
Natuur in het 
Kruiskerkpark 

 
Ieder seizoen zijn eigen 

gezicht 

Voorjaar   
De grond kleurt 

wit van de 

daslook en de 

bosanemoon, 

blauw van de 

wilde hyacinth 

en geel van 

speenkruid, boterbloem en dotter.  

Kijkt u ook eens naar de bloei van de 

bomen.  Hun bloemen vallen meestal 

niet zo op, maar zijn erg mooi.  Vanaf 

maart begint de specht weer te 

roffelen. Mezen, merels, roodborst en 

allerlei andere vogels zorgen vanaf ’s 

ochtends vroeg voor een gratis concert.  

In april en mei wordt er volop gebroed. 

Zomer    
Rond het 

vijvertje van de  

bloemenwei 

vindt u de 

moerasspirea 

en de gele lis in 

bloei. Daar en 

elders kunt  u genieten van de 

ossentong, de ooievaarsbek en allerlei 

bloeiende grassen. De bomen staan nu 

vol in blad. Boven de bloemenwei 

schieten in de avondschemering de 

vleermuizen voorbij.  De jonge vogels 

zijn uitgevlogen, dus het is wat stiller 

geworden in het park. Op een zonnige 

dag vliegen op open plekken vlinders 

zoals koolwitjes, atalanta’s, kleine 

vossen en boomblauwtjes rond.  

Najaar 
De meeste 

bloemen zijn nu 

uitgebloeid en 

de bomen 

beginnen hun 

blad te verliezen. 

Het is de tijd van noten en vruchten. 

Gaaien verzamelen eikels voor hun 

wintervoorraad.  De bessen vormen 

een waar feestmaal  voor de 

halsbandparkieten. Gaat u eens op 

zoek naar paddenstoelen; ze zijn er in 

overvloed. Wellicht kent u de 

honingzwam, het zwavelkopje en de 

berkenzwam. Maar heeft u wel eens 

gehoord van dodemansvingers en 

judasoor?  Rond eind oktober gaan de 

vleermuizen en de egels van het park in 

winterslaap. Zomergasten als tjiftjaf en 

zwartkop zijn dan al lang naar het 

zuiden vertrokken.   

Winter      
De bomen zijn 

kaal, van de 

meeste planten 

en 

paddenstoelen 

is niets meer te zien. Maar ook de 

winter heeft zijn eigen dynamiek.  

Doordat het daglicht juist nu goed de 

bodem kan bereiken, is dit de groeitijd 

van korstmossen en mossen. U vindt ze 

vooral op de stam en de voet van de 

bomen.  Als u ze goed bekijkt, gaat er 

een wereld voor u open. Vinken, lijsters 

en roodborsten vinden in het park 

volop voedsel en schuilgelegenheid. 

Ook arriveren de wintergasten onder 

de vogels.  Sijsjes  foerageren op de 

elzenpropjes,  goudhaantjes laten hun 

ijle roep klinken in de naaldbomen.  

Vooral in sneeuwrijke periodes wordt 

het park steevast bezocht door 

groepen  koperwieken die net zoals 

merels scharrelend op de grond hun 

voedsel bij elkaar zoeken. 

Chris Broerse 
De bekende tuinarchitect Chris Broerse 

ontwierp het park in 1948. 

Rondom de Kruiskerk (Rijksmonument 

sedert 2007) is het park in 

landschapsstijl aangelegd. Achter de 

kerk ligt het grote speelveld omzoomd 

door rijen prachtige oude eiken.  

De oostzijde van het park wordt 

gevormd door een mooi stukje 

heemgroen. Juist daar kunt u – 

onverwacht misschien – heel wat 

beleven op het gebied van de natuur.  

Wist u overigens dat hier tot in de jaren 

zestig het Amstelveense 

openluchttheater was gevestigd?  Het 

zitgedeelte is later omgetoverd tot een 

bloemenweide, die erg in trek is bij 

vlinders. Er omheen staat nog steeds 

de haag van Spaanse aken met 

toegangsbogen. 

In het park komen door het jaar heen 

meer dan 35 verschillende soorten 

vogels en er staan minstens 20 soorten 

paddenstoelen. Vele soorten bomen en 

struiken  zijn aangeplant, waarvan 

sommige heel bijzonder zijn. Ook  

groeien en bloeien er wel 100 soorten 

planten, waaronder een aantal 

stinzenplanten. 
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