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Honderden scheepswrakken in Flevoland

Pampushout-Zuid is een stadsbos tussen Almere Poort en
het toekomstige stadsdeel Almere Pampus in het zuidwesten van Almere. Het is kort na de droogmaking in 1968 aangelegd. Een jong bos, vol belevenissen uit vroeger tijden:
wie het pad volgt komt ook verschillende scheepswrakken
tegen, soms zichtbaar gemarkeerd door een heuvel of voorzien van een kunstwerk. De voormalige Zuiderzee was een
drukbevaren binnenzee. Tientallen schepen voeren er dagelijks af en aan en diverse scheepsrampen vonden er plaats.
Bij de eerste inpolderingwerkzaamheden werden dan ook
vaak scheepswrakken aangetroffen.
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Wandelroute

U loopt over verharde paden, de route is geschikt voor
rolstoel en kinderwagen. De rolstoelvariant heeft een extra
rolstoel-markering. De route is voorzien van een markering
met blauwe pijltjes.
Uw hond is welkom, mits aangelijnd.
Parkeren is gratis.
Begin- en eindpunt: de Kiem, Godendreef, Almere Poort.

Met perforatie zodat u deze informatie makkelijk mee kunt nemen op uw wandeling!

Wandeling Pampushout-Zuid langs drie historische
scheepswrakken • lengte 3,5 km

Scheepswrakkenroute
lengte 3,5 km

U start op de parkeerplaats bij ‘de Kiem’. De route is in twee richtingen bewegwijzerd, maar in deze routebeschrijving volgen
we de route ‘linksom’.
U start de route door links de laan met esdoorns en prunussen in te lopen, richting het plukbos. In dit bos staan nu nog
jonge beuken, walnoten, kersen, hazelaars, vlierbessen en kruisbesstruiken. In de toekomst vormt dit plukbos een voedselrijke
omgeving voor mens en dier. De rechte laan gaat over in een
kronkelpad, met daarachter de Oostvaardersdijk. In dit stuk van
de Pampushout bloeien de vlierbessenstruiken in de lente 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.

Na enkele bochten komt u over een stroompje. Hier staat u op
een van de negen zichtlijnen die het bos Pampushout rijk is. U
kijkt hier dwars door het bos langs het water helemaal naar de
andere kant van Pampushout-Zuid.
U gaat rechtsaf richting de windmolens en nu wandelt u recht
op de scheepswrakken af. In 1983 kwamen tijdens diepploegen van de kavels pal langs de Oostvaardersdijk verschillende
scheepswrakken te voorschijn. Twee zijn er volledig opgegraven, waaronder een Amsterdamse modderschouw en een
praam uit de late middeleeuwen. Ook werd er een zeldzaam
goed bewaard gebleven vrachtschip uit de vijftiende eeuw gevonden. Het wrak, inmiddels aangewezen als rijksmonument,
is herkenbaar als een verhoging in het landschap. Er staat een
landschapskenmerk met een metalen bol op, een kunstwerk
van Vincent van Ginneke.

U vervolgt het pad langs de toekomstige ‘Gouden Randen’
van de Pampushout: een ecologische verbindingszone van water en riet langs deze zijde van de Pampushout. Plant- en diersoorten, zoals de bever, kunnen zich hierdoor gemakkelijk van
het ene naar het andere gebied verplaatsen.
Waar het pad weer het bos indraait, komt u aan bij de poel.
Hier kunt u genieten van het spiegelende water, van rondfladderende vlinders en jagende libellen. Poelen, met hun glooiende oevers, dienen als leef- en voortplantingsgebied voor kikkers,
padden, salamanders en insecten. Kleine zoogdieren gebruiken
de poel als drinkplaats, oeverzwaluwen scheren over het water om insecten te
vangen. Met de poel
komt variatie in het
landschap van de
Pampushout. Meer
variatie
betekent
meer planten- en
diersoorten om als
bezoeker van te genieten. Ter hoogte
gedeelte van de kap met tongewelf
van de poel is ooit
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een middeleeuwse
kap voor een kerktoren gevonden. Die is waarschijnlijk van een
schip afgevallen. Dergelijke kappen werden in westelijk Nederland en in Friesland gebruikt.
U komt uit op de Brikweg. Bent u slecht ter been, gebruikt u
een rolstoel of heeft u een kinderwagen? Ga dan rechts af de
Brikweg op. U loopt voorbij de zendmast en kunt dan rechtsaf
de laan op, op weg naar ‘de Kiem’. U nadert het einde van deze
wandeling langs de historische vindplaatsen.
Is de natuurroute geen belemmering? Dan kunt u de Brikweg oversteken en de houten balk in het verlengde passeren.
U komt uit in het ander deel van het bos. Volg het graspad
en ga bij het tweede graspad naar rechts. Aan dit pad ligt
links een heuvel met een Tjalk, een schip uit de tweede helft
van de achttiende eeuw. Dit scheepswrak ligt midden in de
Pampushout en ook dit is een archeologisch rijksmonument.
Het wrak wordt omgeven door populieren, es en zoete kers. Het
maaisel van de heuvel wordt gebruikt om een broeihoop voor
ringslangen van te maken. Ringslangen kunnen hier hun eieren
in leggen en het materiaal en de zon zorgen ervoor dat de eieren worden uitgebroed.

