 
maar ook dat iets meer 
mogelijk is. 
 

Kort nieuws 

Er is een whatsapp groep voor actieve vrijwilligers aangemaakt, daarin 
berichten over de doe-dagen. Wil je erbij geef je telefoon nummer door 
aan Anneke of Hans! 
Chris heeft winterlindes in het park geïntroduceerd en aangeplant, de 
jonge blaadjes zijn lekker als sla. Zie ook stukje op blz.3 
Vrijwilligers kweken plantjes voor het voedselbos, deze worden als de 
kou verdwijnt op de kruidenheuvel of tussen de vlinderbomen in bosvak 
2 geplant.  
Het hek om de bloemenweide in bosvak 3 wordt weggehaald. De hele 
weide wordt te zijner tijd een bloemenweide. De weide gaat twee keer 
per jaar gemaaid worden en het maaisel afgevoerd. Dat verschraalt de 
bodem, waardoor bloemrijke kruiden meer kans krijgen. 
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pomp 

Van onze Voorzitter: “Is het park en Voedselbos nu eindelijk af?’ 
Was dat maar waar zou je zeggen. Maar niets is minder waar. 
We hopen wel dat de grote machines nu voor een tijdje wegblijven. En dat de sporen die ze trekken snel begroeid 
raken.  
We zien nog wel het flatgebouw in aanbouw. Dat houdt nog wel even aan. Het zal ongetwijfeld mooier worden 
dan het foeilelijke staketsel wat er nu staat. Er zullen nog bomen geplant gaan worden in het park aan de 
voorkant van de flat. Dat moet ervoor zorgen dat de aanblik wat natuurlijker wordt.  
Het voedselbos is eigenlijk maar net gestart. De opbrengsten van de fruitbomen en struiken zullen de komende 1 
á 2 jaar nog beperkt zijn. Het begin is er en het wordt zeker met de hulp van vele vrijwilligers een succes.  
Ik hoop dat u net zoveel geniet van het park als ik. 
Hans Zwennes 
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Honden uitlaten in Park Uithof 

Er komt vanaf 2022 een nieuwe verbeterde hondenkaart die beter aangepast 
is aan onze situatie. Een greep uit de maatregelen; 

Tussen het Arkpad en de Waterarmen en in een veld bij de Uithof 
mogen honden vrij rondlopen.  
Het Wilgenpark en trapveld zijn speelvelden, dus verboden gebied.  
Rond de Ark en In Jeugdland mag je honden niet uitlaten. 
In het Voedselbos is straks weer een aanlijnplicht. 

In heel Almere geldt een opruimplicht, dus ook in ons park! Er staan in het 
Park en Voedselbos genoeg afvalbakken om poepzakjes in kwijt te kunnen. 

  

 

 

De kaart van het park met een paar markante punten. 

Planten en dieren in het Park 

Genieten jullie ook zo van een wandelingetje door het Uithofparkje? En 
struikelen jullie dan ook over de planten en dieren, die ook in het park leven. 
Zoals de vos, de bever, de specht, de buizerd en de rietorchis. Het is elke keer 
weer een verrassing wat je tegen komt. Je hoort een onbekend riedeltje en 
ontdekt een aparte vogel, die je nog niet eerder in het park zag. Daarom hoor 
ik graag de verhalen over zulke ontmoetingen, voor in de volgende 
nieuwsbrief. E-mail voetselbosuithof@gmail.com. Alice  

mailto:voetselbosuithof@gmail.com
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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. De eerstvolgende doedag is in juni. Ook de 
zwerfvuilploeg gaat in juni aan de slag en wel op de eerste zaterdag van de maand. 
Start 10.00 uur. De doedagen zijn onder voorbehoud i.v.m. vakanties en Corona. 

Doe-dagen in de zomer: 12 juni, 10 juli, 14 augustus 
Zwerfvuil ophalen op: 5 juni, 3 juli en 7 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 

We zijn op zoek naar een actieve vrijwillig(st)er die 
de kruidenheuvel wil organiseren en beheren. Nu 
zijn we te veel hap snap bezig en is er geen duidelijke 
regie en visie. Meld je aan via de e-mail 
 
 
 

Winterlindes 

In het Voedselbos zijn verschillende Lindes aangeplant. 
Zo staan een paar Hollandse lindes bij de Boerderijbrug 
naar het Voedselbos. Wanneer ze in bloei staan ruikt 
alles heerlijk. De bloemen zijn geschikt voor thee. Een 
Zilverlinde is bij de Uitbrug geplant. 
 
De Winterlinde, een kleinbladige Lindesoort, wordt 
klein gehouden en als haag gesnoeid. De jonge bladeren 
kunnen vanaf april tot oktober, als sla gegeten worden. 
Om het hele jaar door sla te hebben moeten de 
boompjes van tijd tot tijd gesnoeid worden. Dat gaat 
een van onze actieve vrijwilligers doen, maar hulp is 
altijd welkom. 
Wil je meer uitleg? Kom dan naar een doedag en we 
leggen je alles uit en laten je proeven. 

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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insectenhotel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kruidenheuvel 

Bordjes 

Wie vindt het leuk om bordjes te maken van resthout 
en deze daarna te beschilderen. De bordjes zijn voor 
allerlei doeleinden, bijvoorbeeld bij de kruiden. Of 
als informatiebordje bij een klus of boom. 
 
 
 

Maaien met de zeis 

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de mail voor 
een cursus ‘Maaien met de zeis’ van 
landschapsbeheer in juni of september. Je bijdrage 
wordt vergoed door de stichting, indien je ook 
daadwerkelijk aan de slag gaat in het park! 
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