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Wandelen met het IVN in Almere 
 

        

 
 
 
 
Deze wandelroute voert u door het Beatrixpark. Het is een wandelgebied in het 
stadspark van Almere Stad en wordt begrensd door de busbaan in het noorden, de 
Muziekwijk in het westen, de Kruidenwijk in het oosten en de Stedenwijk in het 
zuiden. 
 
U wandelt langs hoog opgaande Essen, door een donker Beukenbos, langs poelen maar 
ook langs mooie vergezichten over de stadswetering. Natuurlijk wandelt u langs de plek 
waar destijds door Koningin Beatrix een Lindeboom is geplant, u komt in een 
kruidentuin, een schaduwtuin, een speeltuin, een kinderboerderij, maar ook langs een 
skate- skeelerplek. Kortom de wandeltocht kenmerkt zich door veel afwisseling en is 
dus zowel geschikt voor families met kinderen als voor de natuurliefhebber. 
 
Wij wensen u veel plezier met deze wandeling in de Almeerse natuur. 
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In deze serie IVN-wandelingen zijn reeds verschenen: 
1 Vroege Vogelpad  uitgave 1997 
2 Grachtenwandeling  uitgave 1997 
3 Buitenlanenroute  uitgave 1997 
4 Pampushoutpad Zuid  uitgave 1998 
5 De Stadsgrachten  uitgave 1998 
6 Het Natte Pad   uitgave 2002 
7 Beatrixpark    uitgave 2002 

 
Dit boekje is tot stand gekomen in het kader van de eindopdracht  

van de Natuurgidsenkursus IVN Almere 2001 – 2002. 
Deze wandeling is voor u samengesteld door: 

Lia van der Linden, Wim Wildschut, Sia Schipper, Herbert Koster 
 
Toegankelijkheid 

§ Vlak terrein over verharde paden 
§ Goede wandelschoenen, laarzen niet noodzakelijk 
§ Honden aan de lijn toegestaan 
§ Verschillende vertrekpunten 

 
Legenda: Ø = routebeschrijving / LA= linksaf / RA = rechtsaf 

 
Tijdsduur van de wandeling 
In een tijdsbestek van ca. 2 uur wandelt u de hele route. U kunt de route eventueel 
inkorten tot ca. 1 uur. 
 
Vertrek- en eindpunten: 
Startpunt 1 (blz. 3) De wandelroute begint en eindigt bij het parkeerterrein op de 
hoek van de Stedendreef / Amsterdamweg; u volgt de routebeschrijving vanaf Ø 1 
Startpunt 2 (blz. 11) De route is ook te beginnen vanaf het parkeerterreintje aan de 
Beatrixlaan (achter de sauna). U begint dan bij Ø 14 van de routebeschrijving.  
Startpunt 3 (blz. 12) U kunt de route ook beginnen bij de bushalte Beatrixpark; u loopt 
dan eerst naar Ø 18 van de routebeschrijving en vandaar volgt u de route.  
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STARTPUNT 1: 
Ø 1 U verlaat het parkeerterrein en loopt over de Tikkertjesbrug richting het park. 
Als u op de brug even stilstaat ziet u links van de brug, langs het fietspad een drietal 
Paardekastanjes staan. Kijkt u rechts van de brug dan ziet u een rijtje Lindebomen 
staan. 
 
Paardekastanje 
Paardekastanjes bloeien in april, begin mei met opvallende witte of rode bloemen. De 
bladeren zitten dan al aan de boom. Kastanjes laten als een van de eerste bomen in het 
voorjaar hun blad zien. De stekelige groene vruchten bevatten mooie glanzend bruine 
kastanjes, die zo vaak door kinderen in de herfst worden verzameld. Voor de mens is 
de kastanje niet eetbaar, maar voor een aantal dieren is het een lekkernij, zoals voor 
herten en schapen. De boom doet het het best op kleiige grond en op een warme 
plaats.  
 

   
het omhulsel van de kastanje   het kastanjeblad 
is gestekeld;  
de vrucht zit binnen in het omhulsel 
 
Wist u dat … 
Het KNMI in De Bilt het uitlopen van het blad van de Paardekastanje registreert, 
omdat dit – klimatologische gezien – de bode van de lente is. 
 
Ø 2 U steekt het fietspad over (let op: het kan druk zijn, kijkt u goed uit bij het 
oversteken) en meteen aan uw linkerhand ziet u op de hoek een Okkernoot staan (in de 
herfst kunt u hier noten rapen). 
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Okkernoot (walnoot) 
Deze boom geeft in de herfst groene ronde vruchten, waarin een gerimpelde noot zit 
die eetbaar is. De noten rijpen in Nederland alleen in lange warme zomers. De lange 
bladeren zijn oneven geveerd en bezitten 7 tot 11 ovale of eivormige bladeren met aan 
de onderzijde een sterk uitstekende middennerf. Rijpe noten vallen vanzelf uit de 
boom. Laat u niet verleiden om noten te plukken of ze ruw uit de boom te knuppelen. 
Alle manieren van plukken maken de kans op beschadiging van takken groot met als 
resultaat bloeden van de boom. Noten zijn omgeven met een groen bolster, het 
beschermt de eigenlijke vrucht. De bolster bevat een okergele kleurstof, die moeilijk 
uit kleding is te verwijderen. Geraapte noten worden enkele weken gedroogd in een 
goed geventileerde ruimte. Hierna is de eigenlijke vrucht ten minste twee jaar te 
bewaren.  
 

De Walnoot is de bekendste Okkernoot 
 
 
Ø 3 U loopt het pad in en bij het eerste pad RA.  
 
Ø 4 Bij de T-splitsing LA; u bent aangekomen bij een grasveld. Aan de linkerkant ziet u 
wat bijzondere heesters. U vindt hier een aantal zeer fraaie Japanse Esdoorns 
alsmede een paar winterbloeiende heesters (Viburnum Larreri). Kijkt u ook eens naar 
de onderbegroeiing. Maagdenpalm en Vrouwenmantel bedekken hier de bodem. 
 
Japanse Esdoorn 
Van de Japanse Esdoorn zijn vele soorten bekend. Hier staan een aantal 
heesterachtige bomen met bochtige stammen en takken. Vooral in de  herfst kleuren 
de bladeren van groen in allerlei tinten goudgeel en rood tot purperrood. De bladeren 
zijn handvormig en kenmerkend van de bladeren is dat ze diep zijn ingesneden, vaak 
tot aan de hoofdnerf.  De esdoorn groeien hier prima; de grond is kalkrijk en er is 
voldoende vocht in de grond. 
 
Wist u dat… 
De Japanse Esdoorn inheems is in Korea, China en Japan en dat de Zweed Thunberg 
pas in 1820 de Japanse Esdoorn naar Engeland heeft gehaald. Later, in 1850 kwamen 
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meer Japanse Esdoorns naar Europa. Een aantal hiervan zijn geplant in de Hortus van 
Leiden. 
 
Ø 5 U blijft het pad volgen tot het standbeeld van Den Uyl. Hier gaat u LA richting de 
viaducten en steekt het fietspad over (let u ook hier op het verkeer!). U loopt onder 
de viaducten door en verlaat zo het Den Uyl parkje en komt in het Beatrixpark. 
 
Johannes den Uyl (1919-1987), een bekend Nederlands politicus en fractievoorzitter 
van de PvdA. In 1972 premier van het kabinet-Den Uijl en later in 1982 vice-premier in 
het kabinet-Van Agt II. Het standbeeld is hier geplaatst in 1992. 
 
Ø 6 Het eerste verharde pad (nog vóór het geasfalteerde fietspad) aan uw linkerhand 
gaat u in. Even daarna weer LA het houtsnipperpad op. U loopt hier tussen dunne hoog 
opgaande Essen. In de winter kunt u de kale takken boven uw hoofd tegen elkaar aan 
horen waaien. 
 
Es 
De Es komt pas laat in het voorjaar in blad; dat geeft allerlei kruiden de kans om zich 
in het vroege voorjaar onder de Es te ontwikkelen. Zeer herkenbaar is de Es in de 
winter aan zijn vierkante zwarte knopjes die lijken op hertenhoefjes. 
 
Ø 7 U volgt het pad en komt vanzelf uit bij de in november 1981 door Koningin Beatrix 
geplante Lindeboom. 
 
Lindeboom 
De Lindeboom werd en wordt vaak langs wegen aangeplant. Hij wordt ook vaak bij 
speciale gelegenheden geplant. Bij de officiële opening van het Beatrixpark is door 
Koningin Beatrix deze Lindeboom geplant. De Linde heeft hartvormige bladeren. In 
juni bloeit de boom en is dan een voedselbron voor talloze insecten, zoals bijen en 
nachtvlinders. 
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              Lindeblad           Lindebloesem            Lindeboom 
 
Ø 8 U vervolgt het pad en loopt dan tussen de al redelijk forse stammen van 
Grauwe/Witte Abelen. Let u vooral op de karakteristieke zwarte ruitvormige ogen op 
de stammen van deze Abelen. 
 
Witte Abeel 
Net als alle populieren groeit de Witte Abeel zeer snel. De bladeren van de Witte 
Abeel lijken altijd te ruisen. Het is een boom die veel in parken en plantsoenen wordt 
aangeplant. Kenmerkend is de grijzig/witte schors met zijn ruitvormige zwarte oogjes. 
Ondanks de jonge leeftijd van het park zijn deze snelgroeiende Witte Abelen toch al 
uitgegroeid tot redelijk forse exemplaren. 
 
Ø 9 Aan het einde van het houtsnipperpad gaat u LA. U ziet hier een tweetal poelen. 
Deze poelen zijn hier in het najaar van 2000 aangelegd. Ondanks het feit dat deze 
poelen nog maar kort geleden zijn gegraven vindt u hier nu al een verscheidenheid aan 
planten en dieren. Deze beplanting is voor een deel aangeplant maar voor een deel ook 
spontaan opgeschoten. 
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Poelen 
In het najaar 2000 zijn hier met grote graafmachines een tweetal poelen gegraven om 
zodoende een nieuw leefgebied te maken voor allerlei planten en dieren. Vroeger waren 
er in ons land veel natuurlijke vennetjes en een groot aantal drinkpoelen voor vee. Veel 
poelen en andere leefgebieden van de inheemse amfibieën zijn echter verdwenen of 
aangetast. Een poel met waterplanten en kikkers is niet alleen een mooi plaatje, maar 
onmisbaar voor allerlei levende wezens. Zo op het eerste gezicht is vaak niet te zien 
wat er allemaal in een poel leeft omdat een groot deel van het leven zich onder water 
afspeelt. Sommige organismen zijn hun leven lang afhankelijk van poelen en plassen, 
zoals waterplanten, de groene kikker en allerlei waterinsecten. Andere amfibieën leven 
alleen als larve in het water en gaan daarna het land op. Het is dan ook belangrijk dat 
er een overgangszone is met ruige begroeiing en lage struiken. Ook voor de ringslang 
(geen amfibie, maar een reptiel) is water van levensbelang omdat zijn voedsel uit 
waterdieren bestaat. 
 
Wist u dat… 
Er in Nederland 16 soorten amfibieën voorkomen, waaronder verschillende soorten 
kikkers, padden en salamanders 
 
Ø 10 U vervolgt het pad tussen de poelen en steekt het fietspad over. Langs het 
fietspad staan, netjes op een rij Gewone Essen. 
 

               
Blad van de Es               Bloeiwijze van de Es          Esboom 
 
Ø 11 U steekt het fietspad over en vervolgt het pad. Kijkt u hier naar links dan ziet u 
strak in het gelid staande boompjes. Deze zijn machinaal aangeplant. De hoge bomen 
zijn Balsem Populieren, de kleine bomen zijn Beuken.  
Iets verderop ziet u een links van het pad een bosje met Acacia’s  
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Acacia (Robinia) 
De open kroon is beeldbepalend voor de Acacia. In het voorjaar bloeien de witte 
vlinderbloemen in zoet geurende trossen aan de boom. De Acacia heeft sierlijke kleine 
ovale bladeren. 
 

.        
        Acaciablad        Acaciaboom 

 
 
Ø 12 Bij de splitsing van het pad met het fietspad heeft u een tweetal  mogelijkheden: 

a) U loopt de gehele route; u gaat dan op dit punt rechtdoor de Tollenbrug over en 
u vervolgt de routebeschrijving op blz. 11 bij Ø 13; 

b) U wilt de verkorte route lopen; u gaat dan RA de Knikkerbrug over en vervolgt 
de routebeschrijving op blz. 13 bij Ø 22; 

 
Wist u dat: 
U hier ook de speeltuin kunt bezoeken; u gaat hiervoor RA de Knikkerbrug over, dan 
meteen LA en de speeltuin ziet u dan aan uw rechterhand. 
 
Bij de Knikkerbrug bent u op een punt aangekomen waarop u naar alle kanten een 
prachtig uitzicht heeft. Op de brug kunt u over de Parkwetering uitkijken waarbij u 
veel watervogels kunt ontdekken.  
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Watervogels in het Beatrixpark: 
 
De Stadswetering, die op een aantal plaatsen flink is verbreed, loopt centraal door het 
park. In het Beatrixpark komt u dan ook een aantal watervogels tegen; vogels die zich 
vaak in of bij het water bevinden. 

   
 [A]     [B]       [C] 
[A] Wilde Eend 
De vrouwtjes en jonge eenden zijn geëmailleerd bruin. De mannetjes zijn herkenbaar 
aan het krulstaartje. De volwassen mannetjes zijn kleurrijker en hebben een glanzend 
groene kop, een witte halsband en een donkere bovenborst. De snavels van de eenden 
zijn geel terwijl de poten oranje zijn. 
Voedsel: allerlei klein plantaardig en dierlijk materiaal uit het water.                    
Wist u dat… 
De wilde eend zowel een zoet- als een zoutwatervogel is en ook op open zee wordt 
aangetroffen. 
[B] Meerkoet 
De meerkoet is een fluweelzwarte watervogel en heeft een wit snaveltje en een witte 
voorhoofdplaat. Knikt tijdens het zwemmen ritmisch met de kop. De meerkoet is 
groter dan de waterhoen en de mannetjes kunnen vrij agressief zijn. De poten zijn 
grijsgroen.              
Om de lucht in te komen rent de vogel over het water, de vlucht zelf is vaak met 
hangende poten. Grazen ook wel op het land. 
Voedsel: allerlei plantaardig en dierlijk materiaal. 
[C] Waterhoen 
Donkerbruin tot zwarte vogel met witte strepen op de flanken en hebben een wipperig 
staartje. De waterhoen is kleiner dan de meerkoet.                    
Ze hebben een rode snavel en een rode voorhoofdplaat. De punt van de snavel is geel. 
Voedsel: waterplanten, grassen, insecten, kikkervisjes etc. 
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 [D]          [E]           [F]     [G] 
[D] Fuut 
’s Winters grijs en wit, zomers witte nek en buik, bruine rug, oranjebruine kuif en 
zwartbruine oorpluimen. Duikt naar vis, is dan ook rank en gestroomlijnd. Vertoond een 
uitgebreid baltsgedrag. De jongen zitten vaak ter bescherming tegen snoeken, op de 
rug van de ouders.               
Voedsel: visjes, insecten, kreeftachtige diertjes 
[E] Blauwe Reiger 
Deze grote imposante vogel eet vissen maar ook amfibieën en kleine zoogdieren. De 
kleur is blauwgrijs met wit, een geel/oranje snavel en een zwarte kuif.                           
Kan langdurig stilstaan langs de kant van het water, maar bij benadering neemt hij de 
vleugels. 
Voedsel: vissen, amfibieën, wormen, kleine zoogdieren, insecten.  
[F] Knobbelzwaan 
Deze grote sierlijke witte watervogel treft u soms aan in het Beatrixpark. Hij heeft 
een lange nek en een zwarte knobbel op zijn oranjerode snavel. Alhoewel de zwaan 
vreedzaam lijkt, kan bij bijzonder agressief zijn.                  
Voedsel: voornamelijk ondergedoken waterplanten. 
[G] Aalscholver 
Zwarte vogel met witte wangen, ongeveer ter grote van een grote gans, maar slanker. 
Ze kunnen hun prooivis ook onder water achtervolgen. Als ze weer op het droge zijn 
staan ze vaak in de karakteristieke opgerichte houding met gespreide vleugels hun 
veren te drogen. De snavel is lang en heeft een haak aan de punt.  
Voedsel: vis               
 
Wist u dat… 
Er in de nabijheid van Almere, o.a. in het Naardermeer en de Oostvaarders-plassen 
grote Aalscholverkolonies zijn 
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Vervolg Wandelroute Beatrixpark 
 
Ø 13 Na de Tollenbrug, meteen LA, dit pad loopt met een bocht langs het water. (het 
trekpontje, halverwege dit pad, kunnen kinderen niet weerstaan). 
 

 
 
Ø 14 Aan het eind van het pad LA de Bloklopenbrug over en u steekt het fietspad over. 
 

STARTPUNT 2; vanaf het parkeerterrein, rechtdoor 
richting de uitzichtheuvels en bij het pad LA 

 
Links ziet u een aantrekkelijk bosje met Eiken, Beuken, Berken en Essen.  

                     
Eik            Beuk              Berk       Es 

 
Aan uw rechterhand ziet u de uitzichtheuvel. Aan de zuidzijde is zand opgebracht en 
is een bloemenmengsel ingezaaid. U vindt hier o.a. de volgende planten: - Wede, - 
Pimpernel, - Driekleurig Viooltje, - Wilde Marjolein, - Wilde Reseda, - Zeepkruid, -Gele 
Morgenster e.a.  
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Ø 15 Na de uitzichtheuvel slaat u RA. Op een gegeven moment gaat het pad tussen 2 
bospercelen door; Let u hier vooral op de vele zangvogels. (Koolmees, Roodborst, Merel 
etc.) 
 
Ø 16 Het pad komt uit op een asfaltpad; u gaat hier rechtdoor. 
 
Ø 17 Bij de splitsing gaat u RA en steekt de brug over. 
 
Links van het pad ziet u een rij Iepen staan. De onderkant van het iepenblad is min of 
meer scheef.      
 
STARTPUNT 3: wanneer u met de bus komt. 

 
Ø Met de bus, komend vanuit de Muziekwijk, halte Beatrixpark: 
 na het verlaten van de bus, RA en meteen LA het pad in; 
Ø Met de bus, komend vanuit de Kruidenwijk,  halte Beatrixpark: 

na het verlaten van de bus, eerst de busbaan oversteken en dan rechtdoor het 
pad in .  

 
Het pad wordt omzoomd door Eikenbomen; aan weerszijden van het fiets/wandelpad 
staan dichte bossages. Dit deel van het Beatrixpark valt net buiten het gebied dat 
onlangs door de gemeente heringericht is en zodoende is dit deel nog dicht begroeid. 
Staat u even stil en luistert u eens naar de vogels. Dit is een plek die rijk is aan allerlei 
zangvogeltjes. Zij vinden in de bossages voedsel en beschutting. 
 
Ø Het pad houdt u naar rechts aan totdat u bij een brug komt. U gaat deze 
Bokspringbrug over, daarna LA weer een brug over. Daarna de routebeschrijving  
volgen vanaf nr. 18. 
 
Ø Let op: op de terugweg, bij nr. 17 niet RA maar LA en meteen RA de Bokspringburg 
over en het pad uitlopen totdat u weer bij de bushalte bent. 
. 
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Ø 18 Na de brug over de Parkwetering, het 2de pad RA (Skeelerbaan Noord) (u neemt 
dus niet het pad naar de brede wandelboulevard!) 
 
U komt hier bij het grote grasveld/speelveld. Vooral in de lente en in de zomer kunt u 
hier heerlijk genieten van de zon en van het uitzicht. Het grasveld is uitermate 
geschikt voor een picknick of een andere activiteit 
 
Ø 19 Meteen na het grasveld slaat u LA het paadje in en meteen weer RA (grindpad, 
tussen de schapenhekken). Dit pad volgt u een tijdje, eerst LA, dan weer RA en daarna 
rechtdoor (u verlaat het grindpad) tussen het hek het bospaadje op. 
 
