
Kort beeldverslag opening werkseizoen 2007/2008 Beheergroep Beatrixpark 
 

Op zaterdag 1 september startte de Beheergroep Beatrixpark het nieuwe 
werkseizoen met een werkdag op het Natuureiland.  

Na afloop kon men aanschuiven bij de barbecue in de Hoge Stenentuin.  
 
Zaterdagmiddag 1 september. De Beheergroep Beatrixpark begint aan een nieuw werkseizoen.  
 
Het motto is nog steeds hetzelfde:  
met buurtbewoners en andere 
geïnteresseerden kleinschalige 
beheersmaatregelen uitvoeren om meer 
variatie te krijgen in planten en dieren 
in het Beatrixpark in Almere Stad.  
 
We gaan werken op een voor de 
Beheergroep nieuwe locatie: het 
Natuureiland. Dit natuureiland ligt 
midden in het Beatrixpark en is aan alle 
kanten omgeven door water en daardoor 
dus echt een eiland. Drie houten 
bruggen verbinden het eiland met de 
rest van het park. 
 
Op de verzamellocatie verzamelden zich 14 personen voor een middagje klussen in het park (John, Karin, 
Ankie, Diana, Jetze, Jan-Bart, Petra, Arda, Monique met 2 kinderen, Herbert, Rob en Jan-Eric).  

 
Een aantal wilgen op het open gedeelte van het eiland 
werden omgezaagd en de takken verdwenen op een hoop 
in de bosrand om dienst te doen als schuillocatie voor 
insecten, muizen, vogels, egels ed.  Om bij de wilgen te 
komen moest er eerst gemaaid worden want de 
brandnetels en ruigte stonden op sommige plaatsen wel 
twee meter hoog.   
 
 
 
 
 

Karin en Diana leggen het werk uit aan de nieuwe  
generatie en John vertelt over de natuur 

 
 
 
 
 
 
 

 Jan Bart 
maait een pad naar 

de wilg die moet 
wijken   



 

Rob en Jetze beraden zich over de beste 
manier om deze “bijzondere wilg met 
draaiconstructie” te knotten…. 
 

De twee kinderen ontdekken ondertussen dat 
de bast van de wilg eraf kan en dat het 
daaronder heel glad voelt en nat is. 

Rob zorgde voor het hilarisch moment: hij 
presteerde het om de grootste wilg “netjes” 
in het water te laten vallen. Door grote 
fysieke inspanning en acrobatisch toeren van 
met name Jan-Eric kon de boom uiteindelijk 
toch op het droge gehaald worden. 
       Natuurlijk was er ook tijd om wat te kletsen met een 
       bakkie koffie/thee/limonade en koek. 



Na afloop werd alles klaargezet voor de barbecue. Als locatie werd gekozen voor de Hoge Stenentuin, één van de 
drie cirkeltuinen in het Beatrixpark. Bijgaand een sfeerimpressie van een gezellige avond in het park. 

Na wat aanmaakproble- 
men met de grote 
koekenpan laaide het 
vuur uiteindelijk hoog op 
en kon het eten 
beginnen.  
Speciale dank aan de 
initiatiefnemers en 
organisatoren van deze 
gezellige avond: Diana, 
Ankie en Jetze. 


