“Van Flevohout kun je letterlijk en ﬁguurlijk de vruchten plukken”
Ingeklemd tussen woonwijk Zuiderwijk in Lelystad en de A6 ligt het nieuwe gebied van Het
Flevo-landschap. De steel van een hamer, een
tafelpoot of een minuutje stroom: dat is wat de
bomen die er nu groeien straks kunnen worden.
Met deze avontuurlijke wandeling kunt u daar alvast een beeld van krijgen.
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“Hout is een van de meest milieuvriendelijke
grondstoffen”, vertelt André Claassen van Stichting Robinia. “Er is duizend keer minder energie
voor nodig om het te verwerken en transporteren dan staal. Flevohout is tien jaar geleden aangelegd om de vele toepassingen van verschillende houtsoorten te laten zien. En als je dat goed
aanplant dan krijg je een aantrekkelijk gebied,
zoals hier.”
Zo staan de bomen en struiken speels door elkaar
heen, in bosjes of langs het water. En er groeien
op de 50 hectare zo’n vijftig verschillende soorten. Bovendien zijn er heuveltjes en poeltjes
met kwakende kikkers.
Tijdens ons tochtje zien
we zelfs een reetje wegschieten en cirkelen vier
ooievaars boven onze
hoofden.

laar vertelt dat hij er stokken voor vliegers van
maakt.
Bij de T-splitsing gaan we rechtsaf en komen we
langs ﬁjnsparren, vlierbessen en een enkele kornoelje. Als we verderop een heuveltje beklimmen,
hebben we rechts mooi zicht op de wilgenbosjes.
“Die groeien snel en dienen ook als stookhout”,
vertelt André.
Zodra we in het bos komen wordt het wat donkerder. De hoge, dunne wilgentakken zijn al
een keer machinaal afgezaagd aan de voet van
de stam. “Dat was vijf jaar geleden onze eerste
oogst en binnenkort kan de tweede alweer volgen”, constateert André tevreden.
Bij de vijfsprong kiezen we het pad schuin linksaf.
Een mooi boslaantje met essen (verticale streepjes op de bast) en zoete kersenbomen (horizontale strepen). Ertussen een enkele hazelaar en
veldesdoorn.
De essen zijn geweldig voor onder andere ha-

Aan de wandel
De wandeling begint bij
de brug. Na het poeltje
loopt er een graspad tussen de bamboestruiken
door, precies onder de
hoogspanningskabels.
Een ‘energielandschap’
noemt André het: “Boven ons hoofd raast de
stroom, eronder groeit
bamboe die je kunt verbranden om energie op
te wekken.” Een wandeFlevohout
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mers, bezemstelen en schoffels. “Stevig, maar
veerkrachtig hout, zodat het de klap opvangt als
je ermee aan het werk bent.”
Grote liefde
Aan het vak met robinia (ook bekend als acacia,
geel in de herfst) heeft André zijn hart verpand.
De stichting waar hij al twintig jaar bij betrokken
is, heet niet voor niets zo. “Robinia groeit relatief
snel. Al na dertig of veertig jaar is het geschikt om
er planken van te maken. Het hout is net zo goed
tegen weersinvloeden bestand als tropisch hardhout. We hebben tussen de robinia ook haagbeuk
en eik geplant, zodat we na de oogst een mooi
bos overhouden.”
Aan de andere kant van de open plek bij de brug
voert de tocht verder en wie het kleine paadje
rechts in de hoek van het bos neemt, komt op
een gegeven moment langs coniferen. “Maar
weinig mensen weten dat je daar over 60 tot 100

jaar onder andere gevelbetimmering van kunt
maken.”
De iepen bij het ﬁetspad zijn een experiment.
“Hier kijken we welke klonen van de iep het
meest resistent zijn tegen de iepziekte. Iepenhout is namelijk heel goed voor vloeren en
meubels.”
Het toetje van de wandeling bestaat uit Amerikaanse eik, veldesdoorn, valse christusdoorn
(inderdaad: met gemene grote doornen) en
walnoot. Deze boom levert in de toekomst
mooi gevlamd hout voor meubels op, maar
nu valt er al in de herfst van de noten te genieten. André: “Een mooi voorbeeld van wat we
bedoelen: van Flevohout kun je letterlijk en ﬁguurlijk de vruchten plukken.”
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bamboe
ﬁjnsparren, vlierbessen, kornoelje
wilgenbosje
hoge, smalle wilgentakken
essen en kersenbomen
robinia
coniferen
iepen
walnootbomen, amerikaanse eik,
veldesdoorn, valse christusdoorn
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Beheer Flevohout
Stichting Robinia is een ideële stichting die het
leefmilieu wil behouden en verbeteren door
een efﬁciënte, milieubewuste en functionele
toepassing van hout. In samenwerking met
Staatsbosbeheer legde zij de Flevohout aan als
voorbeeldbos. Dit gebied is in het voorjaar van
2010 overgedragen aan Het Flevo-landschap.
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Deze wandeling van circa 30-45 minuten is
niet gepijld, maar met de kaart prima te volgen. Het is een struinrondje, dus goede wandelschoenen en een stevige broek zijn aan te
raden.
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