Ø 20 Bij het asfaltpad LA, u nadert nu de skate/skeelerbaan. Op de 
skate/skeelerbaan RA en meteen weer RA; u loopt richting de Beatrixboulevard (met 
de gekleurde lampen). 
 
Ø 21 U gaat LA de Beatrixpromenade op met zijn gekleurde straatlampen. Hier kunt u 
een rustpunt inlassen; vanaf de bankjes kunt u uitkijken over het water. 
 
Ø 22 U slaat het eerste paadje LA. Dit pad wordt omzoomd door Ruwe Iepen. 
 
Ruwe Iep 
Het blad van de Ruwe Iep voelt ruw aan, vandaar zijn naam. De vruchtjes hangen in 
trossen tussen de bladeren; het zijn nootjes die in een vleugeltje zitten. 
 

       
     Iepenblad              Iep    De vleugelnootjes 
De onderkant van het iepenblad is min of meer scheef.  
De Iep wordt veel belaagd door de Iepziekte; een aantasting door de iepenspintkever 
die een schimmel aanmaakt die de houtvaten van de boom die ze verstopt en waardoor 
de boom afsterft.  



IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie   

 
Wist u dat…. 
Iep wordt ook wel Olm genoemd, zoals in een oud Nederlands liedje: “de uil zat in de 
olmen”. 
 
Ø 23 U steekt het fietspad weer over en vervolgt het wandelpad. Aan uw linkerkant 
ziet u de scate/skeelerbanen. 
 
Ø 24 U slaat hier het eerste pad in aan uw rechterhand en u komt uit bij de Ronde 
Stenencirkel/Hoge Tuin. 
 
Ronde Stenencirkel / Hoge Tuin 
 
Rechts van het wandelpad vindt u voornamelijk de schaduwminnende planten, o.a. 
 
* Hosta 
Er zijn hier verschillende soorten Hosta’s aangeplant; het zijn robuuste, stevige 
planten die veel schaduw verdragen. De Nederlandse naam is Hartlelie. Hosta’s zijn 
mooie decoratieve vaste planten. Het hele jaar door vallen de grote bladeren op, maar 
ook de bloei is zeer de moeite waard. Aan de rand ziet u de hoog opgaande Hosta’s; 
meer naar het midden van de cirkel de lager soort met bond blad. 
 
* Schoenlappersplant 
Ook zo’n plant die veel schaduw verdraagt maar af en toe toch ook het zonlicht wil 
zien. Het is een groenblijvende bodembedekker met grofbladig groot glanzende ronde 
bladeren. De bloemen draagt hij in trossen; de bloeitijd is van april tot juni. 
 
* Ruig Klokje 
Dit is een bosrandplant, die dus wat schaduw verdraagt maar ook zon verlangt. Het 
bloeit juli/augustus en de naam zegt het al, de bloemen hebben de vorm van klokjes en 
zijn lichtblauw van kleur. 
Ronde Stenencirkel / Hoge Tuin 
 
Links van het pad vindt u de meer zonminnende planten zoals: 
 
* Vrouwenmantel 
Heeft ronde bladeren, iets geplooid in de nerven zodat het blad een manteltje lijkt. In 
het midden van het blad ziet u vaak een dauwdruppeltje liggen. De geelgroene, fijne 
bloempjes, die in schermen staan, bloeien in de zomer. De bloemen kunnen samen met 
het blad worden gebruikt in thee 
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* Guldenroede 
Een sterke rechtop groeiende bossige vaste plant met kleine gele bloemhoofdjes in 
pluimen. De hoogte wordt ongeveer 70 cm. De naam komt van het Latijne solidus = 
stevig en ago = maken. Het kruid wordt nog steeds gebruikt tegen nierkwalen. 
 
* Pluimpapaver 
Dit is een robuuste, imposante plant voor een warme zonnige plaats. De bladeren zijn 
groot, bijna rond en zevenlobbig. De onderzijde van het blad is opvallend blauwachtig 
grijs van kleur. De stengel en het blad bevatten oranje melksap. Bloemen in de vorm 
van een grote pluim. De plant breidt zich zeer sterk uit door ondergrondse uitlopers. 
 
