Wandeling Klarenbeek, ongeveer 25 minuten
“De Negen Bruggetjes”
Route

Opmerkingen/planten

Begin bij het Tuinhuis van De Ruige Hof, Abcouderstraatweg
77, 1105 AA Amsterdam.
Loop richting Abcouderstraatweg en sla rechtsaf langs het
voetpad over de brug.
Negeer pad naar rechts.

Fluitekruid

Steek het brede fietspad over.

Koolzaad

Loop rechtdoor langs het bordje Verboden voor Honden.

Grote muur, sneeuwklokje, judaspenning

Ga onder het eerste poortje rechts door, de heemtuin in.

In deze tuin groeien voornamelijk inheemse planten.

Loop een rondje om de vijver en wandel over de
tegelpaadjes.

Er is een folder met plantennamen van de heemtuin. De
medicinale tuin ernaast is ook een bezoekje waard.

Loop langs de heemtuin.

Bosvergeetmijniet, witte dovenetel,
paardebloem, hartbladzonnebloem

Op de T-kruising linksaf, het pad tussen twee hekken door.
Er is meteen een splitsing: neem het linker pad. Je loopt nu
langs het schapenland. Het is aan je linker hand.

Er liggen U-vormige hopen rietafval.
Look-zonder-look

Het pad maakt een bocht naar links en weer naar rechts.
Als je bijna bij het prieel van wilgentakken bent, ga je scherp
naar links terug, zodat je het schapenland nu weer aan je
linkerhand hebt. Je loopt dus terug richting heemtuin.

Valeriaan, koninginnekruid, hop, kale jonker

Aan het eind van het schapenland sla je rechtsaf tussen twee Hier is een uitzichtspunt. Klim daar even op en geniet van
wilgen door.
de geuren, geluiden en het uitzicht.
Ga over het bruggetje rechts.
Aan je linker hand is een moerassig landje (het
duizendguldenkruidlandje) aan de andere kant van de sloot,
rechts, is een plas met rietkragen, de paddenpoel.

Dotterbloem, rietorchis, moeraskartelblad, veenpluis
In de sloot: waterdrieblad, blaasjeskruid

Ga over het volgende bruggetje en volg het pad naar rechts,
het essenbosje door.

Stinkende gouwe,

Aan je linker hand zie je het Volkstuinpark De Vijf Slagen.
Aan beide zijden van het pad liggen U-vormige hopen
groenafval en slik.

Veldzuring, gele lis, reukgras

Ga weer over een bruggetje en volg het pad door het veld
(landje van Floor) naar het bankje. Rechts zie je de
watermolen.

Ratelaar

Loop langs het bankje.

Blauwe knoop (bij de poel)

franjekelk

Volg het pad rechtdoor en ga waar het pad naar rechts buigt,
nogal scherp naar links het grote hooiland op.
Ga het eerste pad naar rechts. Dit is een graspad.

Het terrein aan je linker hand is in 2001 afgeplagd, zodat
hier nu andere plantensoorten te vinden zijn
(voedselarm).
Spaanse ruiter, kranskarwij, kale jonker, verschillende
soorten zegge

Je loopt richting spoorlijn.

Het pad maakt een bocht naar rechts en dan steek je over
een plank naast een berk een sloot over.

Vlasbekje

Aan de overkant rechtsaf en meteen linksaf een graspad in.
Er zijn vier poelen aan je linker hand en je volgt een bochtje
naar rechts.

Wateraardbei

Op de splitsing neem je het rechter paadje, het wilgenbosje
in.
Op de T-kruising linksaf, in het bosje blijven en het bochtige
paadje blijven volgen.

Brede stekelvaren, mannetjesvaren, wilgeroosje

Heel klein bruggetje over.
Links aanhouden en een brug over.
Nog een brug over en daar rechtsaf.
Je loopt nu in de grienden (knotwilgenbossen).
Op de viersprong is het prieeltje van wilgentakken. Ga hier
linksaf en dan weer rechts door de grienden.
Op de T-kruising linksaf naar de brug toe.
Over de brug rechtsaf langs het fietspad en het eerste
voetpad linksaf.
Dan weer rechtsaf en op de splitsing links aanhouden, terug
naar het Tuinhuis van De Ruige Hof.

Hier is een mooie, gevarieerde tuin met een paar zitjes.
Achterin de tuin is de IJsvogelkijkhut, gratis te bezoeken
op maandag na 13 u. en woensdag de hele dag.
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