
leuk vinden als je met ons deelt welke dieren je hebt 

gespot. Scan de QR-code en deel via waarneming.nl 

welk(e) dier(en) je hier hebt gezien.

Werken aan de toekomst (10)

Het is nog toekomstmuziek, maar de grondheuvel 

tussen het Kemphaanpad en de Hoge Vaart is het 

begin van het talud van een toekomstige fietsbrug 

over de Hoge Vaart. De grond is afkomstig van de 

waterpartijen die bij de entree van het stadsland-

goed vanaf de Waterlandseweg zijn uitgegraven.

De seizoenen van de boer (11)

In het Almeerderhout ligt een aantal akkers waarop 

wordt geboerd. Deze akkers bieden een aangename 

afwisseling in het jonge polderbos. Niet alleen de 

boer profiteert van deze akkers maar ook een aantal 

trouwe bewoners van het Almeerderhout. Scan de 

QR-code en stap in de wereld van de boer. Ontdek 

waar de boer dit seizoen mee bezig is.

“Witte bruiden” langs de 
bosrand (12)

De populieren, eiken en essen zijn in grote aantal-

len aangeplant bij de aanleg van het bos. Maar het 

bos telt ook veel boom- en struiksoorten die hier op 

natuurlijke wijze zijn gekomen. Daar is de bosrand 

een bijzonder voorbeeld van. Er is meer licht en 

ruimte en daar profiteren vooral struiken van.

Typische bosrandstruiken zijn de meidoorn, die 

vaak doorns heeft, de sleedoorn, die bloeit voordat 

hij bladeren krijgt, en de lijsterbes, die half boom, 

half struik is. En dan zijn er nog de vlier, de krent, 

de clematis en de kornoelje. In het voorjaar vallen 

de witte bloemen op. De bosrand lijkt dan wel een 

optocht van witte bruiden. In het najaar verkeert de 

bosrand in een heel andere levensfase. Dan over-

heersen de herfstkleuren en zijn of worden de bes-

sen rijp. Scan de QR-code voor leuke recepten.
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de Hoge Vaart (beschutte) aanlegplaatsen. Vanuit 

het bos heb je een uitzicht over het water en zie je 

ineens de weidsheid van het polderlandschap. Scan 

de QR-code voor meer informatie over aanlegplaat-

sen in het Almeerderhout.

Beverweetjes (8)

De begroeiing langs de Hoge Vaart is volstrekt 

anders dan die van het Almeerderhout. 

Het is een natuurlijk gevormd struweel. 

Beverfamilies hebben zich langs de oever gevestigd. 

Scan de QR-code en ontdek wat de bever in dit sei-

zoen doet.

Deel jouw eigen waarneming (9)

Op de plek waar je nu staat zijn vaak veel verschil-

lende dieren te zien of te horen. Wij zouden het 

ken geplant, ter vervanging van de oorspronkelijke 

laanbeplanting van populieren. De aangeplante 

eiken zijn bijzonder, vanwege hun kwaliteit en 

hun erfelijke eigenschappen. De eiken langs het 

Michauxpad zijn afkomstig uit een selectie van 

eikenlanen in het Brabantse dorp Mierlo. Scan de 

QR-code voor meer informatie over de loofbomen in 

het Almeerderhout.

Afwisselend landschap (7)

De Hoge Vaart is een brede waterweg die van het 

Markermeer via Zuidelijk en Oostelijk Flevoland naar 

het Ketelmeer loopt. Veel vaarrecreanten maken 

van deze beschutte route gebruik, gewoon om te 

recreëren of als alternatief voor het open water van 

het Marker- en IJsselmeer of de drukke randmeren. 

In het Almeerderhout liggen langs de oever van 
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Informatie:
Deze folder beschrijft de verschillende locaties 

langs de route. Het nummer in de kopjes ver-

wijst naar het nummer op de kaart en op de 

routepaaltjes.

Vierbruggenpad
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Buitencentrum
Almeerderhout

Beleef de vier seizoenen!
Op het vier seizoenenpad kunt je 

je ieder seizoen van het jaar laten 

verrassen door de natuur van het 

Almeerderhout. Tijdens de route 

nemen we je mee in de bijzondere 

wereld van onder andere de bever.

