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V01 Zuigerplasroute, Lelystad (18,5 km) 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt: Scholengemeenschap Lelystad, Kofschip 1, 8223 EZ Lelystad 

Parkeren: In de omgeving van de school. 

Openbaar vervoer: Vanaf station Lelystad lijn 4 naar Lelycentre, halte Gooisebrug. Terug opstappen 

bij halte Rotondebrug. 

Horeca: Bij Bataviastad, Eetcafé @ The Beach (Houtribstrand) en Aan Ut Water (Flevo Marina). 

Percentage onverhard: 70% 

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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V01 Zuigerplasroute, Lelystad (18,5 km) 

We gaan een wandeling maken aan de noordkant van Lelystad met een uitstapje naar de replica van 

het VOC-retourschip ‘Batavia’, het koopjescentrum Bataviastad en het Houtribstrand. Vaak wordt 

Flevoland omschreven als kaal en saai, waarbij moderne windmolens het landschap bepalen.  

Deze wandeling laat zien hoe verrassend groen en afwisselend Flevoland kan zijn. Het Zuigerplasbos 

werd aangelegd rond een plas die ontstaan is door de winning van zand ten behoeve van de aanleg 

van dijken in het IJsselmeer. Het bos is het grootste stadsbos van Lelystad, waar inwoners van de 

stad graag hun hond uitlaten of een lekkere wandeling gaan maken. Ook passeren we het 

Belevenissenbos, een speelbos waar kinderen zich kunnen uitleven. Langs de kust komen we niet 

alleen langs de Batavia en door Bataviastad, maar doorkruisen we ook een kwelstrook, een 

duinlandschap en passeren we een strandje en jachthavens. De route is ook te combineren met het 

bezoek aan Museum Batavialand. 

1. Met het gezicht naar de hoofdingang van Scholengemeenschap Lelystad LA en een breed pad langs het 

hek volgen. Ga na de bocht LA en loop langs twee bankjes richting de weg. Daar RA over het fietspad, 

over een houten brug en daarna RA vóór de spoorlijn. Aan het einde van dit half verharde pad LA het 

fietspad onder het spoor door en direct RA over een graspad. Aan het eind LA tussen de populieren en 

steek het betonfietspad over. Ga aan het eind van de populierenlaan RD en daarna aan het eind LA en 

direct met de bocht mee naar rechts over een schelpenpad. Op de kruising van paden RD en volg daarna 

het pad met een bocht naar links. Ga daarna RA over 

een klinkerweg langs de volkstuinen. Steek aan het 

einde een asfaltweg over en ga RD het fietspad op. 

Daarna op circa 30 meter vóór een kruising van 

fietspaden RA een breed bospad in. Ga op het punt 

waar dit pad naar links afbuigt over een smal paadje 

naar rechts richting de bosrand. Hier LA en steek 

verderop een kruisend fietspad over en vervolg dan 

het graspad langs de bosrand. Ga daarna LA het bos in 

en volg het bospad. Hou op de driesprong rechts aan. 

Hou aan het einde van het bos op een Y-splitsing 

rechts aan en steek het fietspad over en vervolg de grasstrook langs de bosrand. Aan het einde van 

rechts aanhouden, volg de stoep langs een fietspad en ga de fietsbrug over. Direct na de fietsbrug RA en 

direct na de lantaarnpaal weer RA naar beneden. Loop beneden in de richting van het informatiebord en 

sla daar RA en ga onder de brug door. Blijf nu het graspad door de kwelstrook volgen tot het einde. [N.B. 

in de zomer kunnen delen van het pad dichtgegroeid zijn. Loop dan vanaf de fietsbrug RD richting 

Bataviastad, daar LA en achter de snackbar RA] Aan het eind weer omhoog en boven LA en direct met de 

bocht mee naar rechts over de asfaltweg. Aan het eind RA over de stoep langs de asfaltweg en voor de 

snackbar LA in de richting van het restaurant. Daarna RD in de richting van de kust. 

 

2. Sla bij de Batavia RA en volg de klinkerweg (Oostvaardersdijk). Na het viaduct wordt dit een asfaltweg 

(IJsselmeerdijk). Vóór het bord “50 Herhaling” RA door het klaphek en over een zandpad. Ga na de 

speelplaats RD over een schelpenpad en ga ca. 10 meter na het zijpaadje links RA tussen de struiken 

door. Vervolg aan het eind RA het schelpenpad en daarna RD over de fietsbrug. Na deze brug het 

fietspad volgen, de weg oversteken en het fietspad vervolgen (Lommerrijk). Vóór de brug LA een 

schelpenpad op, aan het einde van dit pad RA over een tegelpad en hou daarna rechts aan. Neem het 

eerste schelpenpad LA, daarna op de driesprong LA en aan het eind RA over de klinkerweg. 
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3. Aan het eind LA over de asfaltweg en daarna eerste weg RA richting Bosweg 40. Daar direct in de bocht 

LA richting Bosweg 40. Daarna RD over het graspad en direct met de bocht naar rechts en volg nu het 

pad achter de heg. Aan het eind op de kruising RD en volg nu het schelpenpad dat afbuigt naar links. 

