wel waaraan hij goed te herkennen is. Door het dichte
struweel komen hier veel kleine zangvogels voor die
elders in Alkmaar zeldzaam zijn zoals: fitis, sperwers,
nachtegaal, tuinfluiter en zwartkop. De grote bonte- en
de groene specht komen ook voor.
Bijenstal: De Bijenstal is gelegen aan de
Achtergeest (bij het
bruggetje en spoorovergang) blauwe route.
Hij is opgezet met het
doel de bekendheid
over het vak van imker
te vergroten en het onderlinge contact tussen de imkers te bevorderen. Bijen hebben een belangrijke rol
in de voedselketen, zonder bestuiving van de bijen
zouden wij namelijk geen fruit hebben. Er zijn op dit
moment zes imkers met een aantal bijenvolken op de
bijenstal. Jaarlijks is er een open dag waarop de bijenstal bezocht kan worden.

Lunchwandelroute Beverkoog

Hortus Alkmaar: is de tuin met de grootste collectie
medicinale kruiden van Nederland. Op 2ha vindt u hier
ruim 600 verschillende soorten geneeskrachtige planten. Een bezoek aan de Hortus Alkmaar is meestal een
complete verrassing. Zo´n prachtige oase verwacht je
niet op een bedrijventerrein. Er zijn natuurlijk prachtige
planten ze zien en regelmatig wisselt de expositie van
kunstwerken in de tuin. U kunt lezingen en workshops
volgen en informatie over natuurvriendelijk tuinieren
krijgen. Hortus Alkmaar is van dinsdag t/m vrijdag
open tijdens lunchtijd.

voor meer wandelroutes:
www.wandelnetwerknoordholland.nl
Foto’s:

gemeente Alkmaar,
ijsvogelfoto door Jan Stok.
september 2013

Wandelen tijdens uw lunchpauze! Even frisse lucht
opsnuiven en genieten van het groen en de dieren die
er wonen! Er zijn in de Nollenstrook drie wandelroutes
met paaltjes aangegeven.

Rode route (4,2 km ± 50 minuten)

Deze route loopt gedeeltelijk over de voetpaden van de
Berenkoog en gedeeltelijk door de parkstrook. U passeert Hortus Alkmaar aan de Berenkoog, een uitstapje
via de tuin van de Hortus is zeer de moeite waard!

Gele route (2,3 km ± 27 minuten)

Deze route loopt over de karakteristieke Herenweg met
diverse bebouwing, via het Herenwegpad langs twee
delen van de woonwijk de Nollen en als laatste langs
het Achtergeestpad, waar kleine particuliere weitjes met
schapen te zien zijn.

Blauwe route (2,5 km ± 30 minuten)

Deze route loopt langs de Berenkoog en is het meest
waterrijk. Via de rand van de woonwijk Nollen Oost
loopt u naar wijkpark de Nollen, een ideaal gebied voor
kikkers en daardoor een smakelijk buffet voor reigers.
Een kolonie huiszwaluwen eet er van de insecten. Naar
het westen toe wordt het parkje steeds hoger en droger.
Vlinders hebben hier veel baat bij de bloemrijke kruidenvegetatie, kruiden groeien in de droge voedselarme bermen en hooilandjes. Vooral op de door zon beschenen
vlakken. Om de kruiden goed te laten groeien wordt er
1 keer per jaar gehooid. Naar het westen toe wordt het
parkje dat u daar ziet steeds hoger en droger.
Bij de bushalte aan de Berenkoog staat een informatiebord waarop de route-informatie ook te raadplegen is.

De Nollenstrook, met een lengte van twee kilometer is in de jaren zeventig aan de westzijde
van het bedrijventerrein de Beverkoog aangelegd
als groenbuffer tussen het bedrijventerrein en St.
Pancras. De bosrijke strook is beplant met diverse
inheemse bomen en struiken; er lopen twee watergangen door het gebied en een noord-zuid gerichte
(fiets)padenstructuur, die zowel met de woonwijk
de Nollen (westelijk) als met het bedrijventerrein
(oostelijk) verschillende verbindingen heeft. De
Nollenstrook wordt extensief onderhouden, oftewel
niet te netjes. Daardoor krijgen kruiden de kans
zich te ontwikkelen. Alle insecten profiteren van de
bloemen van de wilde (on)kruiden en de struiken
en insecten zijn weer voedsel voor de vogels. Dode
takken en bomen worden niet weggehaald, maar
verwerkt in zogenaamde ‘rillen’. Dit zijn perfecte
schuilplaatsen voor kleine zoogdieren en amfibieën.
Bezienswaardigheden onderweg
Bomen: Vooral in het voorjaar kunt u genieten
van de meidoorn en de vlier die met hun frisse
witte bloemen het park sieren. En natuurlijk is
de kleurenpracht van de herfst fantastisch om te
zien, niet alleen de bladeren, maar ook de bessen!
En er is voor de liefhebber genoeg te plukken! In
het noorden van het gebied (rode route) zijn wat
fruitbomen aangeplant; een veldje met appels en
een veldje met peren. Als het fruit rijp is, mag er
geplukt worden.
Vogels: De ijsvogel is al jaren aanwezig in deze
parkstrook. U loopt
kans dat u deze
prachtige bontgekleurde vogel laag
over het water ziet
vliegen, wellicht met
een visje in zijn bek,
op weg naar zijn
nest met jongen. Of
misschien hoort u
dat hoge geluidje