De bever is het grootste knaagdier 

van Europa en heeft zich een aantal 

jaren geleden definitief gevestigd in 

het Almeerderhout. Deze wandel-

route is 4,3 kilometer lang, het pad 

is half verhard en breed genoeg om 

ook met een scootmobiel de natuur 

te beleven. Onderweg staan verschil-

lende paaltjes met QR-codes die je 

nog meer vertellen over de natuur. 

Ieder seizoen verandert de tekst ach-

ter deze codes. Langs de route staan 

bankjes zodat je kunt uitrusten en 

genieten van het prachtige uitzicht.

Het vier seizoenenpad (1)

Het Almeerderhout is één van de grotere loofbossen 

van Nederland. Het bos is goed toegankelijk en het 

heeft een gevarieerde opzet met bosvakken, boeren-

akkers, water en lanen. Door deze afwisseling is het 

Almeerderhout het hele jaar door aantrekkelijk voor 

natuurliefhebbers en recreanten. Scan de QR-code 

op het paaltje en ontdek wat het Almeerderhout nog 

meer te bieden heeft.

Welkom in de wereld van de 
bever (2)

Langs het vier seizoenenpad komen op twee locaties 

bevers voor. De eerste locatie is Stadslandgoed de 

Kemphaan, de andere de Hoge Vaart. Voor men-

sen is de bever een bijzonder dier. De soort is in 

Nederland door menselijk handelen uitgestorven in 

het jaar 1826 maar hij is weer terug. Wat hem bij-

zonder maakt is dat de bever overal sporen nalaat. 

Hij is zo nadrukkelijk aanwezig in het landschap, 

door zijn geknaag, zijn burchten en soms door het 

bouwen van dammen. Ook langs het vier seizoenen-

pad kun je zijn sporen goed zien, maar de bevers 

meestal niet. Overdag zijn ze vaak in hun burcht. 

Alleen na zonsondergang en voor het krieken van 

dag zijn ze buiten te bewonderen. Scan de QR-code 

en neem een kijkje in de wereld van de bever.

De Vlinderheuvel (3)

De bevers op het stadslandgoed hebben hun burcht 

gebouwd in de Vlinderheuvel, een kunstmatige 

verhoging die bestaat uit boomstobben. De bomen 

stonden ooit op de plek waar nu de beukenlaan 

richting Braambergen loopt. Boomstobben afvoe-

ren is een omvangrijk klus en daarom is besloten 

om van de stobben ter plekke een kleine heuvel te 

maken. De stobben zijn vervolgens afgedekt met 

een laag grond waardoor de vijver is ontstaan. Scan 

de QR-code en verwonder je over de schoonheid van 

de Gelderse roos.

De beukenlaan (4)

Van de Vlinderheuvel voert de beukenlaan in de 

richting van Braambergen. De beukenlaan is recen-

telijk aangelegd. Aan het eind van de laan is een cir-

kel aangelegd met jonge Italiaanse populieren. Als 

ze wat groter zijn, zullen ze de overslagloods van de 

voormalige stortplaats Braambergen aan het zicht 

onttrekken. Scan de QR-code en ontdek welke vruch-

ten hier nog meer te vinden zijn.

De hazelaar is bijna seizoen-loos (5)

De hazelaar lijkt zich weinig aan te trekken van de 

seizoenen. Van alle inheemse struiken en bomen 

bloeit de hazelaar als eerste met katjes die hij in de 

voorgaande zomer gemaakt heeft. Vorst deert hem 

niet en zijn bladeren verliest hij pas laat in novem-

ber. Ook anderszins is de hazelaar tijdloos. Bij het 

archeologisch onderzoek in Almere, naar aanwezig-

heid van mensen in de late steentijd, zijn verbrande 

hazelnootdoppen belangrijke aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van mensen. Scan de QR-code voor 

een recept met hazelnoten.

Loof- en laanbomen (6)

Langs het Michauxpad zijn in 2013 355 zaadgaardei-

Pictogram vier seizoenenpad

Bever in het Almeerderhout


