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De Beatrixboom 
Altijd gedacht dat bomen een saai leven 
leiden? Lees dan dit bijzondere verhaal over 
wel een heel speciale Almeerse boom.

In 1981 plantte prinses Beatrix de eerste boom 
in het Beatrixpark. Het was een koningslinde. 
De boom kreeg een zichtbaar plekje langs de 
Waddendreef aan het Beatrixpark. Tijdens 
Luilak in 1983 beschadigden vandalen de boom 
ernstig. De boom kwam op de storthoop, waar 
een oud-medewerker van de Rijksdienst de 

boom herkende en bij zijn broer in Marknesse in 
de tuin plantte. De boom werd daar vertroeteld 
en knapte op. De boom groeide zo goed, dat hij 
een plek kreeg op het Weerwaterplein. 

Terug in het Beatrixpark
Bij het opknappen van het Beatrixpark, kreeg 
de boom in 2000 weer een plek in het park. 
Daar staat de boom nog steeds en heeft het 
prima naar de zin. 
Lang leve de Beatrixboom!  

Prinses Beatrix plantte in 1981 de eerste boom in het Beatrixpark. (Foto: Ton Kastermans)

ALMERE

Stadsbos bij Poort
Naast Almere Poort ontstaat het stadsbos 
Pampushout. Daar kunt u genieten van de 
natuur op heel veel manieren. Bijvoorbeeld 
met een wandeling even een frisse neus halen, 
de hardloopschoenen aan voor een sportief 
rondje, een relaxte picknick of op zoek naar 
bijzondere planten en dieren. Het stadsbos 
Pampushout is zeker een bezoek waard! Let 
hierbij wel op de coronamaatregelen: vermijd 
drukte en houd 1,5 meter afstand.

Het plukbos 
Wandelen door een plukbos  gebeurt met alle 
zintuigen. U ervaart zo het voelen, ruiken, 
knippen en plukken van de heerlijkste wilde 
planten, noten, zaden en bessen. In dit deel 
van het stadsbos kunt u bessen plukken om 
jam van te maken of hazelnoten en appels voor 
in de appeltaart.

Een keur aan dieren 
Bij de poel kunt u genieten van vlinders en 
libellen. Kikkers en salamanders zijn er ook 
te vinden. De dieren gebruiken de poel als 
drinkplaats en oeverzwaluwen voeden zich 
daar met insecten. Een heerlijke plek om van 
te genieten. 
Ook bij deze plek is een vindplaats. Hier is een 
deel van een Middeleeuwse kap van eikenhout 
uit ca. 1400 voor een kerktoren gevonden. 

Gouden rand met
wuivende rietkragen 
Aan de rand van het stadsbos ligt een lange 

strook open water waar goudgele rietkra-
gen wuiven. Voor dieren en planten is dit 
een ecologische verbindingszone naar de 
Lepelaarplassen en het Kromslootpark. Zo 
kunnen zij zich makkelijk van het ene naar het 
andere gebied verplaatsen.

Scheepswrak 
Naast het plukbos ligt een plek met scheeps-
wrakken. Een Amsterdamse modderschouw 
waarmee slib uit de haven van Amsterdam 
naar de omliggende gebieden werd vervoerd, 
een praamachtig vaartuig en een platbodem. 
Er staat een landschapskenmerk met een 
metalen bol op. Het kunstwerk is van Vincent 
van Ginneke en heet De Zuiderzeeparel: het 
is een barokke parel met een doorsnede van 
een meter op een licht gebogen mast van 
dertien meter.

Waar nu Pampushout ligt, voeren vroeger 
dagelijks duizenden schepen over de Zuiderzee. 
Op deze verraderlijke binnenzee vergingen 
talloze schepen. Bij de inpoldering zijn er veel 
scheepswrakken gevonden. Sommigen daar-
van liggen nog in Pampushout. Deze herkent 
u aan een heuvel in het landschap. Wie de 
scheepswrakkenroute volgt komt verschil-
lende scheepswrakken tegen; soms zichtbaar 
bewaard onder een heuvel of voorzien van een 
kunstwerk. 

 flevolandschap.nl/scheepswrakkenroute

Almere telt meer dan 100.000 laan- en 
straatbomen. Almere groeit, dus komen er 
nieuwe bomen bij. Om de omgeving waar 
bomen staan veilig te houden, inspecteren we 
bomen regelmatig en als dat nodig is, nemen 
we (snoei)maatregelen. 

We laten de bomen elke vier jaar controleren 
door een onafhankelijk adviesbureau. Het 
bureau registreert dan boomsoort, stamdi-
ameter en boomhoogte. Daarbij controleren 
ze de boom op zichtbare gebreken voor de 
veiligheid, bijvoorbeeld dode takken, holten 
en/of rottingen. En of de boom gesnoeid 
moet worden. Daarna snoeien we de bomen; 
bomen die acuut gevaar opleveren, halen we 
soms weg. 

Snoeien
Waar de boom staat, bepaalt of deze gesnoeid 
moet worden. Een voorbeeld: een boom langs 
een dreef snoeien we zo dat verkeer geen last 
heeft van laaghangende takken. Door begelei-
dende snoei krijgt de boom zijn uiteindelijke 
vorm. Soms is het nodig om grotere takken 
helemaal weg te halen voor de eindvorm. Goed 
groeiende bomen herstellen binnen enkele 
jaren van  zo’n ingreep. En natuurlijk een boom 
die midden op een grasveld in een park staat, 
mag met zijn takken tot op de grond reiken. 

Met de inspecties van de bomen en snoeiwerk 
houden we Almere veilig. We werken zo aan 
gezonde bomen en versterken het groene 
karakter van Almere.  

Inspectie Almeerse bomen

De huidige plek van de Beatrixboom in het Beatrixpark.


