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Voorbij de gebaande paden

V05 Natuurparkroute, Lelystad (15,1 km)
Auteur: Mari Smits

Start- en eindpunt: Bushalte Duinbeek aan de Pauwenburg (nabij kerk “De Lichtbron”).
Parkeren: Bij De Lichtbron, Pauwenburg 170, 8226 TA Lelystad.
Openbaar vervoer: Vanaf station Lelystad lijn 16 richting Duinbeek.
Horeca onderweg: Restaurant Hajé Natuurpark, Vlotgrasweg 11, 8219 PP Lelystad (punt 4)
Onverhard: 70%
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V05 Natuurparkroute, Lelystad (15,1 km)
We gaan een wandeling maken naar het Natuurpark, een bijzonder natuurgebied aan de rand van
Lelystad. Het Natuurpark Lelystad werd in 1972 aangelegd om als buitenverblijf te dienen voor de
grote hoefdieren van Artis. In het park was voldoende ruimte om een fokprogramma’s op te zetten
voor bedreigde dieren als de wisenten, przewalskipaarden en pater davidherten. In en rond het
Natuurpark zijn ook veel ooievaars te zien, ook het resultaat van een fokprogramma. Onderweg
komen we langs de prehistorische nederzetting “Swifterkamp” waar we een klein rondje lopen.
Voordat we het park bereiken lopen we ook door het Flevohout, een bosgebied aan de rand van de
stad, dat in 2000 werd aangelegd om op termijn duurzaam hout te leveren. We beginnen onze
wandeling op in de woonwijk Landerijen en lopen over twee fietsbruggen over een rotonde en de
Lage Vaart naar de natuur.
1.

Loop vanaf de bushalte bij de parkeerplaats langs de
kerk en steek daarna de zijweg (Overcinge) over. Ga
daarna direct linksaf en steek de straat (Pauwenburg)
over en loop langs de bushalte aan de overzijde. Loop
verder onder de fietsbrug door en ga dan direct
rechtsaf de trap op en ga boven rechtdoor over de
fietsbrug en blijf daarna het fietspad volgen tot na de
fietsbrug over de vaart. Ga daar direct bij het
informatiebord rechtsaf naar beneden en loop over
het gras terug naar de vaart. Sla daar linksaf en volg
het pad langs de vaart. Blijf dit pad volgen tot het
einde en ga dan met een scherpe bocht terug over
het eerste graspad. Volg daarbij het paaltje met de okergele kop. Ga vervolgens op een driesprong
rechtsaf en volg dan een omhooglopend graspad door het bos. Sla bij een samenkomst van diverse
graspaden rechtsaf. Ook dit pad loopt iets omhoog. Sla daarna op een kruising van fietspaden linksaf en
loop dan langs de akker onder de electriciteitsdraden. [Mocht dit pad moeilijk begaanbaar zijn, loop dan
rechtdoor en ga aan het einde linksaf langs de vaart]. Sla aan het einde van linksaf en volg het graspad
langs de vaart. Dit pad gaat over in een betonfietspad en gaat onder de brug van de snelweg (A6) door.

2.

Sla na ca. 100 meter na de brug linksaf en neem daar een wat onduidelijk pad door het bos. Dit pad buigt
af naar rechts en kan soms drassig zijn! Ga vervolgens aan het einde – vóór de rietkraag – rechtsaf en
daarna aan het einde linksaf omhoog. Ga boven aangekomen linksaf over een half verhard pad. Sla
vervolgens bij paal 35 rechtsaf en ga over het
wildrooster en de brug en volg dan dit pad tot het
einde. Ga daar bij paal 32 rechtsaf en verderop bij paal
33 linksaf richting het fietspad naar Harderwijk. Neem
aan de rand van het bos het betonpad naar links en
steek vervolgens de asfaltweg over. Volg nu een
kilometer lang een schelpenpaadje langs de bosrand en
tussen bomen. Steek aan het einde de asfaltweg over
en ga rechtdoor langs het hekwerk van de
prehistorische nederzetting. