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Start- en eindpunt: Buitencentrum Oostvaardersplassen, Kitsweg 1, 8218 AA Lelystad.
Openbaar Vervoer: niet beschikbaar
Parkeren: Bij het Buitencentrum.
Horeca: In het Buitencentrum.
Onverhard: 80%.
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V04 Oostvaardersplassenroute, Lelystad (14,4 km)
Oostvaardersveld, Oostvaardersplassen. We gaan een wandeling maken door een uniek
natuurgebied in Nederland. Toen de zuidelijke IJselmeerpolders in de jaren vijftig en zestig van de
vorige eeuw werden drooggelegd was het de bedoeling om tussen Lelystad en het toekomstige
Almere een groot industriegebied aan te leggen. Door de oliecrisis van de jaren zeventig kwam het er
niet van en kwam in dit natte deel van Zuidelijk Flevoland een natuurgebied tot ontwikkeling. Het
slikken- en plassenlandschap bleek in trek te zijn bij vogels als grauwe ganzen, lepelaars, eenden en
het toen nog zeldzame baardmannetje. Later vestigden zich ook zilverreigers, bruine kiekendieven,
aalscholvers en ijsvogeltjes in het gebied.
In 1992 werden konikpaarden, edelherten en heckrunderen uitgezet in de Oostvaardersplassen. In
2006 gingen hier ook Zeearenden broeden. De Oostvaardersplassen zijn slechts beperkt toegankelijk.
Voor wie een indruk wil krijgen van het leven in het gebied kan daarvoor terecht in het naburige
Oostvaardersveld. De zogeheten “driehoek” van de Oostvaardersplassen is afhankelijk van de
weersomstandigheden gesloten van januari t/m april. Dit om de grote grazers in het gebied
(edelherten, konikpaarden en heckrunderen) in de winter rust te bieden. Wandelaars kunnen dan als
alternatief een kijkje nemen bij de aalscholverskolonie bij uitkijkhut De Schollevaar.
1.

Loop vanuit het Buitencentrum terug naar de parkeerplaats onderaan de Knardijk. Sla na de
roosters rechtsaf en ga onder het spoor door. Bij het informatiebord rechtsaf door het klaphek en
volg dan het graspad door het
wilgenbos. Na de houten brug linksaf
en loop over het half verharde pad
langs het water. Blijf dit pad volgen als
het pad afbuigt en het veld in gaat.
Neem dan de eerste weg links en ga
dan door klaphekje, steek de asfaltweg
over en ga dan weer door een
klaphekje. Daarna rechtdoor het pad
vervolgen tot bij een hoog klaphek. Na
dit hek rechtsaf en een breed half
verhard pad volgen. Dit pad buigt naar
links en blijf het pad volgen tot na een
picknickbank aan de linkerhand. Ga daar rechtsaf door een klaphek en volg het pad langs de
bosrand. Dit pad buigt linksaf en volgt een breed puinpad door het bos. Ga aan het einde van dit
pad rechtdoor door een klaphek en volg een half verhard pad door het weiland (pad aan de
linkerhand negeren). Ga aan het einde van dit pad door een laag klaphek, sla dan linksaf en ga direct
rechtdoor door een hoog klaphek.

2.

Steek de asfaltweg (Praamweg) over en ga aan de andere zijde van de weg over een klein houten
bruggetje en ga daarna de heuvel op en direct weer naar beneden. Je komt nu uit op een half
verharde parkeerplaats. Steek deze over en ga rechtdoor een half verhard pad het bos in. Ga daar
eerst door een hoog klaphek en daarna het eerste pad rechtsaf. Ga aan het einde van dit pad
rechtsaf en direct linksaf en aan het einde van dit pad linksaf. Het pad loopt nu richting een hoog
hekwerk. Sla vóór dit hekwerk rechtsaf en volg dan een pad tussen de bomen parallel aan de
spoorlijn. Sla linksaf bij het bordje “Zeearendroute” en ga direct weer linksaf door het tunneltje
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onder de spoorlijn en volg daarna het betonpad. (Rechtsaf kunt u teruglopen naar het Buitencentrum
voor een rust).
3. Loop het betonpad door tot
het einde. (Tussen 1 januari en 1 mei is
de route door de Oostvaarders-plassen
afgesloten voor publiek; ga dan
rechtdoor over een graspad richting
uitkijkhut De Schollevaar. Je loopt dit
pad dan heen en terug). Sla linksaf en
ga over de houten bruggen en na het
ijzeren hekje rechtsaf over het half
verhard pad langs het water. Sla kort
voor het einde van dit pad linksaf en
volg een onverhard pad richting de
uitkijkhut. Aan het einde van het pad
(hier kun je rechtsaf naar uitkijkhut De
Zeearend) ga je linksaf en direct weer rechtsaf over een betonpad. Blijf dit betonpad volgen tot de
toegang naar de uitkijkhut Wigbels Eiland. Ga daar rechtdoor over een onverhard pad. Sla aan het
einde van dit pad linksaf en ga over een asfaltweg die parallel aan de spoorlijn loopt. Sla na de
wilgen linksaf en volg dan het betonpad. Ga bij het eerste betonpad rechtsaf en daarna weer
rechtsaf over een scherp teruglopend betonpad. Volg hier de groene wandelroute. Ga daarna
rechtdoor door het ijzeren hekje, over de houten bruggen. Ga daarna linksaf voor een wandeling
over een graspad naar uitkijkhut De Schollevaar.
4.

Ga na het bezoek aan de uitkijkhut terug over hetzelfde graspad tot aan de bruggen. Ga hier
rechtdoor over het betonpad. Sla dan het eerste pad linksaf richting het buitencentrum.
EINDE VAN DE WANDELING.
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