* Bamboe/Siergrassen 
Solotair tussen de planten staan verschillende soorten Bamboe en Siergrassen. Deze 
zijn veelal groenblijvend en kunnen uitgroeien tot bossen van planten. Ze zijn altijd in 
beweging en zeer decoratief. Van oorsprong komen ze uit China. 
 
Ø 25 U vervolgt het pad tot aan de T-splitsing en gaat hier LA; bij het schapenhek 
gaat u RA het kiezelpad op. U bevindt zich nu aan de rand van het park (Kruidenwijk). 
 
Ø 26 U neemt het eerste pad RA (u verlaat het kiezelpad) en u komt uit bij een mooi 
vormgegeven Vasteplantentuin met een aantal kruiden. 
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Vasteplantentuin / Kruidentuin 
U vindt hier o.a.  
 
* Vrouwenmantel; deze heeft ronde bladeren, iets geplooid in de nerven zodat het blad 
een manteltje lijkt. In het midden van het blad ziet u vaak een dauwdruppeltje liggen. 
De geelgroene, fijne bloempjes, die in schermen staan, bloeien in de zomer. De 
bloemen kunnen samen met het blad worden gebruikt in thee. 
 
* Lavendel; is een klein, houtig struikje met zilvergrijze, naaldachtige blaadjes en 
heerlijk geurende, blauwlila bloempjes. In het zuiden van Europa komt ze veel in het 
wild voor en er worden ook velden vol gekweekt om er lavendelwater van te maken. 
Lavendelthee is goed voor maagklachten. 
 
* Maagdenpalm; is een bodembedekker en bloeit al vroeg met blauwlila bloemen. De 
blaadjes zijn glad en donkergroen en blijven ook ’s winters aan de plant. De 
maagdenpalm verdraagt zeer veel schaduw en komt dan ook voor onder hagen en op 
andere beschutte plaatsen. Maagdenpalmblad als opgietsel zuivert het bloed en helpt 
bij buikloop en keelontsteking. 
 
* Salie; vooral op hete, droge plaatsen verspreidt dit kleine altijd groene struikje een 
doordringende geur. De stengel heeft een houtachtige onderkant en het blad is 
langwerpig ovaal en stoffig grijs van kleur. Salie wordt gebruikt als keukenkruid, 
meegebakken met vlees of vis. Saliethee is goed voor de zenuwen en een gorgeldrank 
voor lijders aan keelpijn. 
 
Ø 27 Na het bezoek aan de Kruidencirkel gaat u een klein stukje terug richting het 
schapenhek en u gaat nog voor het hek RA het paadje in. U komt nu in een 
Beukenbosje. 
 
Beuk 
De Beuk is direct te herkennen: in het voorjaar aan zijn dunne spitse knoppen, in de 
zomer is het donker in het beukenbos omdat er weinig licht door het bladerdak komt 
doordat de bladeren zo zijn gerangschikt dat ze allemaal wat licht krijgen en er maar 
weinig door het bladerdak heendringt voor de ondergroei. 
De bekende beukennootjes vormen voedsel voor vogels en kleine zoogdieren. 
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Beukenblad,  
gladde bladeren.   Beukenboom    Beukennootje 
 
Ø 28 Bij de T - splitsing RA en bij de volgende T - splitsing weer RA. 
 
Ø 29 Bij de volgende T - splitsing (fietspad) LA en meteen RA. Links van u ziet u een 
aantal Eikenbomen. 
 
Eik 
In Nederland komen twee inheemse soorten voor; de Zomereik en de Wintereik. De 
Zomereik is te herkennen aan de ongesteelde bladeren terwijl de eikels lang gesteeld 
zijn. De Wintereik daarentegen heeft gesteelde bladeren en de eikels zijn ongesteeld. 
De eikels vormen voedsel voor vogels, met name voor Vlaamse Gaaien en Eksters, maar 
ook voor kleine zoogdieren.  
 

           
wintereik,         zomereik, 
blad gesteeld        blad ongesteeld 
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Ø 30 U kruist de Beatrixboulevard, gaat de brug over en houd links aan, het fietspad 
volgen naar de viaducten. In de berm links naast het fietspad ziet u veel Klein 
Hoefblad. 
 