Daarna aan het eind RA betonfietspad en vervolgens LA over een graspad. Aan het einde van dit pad LA 

langs het water en daarna aan het einde RA over een breed half verhard pad. Dit pad buigt af naar links 

en gaat verder langs de Zuigerplas. Ga na het passeren van een ijzeren brug LA door een klaphek 

(begrazingsgebied) en volg een smal schelpenpad. Dit pad gaat verder over een smal bruggetje en na een 

tweede klaphek. Ga aan het einde LA langs het gemaal een half verhard pad op. Na de bocht LA en volg 

dan een pad langs de bosrand. Hou op de plaats waar het pad het bos in duikt rechts aan langs het 

wandelbankje naar de brede sloot en ga over het gras langs deze sloot. Bij de ijzeren brug RD over een 

half verhard pad en na een bruggetje RD over zandpaadje langs de klinkerweg (Albatroslaan) en daarna 

aan het einde RA over de stoep langs het fietspad en over een fietsbrug. Na deze brug RA over de dijk en 

daarna bij fietsknooppunt 40 LA naar de Beachclub. Daar RA over het strand. Sla na de tweede 

wilgenhaag RA en dan achter deze haag RD naar de dijk. Daar LA en volg het fietspad voor de dijk. 

 

4. Bij Flevo Marina RA een trap op over de dijk en 

daarna de trap af en volg dan het tegelpad en ga LA 

de asfaltweg op. Steek aan het einde van deze weg de 

Houtribweg over (LET OP!) en ga daarna RD het 

betonfietspad op aan de overzijde. Dit pad buigt af 

naar rechts en direct naar links en volgt de bosrand. 

Sla in het bos bij fietsknooppunt 41 LA en blijf dan 

een half verhard pad volgen. Daarna LA over de half 

verharde weg en in de bocht RA over een ATB-spoor 

door een breed graspad. Hou aan het eind voor de 

sloot links aan en ga na de afsluitbalk RA en sla op de 

asfaltweg direct na de sloot RA en passeer weer een afsluitbalk. Het pad buigt daarna af naar links en 

volgt een smalle sloot. Vervolg daarna het pad met een bocht naar rechts en sla direct LA en volg de 

rode route. Aan het eind LA over het half verharde pad. Het pad komt uit in het Belevenissenbos, een 

speelbos waar kinderen zich kunnen uitleven. (Links staan toiletten). Steek hier een brede kiezelweg 

over en ga RD over een gravelpad. Ga bij een paaltje met gele kop en QR-code LA langs het heuveltje en 

over smalle plank het bos in. [LET OP: Dit pad kan in de winter onder water staan. Ga dan RD en vervolg 

verderop de route]. Passeer de houten palen en vervolgens drie klimhekken. Daarna RD over de vlonders. 

Zijpaden rechts negeren! Ga bij een Y-splitsing LA omhoog en daarna aan het einde van dit pad RA. (LET 

OP: hier loopt een ATB-pad). Aan het einde van dit pad LA het gravelpad volgen. Er volgt nu op een open 

terrein met aan de rechterzijde de Zuigerplas. Vóór de struiken die links het pad raken LA over het gras 

het bos in. Passeer daarbij een vrijstaande spar. In het bos direct RA en blijf het pad volgen. (LET OP voor 

ATB-ers!). Aan het einde van dit pad RA over de brug met witte leuningen en de parkeerplaats. 

 

5. 5. Ga bij het infobord “Zuigerplasbos” RD en daarna direct RD over een gravelpad (fietsknooppunt 42). 

Aan het einde LA en het pad langs de plas blijven volgen. Verderop LA een half verhard paadje het bos in 

en aan het einde LA een asfaltpad op. Ga vóór de brug LA een graspad op en steek verderop een stenen 

brug over bij een stuw. Ga aan de overzijde RA richting het rietveld. Aan het einde LA over het 

betonfietspad en na het spoorviaduct RA tussen de wilgen RA over een smal paadje langs de spoordijk. 

Aan het eind LA over een asfaltfietspad vervolgens voor de grote populier RA een schelpenpad op. Aan 

het einde van dit pad LA de asfaltweg volgen en tegenover “Sportcentrum ’t Kofschip” RA het fietspad 

volgen tot hoofdingang Scholengemeenschap Lelystad. 

EINDE VAN DE WANDELING. 

 


