KANOTOCHT 1b
LENGTE ONGEVEER 4 KM.
Galjoen - jol - punter

Lelystad bekijken vanaf het water is een
aparte ervaring. Ook deze route voert u door
de groene stad met prachtige natuur, ook
langs de waterkant!
KLEINE KAREKIET
In rietkragen broedt de kleine karekiet. Een
wat onopvallend vogeltje maar met een
stem die past in een operagezelschap. Het
is een zomergast: in de winter verblijft hij in
het verre zuiden, in de lente komt hij naar
Lelystad. Het is een insecteneter die heel wat
vervelende muggen en ander klein spul verschalkt. De koekoek legt graag een ei in het
nest van de kleine karekiet. Het veel grotere
koekoeksjong werkt zijn half - broertjes en –
zusjes het nest uit waardoor al het voedsel,
dat door beide ouders aangedragen wordt,
voor het koekoeksjong is. De beide ouders
werken zich een slag in de rondte maar zijn
misschien wel apetrots op ‘hun’ enorme nakomeling!

water en dat is er in Lelystad volop! Met zijn
lange, middelste poten ‘schaatst’ hij razendsnel over het wateroppervlak op zoek naar
kleine insecten die in het water zijn gevallen. De achterpoten fungeren min of meer
als roer. Schoon water heeft een bepaalde
oppervlaktespanning waardoor het dier zich
over het water kan bewegen. Als die oppervlaktespanning lager wordt, bijvoorbeeld door
verontreinigen, dan zakt de schaatsenrijder
door het wateroppervlak heen en is het gedaan met hem.
ELS
Langs de Lelystadse watergangen groeien op
veel plaatsen elzen. Ze zijn gemakkelijk te
herkennen aan de bijna zwarte proppen in de
winter. Vroeger werden die wel gekauwd door
arme mensen die geen pruimtabak konden
betalen. In de lente sieren groen - gele katjes
de bomen. De wind beweegt ze en zorgt ervoor dat het stuifmeel verspreid wordt. In de
zomer zijn de nieuwe katjes hard en groen.
Verschillende vogels smullen van de rijpe
elzenzaden in de winter.

LIJSTERBES
Hier en daar langs de oever staan mooie lijsterbessen, kleine bomen die in de nazomer
en herfst versierd zijn met oranje bessen. Zoals de naam al zegt worden die graag gegeten door lijsters en andere vruchtliefhebbers.
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KIKKERGEKWAAK
Bij het water horen kikkers (en natuurlijk nog
veel meer andere dieren!). De meeste dieren
zitten in het water. Die dieren zie je soms
maar hoor je niet. Kikkers daarentegen laten
zich, een flink deel van het jaar, wel horen,
soms in een massaal kikkerconcert. Niet
iedereen vindt hun gekwaak melodieus maar
het is wel een stukje echte natuur dat je een
landelijk gevoel geeft. En dat midden in de
stad! In de winter hebben de meeste kikkers
zich verscholen onder groenafval, in een takkenril of tussen een paar stenen, een klein
deel overwintert in de modder van sloten en
andere watergangen. In de lente zoeken ze
het water op om te paren (kikkerdril!) maar
ook om voedsel op te scharrelen. Ook kikkers
smullen van insecten.
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KUSTPARK
Het Kustpark is misschien wel het minst
bekende park van Lelystad (maar wel een van
de allermooiste parken!). Onbekend maakt
onbemind, hoe onterecht dat is merkt u hier.
In het Kustpark liggen een paar eilandjes
met een ruige begroeiing: ideaal voor vogels
en andere dieren die zo’n eilandje weten te
bereiken!

SCHAATSENRIJDER
Een insect dat je alleen aantreft in schoon
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Legenda
KANOTOCHT 1b LENGTE ONGEVEER 4 KM.
GALJOEN-JOL-PUNTER

Belangstelling voor het kanovaren?
In het kanoseizoen (april t/m oktober) is er iedere vrijdagavond en veelal ook op maandagmorgen bij het
clubgbouw van de Kanovereniging Lelystad, Uilenweg 14 te Lelystad de mogelijkheid om verschillende
typen kano’s uit te proberen.
Zie voor meer info:
www.kanovereniginglelystad.nl

Kanotocht door
Galjoen - Jol Punter

1. START: Galjoen 28
2. Kustpark, rechtsaf, links ligt de wijk
		Punter, rechts de wijk Jol
3. voor de Westerdreef, gaat u rechtsaf. 		
Als u door de duiker onder de Westerdreef 		
door vaart komt u bij route 1 A
		 U kunt ook de alternatieve route volgen 		
(rode lijn)
4. rechts, het voormalige volkstuincomplex 		
Jol, nu een nieuwbouwwijkje
5. hou rechts aan, u vaart nu om het
		 Stadseiland heen. Ook het Stadseiland was
		 vroeger een volkstuinencomplex.
6. u vaart een stukje langs de Visarenddreef
7. ga rechtsaf. U kunt nu rechtdoor varen 		
naar de in-uitstapplaats bij Galjoen 28.
8. U kunt ook naar 8 varen en door de Jol heen 		
kanoën (waarvan een stukje ondergronds!
		 Spannend!)
9. ga bij de brug, tussen Jol en Punter linksaf
en vaar via 2 weer naar opstapplaats 1.
V = VERLENGING VAN DE ROUTE.
Bij kanoroute 1B kunt u bij Galjoen 28
uw kano te water laten. U vindt er
parkeergelegenheid, de afstand
parkeren – instapplaats
is gemakkelijk te
overbruggen.
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