Stadsbos Pampushout
Even een frisse neus halen, de hardloopschoenen aan voor een sportief
rondje, een relaxte familiepicknick of op zoek naar bijzondere planten en
dieren. Genieten van de natuur kan op zoveel manieren in stadsbos
Pampushout.

• Een bos vol smaken
Bessen plukken om jam van te maken of
hazelnoten en appels om een lekkere appeltaart
mee te bakken. Wandelen door een plukbos
doe je met al je zintuigen. Je voelt, ruikt, knipt
en plukt de heerlijkste wilde planten, noten,
zaden en bessen.

• Scheepswrakken
Waar nu Pampushout ligt, voeren vroeger
dagelijks duizenden schepen over de
Zuiderzee. Op deze verraderlijke binnenzee
vergingen talloze schepen. Bij de inpoldering
zijn er dan ook vele scheepswrakken
aangetroffen. Sommigen daarvan liggen nog
in Pampushout. Deze zijn herkenbaar aan
een heuvel in het landschap. Een speciale
scheepswrakkenroute is te vinden op
www.flevolandschap.nl/scheepswrakkenroute.

• Laan met
Esdoorns en Prunussen
Een esdoorn wordt door kinderen vaak de
vleugeltjesboom genoemd. Dit komt doordat de
vruchten vleugeltjes lijken te hebben. Wanneer
je ze in de lucht gooit, komen ze dwarrelend
weer omlaag. De bladeren van de esdoorn
kleuren in de herfst rood. Prunussen bloeien in
het voorjaar prachtig roze.

• Gouden Rand
Een lange strook open water waar goudgele
rietkragen wuiven in de wind. Zo komt de
Gouden Rand van Pampushout eruit te
zien. Voor dieren en planten vormt dit een
ecologische verbindingszone naar de
Lepelaarplassen en het Kromslootpark.
Zo kunnen zij zich gemakkelijk van het ene
naar het andere gebied verplaatsen. En de
Gouden Rand vormt een prachtige overgang
van het bos naar de bewoonde wereld.

• Zichtlijnen
Door zorgvuldige plaatsing van bomen
en aanleg van sloten en paden zijn in
Pampushout diverse zichtlijnen in het
landschap aanwezig. Dat levert bijzondere
en soms onverwachte doorkijkjes op.

• Beweegpad
Buiten bewegen geeft energie! En om nog
meer te kunnen bewegen leggen we hier in
de toekomst een beweegpad aan voor jong
en oud.

• Picknickplaatsen
Even de rust zoeken of gezellig met de
hele familie picknicken in het bos. Vlei neer in
het gras van het plukbos, in de Kiem, of aan de
rand van de poel. Op deze plekken mag u uw
picknickkleedje in het gras uitspreiden.

TIP

Stadsbos
Pampushout

Het Flevo-landschap
organiseert regelmatig
excursies in Pampushout
en in haar andere gebieden.
Kijk voor alle activiteiten op
www.flevolandschap.nl/
activiteiten.

• Poel
Bij de poel kunt u genieten van het spiegelende
water, rondfladderende vlinders en zwevende
libellen. Kikkers en salamanders zijn er ook te
vinden. Zoogdieren gebruiken de poel als
drinkplaats en oeverzwaluwen scheren
over het water om insecten te vangen.
De vleermuizenkast is een rust- en schuilplek
voor een fascinerend dier dat met zijn handen
vliegt, met zijn oren ziet en hangend aan zijn
tenen slaapt.

• Rubrumpad
Langs dit pad bloeien in de lente de
vlierbessenstruiken met prachtig witte bloesem.
In de herfst genieten de merels, spreeuwen,
kramsvogels, en koperwieken van de
vlierbessen die volop aan de struiken hangen.
Het pad slingert verder langs meidoorn en
rode- en gele kornoelje.

Pampushout: van Polderbos naar Stadsbos, is mogelijk
gemaakt met bijdragen van het Fonds Verstedelijking Almere
(Almere 2.0) en Het Flevo-landschap.
www.flevo-landschap.nl
www.almere20.almere.nl
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