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KOM GENIETEN IN

Rassenbeektocht liggen en zeer waarschijnlijk zal hij z’n schouders ophalen
en zeggen “geen idee”. En misschien
moet het maar zo blijven, want het is
verrassend te ontdekken dat op fietsafstand van Almere in de zuidlob van
Flevoland absolute rust heerst.
Nog niet bij de Stichtse Putten want dat
gebied ligt bij de Stichtse brug tegen de
A27 aangevleid. Maar zeker wel in de
Rassenbeektochtstrook, waar het
Gruttoveld en het Gorzenveld aan
grenzen. Geen voor de hand liggend
gebied om een korte wandeling te
maken, maar wel een uitdaging voor hen
die een verre einder niet schuwen.

Logisch is omde wandeling bij de Stichtse
Putten te beginnen. Dit gebied is de verbindende schakel tussen de bossen van het Gooi en die
in Flevoland. Via dit bruggenhoofd kunnen
planten en dieren, komend vanuit het Gooi,
Flevoland koloniseren. Het gebied dankt haar
ontstaan rechtstreeks aan de aanleg van de
A27: waar nu de plassen liggen, lag eens een
groot zanddepot dat nodig was voor de aanleg
van de snelweg. Omdat het grenst aan de
entree van Flevoland is aan het ontwerp van het
natuurgebied veel aandacht besteed. De
Stichtse Putten bestaan uit drie grote plassen
aan de voet van de A27, trapsgewijs aflopend
naar polderniveau en aan de oostzijde begrenst
door loofbos.
Het eerste deel van de route loopt dan ook
vanaf de parkeerplaats door het bos, deels op
de grens van land en water. Dankzij de ondiepte

vos

van de plassen zijn ze een eldorado voor
watervogels. Van knobbelzwaan tot
lepelaar, van kluut tot grauwe gans,
allerlei gewone en bijzondere vogels zijn er aan te treffen.
Voor kruipende dieren vormen de
A27 en de Gooise weg natuurlijk
een nauwelijks te nemen hindernis. Daarom is op enkele goed
gekozen plekken een tunneltje in
de vorm van een dikke buis onder
de wegen door aangebracht.
Het blijkt
dat die
druk gebruikt worden door onder meer
muizen, egels, wezels, hazen; zelfs vossen weten die veilige passages te
waarderen.
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Wandelend over de Eemmeerdijk biedt
de indrukwekkende rij windmolens met
daarachter het strak verkavelde boerenland en het weidse, natuurlijk ogende
Eemmeer een boeiend contrast tussen
natuur en cultuur. Ogenschijnlijk maakt
het de vogels, waarvoor het Eemmeer
de status Staatsnatuurmonument
kreeg, niet uit. Vliegend passeren ze het
water net zo makkelijk als de rij windmolens.
Het typische polderlandschap er achter
kent een roerige geschiedenis. Eigenlijk
lagen de Oostvaardersplassen hier! Dat
wil zeggen, in de jaren zestig en zeventig
werd in dit gebied, grenzend aan het
Eemmeer druk gewerkt aan de realisatie
van een groot natuurgebied, dat de
natte natuur van Eemmeer en Eemvallei
zou moeten versterken. Maar het liep
anders: de Oostvaardersplassen ontstonden en werden beschermd gebied

ten koste van het nog in aanleg zijnde
natuurgebied. Dat werd grotendeels
alsnog omgevormd tot boerenland.
Alleen het 40 hectare grote Gruttoveld
en de Rassenbeektochtstrook zijn het
overblijfsel van wat ooit een meer dan
1000 hectare groot weidevogelterrein
en ganzenopvanggebied “De Ganzengouw” had moeten worden. Het
beheer en de inrichting van het Gruttoveld is gebaseerd op de ervaring die in
Oostelijk Flevoland was opgedaan met
het weidevogelterrein de Kievitslanden. Een viertal kleine windmolentjes pompen onverdroten dag in dag uit water uit de Rassenbeektocht in de slootjes
en greppels om het veld nat genoeg en dus aantrekkelijk te
houden voor weidevogels zoals grutto, watersnip, tureluur en
kievit. De Rassenbeektochtstrook is een ruige verbindingszone tussen Stichtse Putten,
watersnip
het Hulkesteinse bos en het
Horsterwold. Dat deze
strook ook in het verre verleden al door mensen werd
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gebruikt als verbindingszone, is dankzij het graafwerk ten behoeve
van de aanleg van de snelweg ontdekt. Hier werden 5000 jaar oude,
uit de steentijd daterende, bewoningsresten gevonden! Bij de aanleg
van poelen en plassen in de aangrenzende natuurterreintjes is daarmee rekening gehouden en werden deze bewoningsresten ongeschonden gelaten. Daardoor
kleine karekiet
zijn de poelen minder diep
geworden en hebben een
andere plek gekregen dan
aanvankelijk gepland.
De wandelroute loopt ook
langs het Gorzenveld. Dat
gebied bestaat voornamelijk
uit een flink blok moerassig
rietland, maar is aan de wegzijde voorzien van een serie
poelen waar omheen paarden grazen op een deels grazig, deels ruig
begroeid terrein. Een ruig begroeide strook verbindt dit gebiedje met
de Stichtse Putten. De geschiedenis van het Gorzenveld staat in feite
haaks op haar tegenwoordige status als natuurgebied. Ooit was het
een rietproefveld, waarin vooral werd gekeken naar effectieve chemische, mechanische en biologische bestrijdingsmethoden voor riet!
De resultaten daarvan zouden later in de Markerwaard van pas komen
om daar de ontginning makkelijker en sneller te kunnen uitvoeren.
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Het toeval wil dat als gevolg van alle
experimenten met rietbeheer binnen
het vierkante blok rietland een voor
moerasvogels aantrekkelijk gebied is
ontstaan. Daarin broeden naast tal van
“gewone” rietzangvogels als de kleine
karekiet en de rietgors ook bijzondere
vogels als het baardmannetje, de roerdomp en de bruine kiekendief.
De laatste kilometers van deze 16,5
kilometer lange route brengen ons
geleidelijk terug in de alledaagse drukte want het Priempad loopt daar deels
parallel aan de Gooise weg, die de drukke A27 verbindt met Zeewolde en het
Horsterwold.
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