Ommetje Knarbos
U maakt kennis met een deel van het Knarbos,een
van de gebieden van het Flevolandschap. Dit
ommetje leidt U over een deel van de Lange
afstands wandelroute.
De route kan in de herfst en winter enigszins
modderig zijn. U wandelt over een schelpenpad
en/ of graspaden. Het laatste gedeelte niet
geschikt voor rolstoelers of scootmobiels.
Duur 45 tot 60 minuten. Lengte ca 2,5 km.
U start en eindigt bij Feed Research, Meerkoetenweg 34,
Lelystad. U kunt uw auto parkeren op de betonplaten
direct aan het begin.
Steek de weg over.
De route begint direct na de slagboom naast het bord van
Flevolandschap. U loopt nu op een schelpenpad. Loop door
tot u een flauwe bocht passeert. Links of rechts lopen in de
zomer koeien te grazen.
Volg het pad.
Links ziet u wilgen- en berkenbomen. Aan de rechterkant
staan vogelbosjes, met verschillende kruiden als
onderbegroeiing. Vaak staat er in de herfst de vliegenzwam
onder de berkenboom.
Met een beetje geluk kunt u hier ook ooievaars zien in het
weiland, op zoek naar voedsel.
Ook kunt u boven het open land roofvogels zien zweven op
zoek naar voedsel. U kunt onder andere buizerds en valken
zien.
In een lange flauwe bocht passeert u aan uw linkerkant een
poel. Als er veel riet staat kan deze poel niet direct als
zodanig herkenbaar zijn. U moet goed kijken om te zien dat er
water is door het riet.
Dit is een leuke plek om even te kijken en te luisteren. U kunt
hier de groene kikker horen. In het najaar zijn er veel
vliegenzwammen.
Ook kunt u hier, afhankelijk van het seizoen, diverse soorten
libellen zien vliegen. De bomen bieden voedsel en
schuilplaats voor diverse vogels.
Terug naar het pad.
Keer weer terug naar het pad en loop verder.
U komt bij een lichte glooiende helling. Kijk hier rustig rond op
zoek naar sporen van reeën en vossen. Die steken hier
namelijk over.

Sla rechtsaf.
In de bocht aan de rechterkant kunnen in de herfst
reuzenkoristen staan.
Als u van de glooiende helling verder loopt ziet u na een
paar meter een graspad dat rechtsaf buigt. Sla hier
rechtsaf.
Aan uw linkerkant ziet u water (deMeerkoetentocht).
Als u achter het bosje aan uw linkerkant kijkt, kunt u een
spoorwissel van dieren zien naar het water.

Voor de inpoldering van Flevoland lag op deze plaats een
ondiepte die De Knar werd genoemd. Voor de afsluiting van
de Zuiderzee was dit een paaiplaats voor haringen. Knarbos,
Knardijk en Knarweg danken hun naam aan deze ondiepte.
Het Knarbos kent een gevarieerde vegetatie van loof- en
naaldbomen, afgewisseld door open plekken en plassen. In
het Knarbos leven onder andere vossen, bunzingen,
hermelijnen en bevers. Het gebied wordt beheerd door de
stichting Het Flevolandschap.

Aan de rechterkant van het graspad passeert u struiken
als de Egelantier, Meidoorn en Liguster.
In de winter kunt u duidelijk nesten in de bomen zien.
Sla rechtsaf.
Volg het graspad ongeveer 300 meter. Sla hier weer rechtsaf.
Aan uw linkerkant is een andere sloot, deze blijft u links
houden.
In het voorjaar zijn op de akkers tulpen in de bloei.
Volg het pad.
Aan uw rechterkant ziet u een sparrenbos. U passeert
een breed pad naar rechts dat naar een open plek in het
sparrenbos leidt. Dit is een mooie plek om even rond te
kijken. In het voorjaar kan je hier het Oranjetipje zien.
Volg het pad.
Keer terug naar het graspad en vervolg het pad. U heeft nog
steeds de sloot aan uw linkerkant.
Rechtsaf.
Bij de afrastering slaat u rechtsaf. Aan uw rechterkant staan
beukenbomen en in de herfst kunt u hier beukennootjes vinden.
Ook staan hier hazelaars.
In dit gedeelte is de specht te horen.
Voorbij de bomen is aan de rechterkant een open stuk weiland
en links nog steeds de afrastering.
Linkssaf.
Doorlopend komt u weer bij een schelpenpad. Sla hier linksaf.
Dit schelpenpad heeft u op de heenweg ook gelopen.
Volg dit pad en loop terug naar uw auto.
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