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PAAL 1 
Hier begint de route.  
 

PAAL 2 
Rechts een crossterreintje en links een honden oefenparcours. 
 

PAAL 3  
Kijk even om en geniet van het fraaie landschap. In de zomer staat het slootje vol lisdodden 
(rietsigaren). Vroeger werden lisdodden gebruikt als tuinfakkel nadat de ‘sigaar’zich eerst vol had 
kunnen zuigen in een pot petroleum. 
 

PAAL 4  
U loopt hier door een ruig terreintje  met onder andere distels, wilgenroosjes, brandnetels. Distels 
en brandnetels leveren dagelijks ‘brood’(nectar, een soort dunne ‘honing’) voor insecten. 
Brandnetels zijn belangrijk voor vlinders zoals de atalanta, dagpauwoog en gehakkelde aurelia. Zi 
dienen als voedselplant (= waardplant) voor hun rupsen..  
 

PAAL 6  
Na het kappen van de bomen zijn hier (en op nog veel meer plaatsen) de takken blijven liggen: 
schuilgelegenheid voor grotere en kleine dieren! Links ziet (en hoort u soms)  u de Hanzelijn. 
 

PAAL 7  
Hier zijn nogal wat bomen gekapt. Daardoor valt er meer licht op de bodem en kunnen daar 
andere planten groeien. De moeite waard voor allerlei dieren die van afwisseling (hoog/laag, 
zon/schaduw) houden. 
 

PAAL 8  
Zomers groeit hier (links) de Brunel (bijenkorfje). In de gaten van de omgewaaide bomen 
blijft vaak lang water staan en ook dat belangrijk voor allerlei dieren. Volg het pad naar rechts. 
 

PAAL  9  
Hier wandelt u door een stukje met veel opslag van bomen en struiken. Sommige hebben zich, 
met behulp van de wind (windverspreiding) uitgezaaid, van andere zijn de zaden door vogels 
aangevoerd (vogelverspreiding). De mossen op de stammen geven je een beetje junglegevoel! 
 

PAAL 10  
Direct na paal 10 een klein stukje mountainbike pad. Rechts staan wat fijnsparren die ook ’s 
winters groen blijven. Ze bieden in de winter beschutting en bescherming, vooral aan vogels. Bij 
sneeuw zoeken soms reeën beschutting onder de sparren.  
 

PAAL 12  
U wandelt nu over een stuk paardenweide (Fjordenpaarden). Ga het bruggetje over. Dit is een 
waterrijk en mooi stukje van de route. Sta even stil om over het water uit te kijken. En kijk naar de 
grote hoeveelheid schelpen: u loopt op de bodem van de oude Zuiderzee!  
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PAAL 13  
Klim over de afrastering. U gaat nu een bult op. Bovenop heeft u een mooi uitzicht over een 
stukje Belevenissenbos. 
 

PAAL 14  
Ook hier groeien weer allerlei wilde planten. Langs de waterkant onder andere kattenstaart en 
harig wilgenroosje. Wij beschouwen die vaak als onkruid maar voor dieren zijn ze vaak heel 
belangrijk (voedsel, beschutting en bescherming enzovoort) 
 

PAAL 15  
Bij iedere paal zou kunnen staan: sta even stil en luister naar de vogels- en andere geluiden om u 
heen. 
 

PAAL 16 
De route gaat nu een stukje steil omhoog. Bovenop de bult heeft u (alweer) een mooi uitzicht. De 
top van de bult geeft het niveau van het IJsselmeerwater aan. U kunt zien hoe veel meter 
mensen in Flevoland onder de zeespiegel (NAP = Nieuw Amsterdams Peil)) wonen. 
 

PAAL 17 
Waar u omhoog gaat, gaat u ook weer naar beneden. Links een oude wilg waaronder het goed 
schuilen is tijdens een plotseling buitje. U loopt nu door een holle weg met allerlei wilde planten. 
 

PAAL 18  
Na over de afrastering geklommen te zijn loopt u weer een stukje over de paardenweide. De 
hopen paardenmest (die stinken niet!) zijn aantrekkelijk voor allerlei kleine dieren. Na een paar 
regenachtige dagen kan het hier goed nat zijn. Bij paal 19 gaat de wandeling het bos weer in. 
 

PAAL 20  
Let op de omgevallen bomen. Ondanks dat groeien sommige bomen na het vallen gewoon door 
zoals ook hier bij één boom het geval is. Een deel van de wortels haalt nog steeds vocht en 
voeding uit de bodem. 
 

PAAL 24 
Aan de vraatsporen (en paardenhopen die nuttig zijn voor vliegensoorten en andere insecten) 
kunt u zien dat u over een paardenweide loopt. Aan ruwe stammen zit soms wat haar: bij jeuk 
schuren de paarden zich aan bomen 
 

PAAL 25  
Links en rechts staan zomers prachtige varens! Kijk eens aan de onderkant van de bladeren. U 
ziet dan, afhankelijk van het seizoen, de sporenhoopjes. Sporen zijn een soort stoffijne zaadjes. 
 

PAAL 26  
Rechts een ‘bewerkte’ boomstam: ooit, in de oertijd, gebruikt om een kano van te hakken? Nu 
staat er water in de stammen en groeien er paddenstoelen óp de stam 
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PAAL 34  
De route komt hier weer uit het bos. Let op de talloze zaailingen van de esdoorn Dankzij de 
vleugeltjes aan de vruchten neemt de wind esdoornzaden mee. 
Naar paal 35 loopt u langs een beekachtige waterpartij 
 

PAAL 40 
Vanaf het bruggetje kunt u goed in het heldere water kijken, het zit vol met waterdiertjes, een 
voedselbron voor de IJsvogel die u hier kunt horen en, als u geluk heeft, kunt zien vliegen of 
vissen! 
 

PAAL 41 
De gele route ‘ontmoet’ hier de andere wandeling, de oranjeroute. Mocht u zin en conditie 
genoeg hebben … Ga dan linksaf. Loop anders rechtdoor naar de halfverharde weg en rechtsaf 
naar de startplaats (bord bij de ingang)  
   