Wist u dat: 
Klein Hoefblad vroeger Hoestblad heette. Van het gedroogde blad kon je thee trekken 
die werkzaam was tegen de hoest. Later is de naam verbasterd omdat het blad lijkt op 
een paardenhoef. 
 
Klein Hoefblad 
Klein Hoefblad is een echte pioniersplant, wat wil zeggen dat deze plant vaak als 
eerste verschijnt op pas omgewerkte plekken, ruigten, langs wegen enz. In de 
begintijd van Almere kwam deze plant dan ook overvloedig voor en ook vandaag de dag 
is hij nog steeds aanwezig, zij het steeds minder in aantal. Klein Hoefblad is ook een 
pionier in tijd: soms al in februari kan men de goudgele bloemen zien bloeien. De 
bloemhoofdjes staan op kleine, met bruin-roodachtige schubben bedekte, stengels.  
 
Wist u dat: 
Het afdelingsblad van het IVN afdeling Almere de naam Klein Hoefblad heeft 
gekregen vanwege het feit dat het Klein Hoefblad een pioniersplant is (net als de 
eerste Almeerders pioniers van de stad waren) en vanwege het feit dat deze plant 
vaak als eerste in het voorjaar haar bloemen laat zien. 
 
Ø 31 U loopt onder de viaducten door en kruist het fietspad (let op bij het oversteken: 
ook hier kan het druk zijn) en loopt rechtdoor. U bent weer terug in het Den Uyl-park. 
Na het grasveld aan uw rechterhand loopt u nog even rechtdoor tot aan de viersprong. 
Links voor u bevindt zich de Kinderboerderij De Hooiruif. 
 
Ø 32 Op de viersprong (nog voor de Kinderboerderij) gaat u RA en meteen weer RA, 
het bospaadje in. Halverwege het grasveld gaat u LA (smal paadje door de struiken) en 
met een bochtje rechtdoor. U vervolgt het pad tot aan de Tikkertjebrug en bent aan 
het einde gekomen van deze wandeling.  
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IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Almere 
 
Is een vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten die streeft naar meer natuur en 
een betere kwaliteit van het milieu. 
 
Zo’n 16.000 leden in Nederland zetten zich actief in voor natuur en milieu door middel 
van allerlei voorlichtende en educatieve activiteiten. 
 
U kunt regelmatig deelnemen aan IVN-activiteiten in Almere. Deze worden 
aangekondigd in o.a. de plaatselijke pers, via het verenigingsblad “Klein Hoefblad” 
alsmede via de website van het IVN (www.ivn.nl). 
 
Activiteiten IVN-afdeling Almere: 

• wandelingen en excursies begeleid door natuurgidsen, in natuurgebieden rondom 
Almere, maar ook dicht bij huis, in de wijk of in het stadspark; 
• voorlichtingsactiviteiten als tentoonstellingen en informatiebijeenkomsten; 
• de inrichting van heem- en wijktuinen, het zorgen voor nestkastjes en 
onderhoudswerk in natuurgebieden; 
• het verzorgen van inventarisaties van natuurterreinen, mede om de waarde 
ervan aan te tonen; 
• het uitzetten van natuurpaden en het maken van route beschrijvingen voor 
fiets- en wandeltochten door de omgeving; 
• eigen jeugdnatuur- en milieuclub 

 
Wilt u het educatieve werk van het IVN Almere financieël steunen dan kan dat door 
uw gift over te maken op gironummer 4590257 ten name van IVN Almere, met 
vermelding van “bijdrage IVN”. 
 
Iedereen kan vrijblijvend deelnemen aan IVN-activiteiten. Indien u ook actief wilt 
worden in de Almeerse natuur dan kunt u zich aanmelden als lid van de vereniging. U 
kunt natuurlijk ook eerst informatie opvragen; ons postadres is: 

 
IVN-afdeling Almere 

Postbus 1319 
1300 BH Almere 
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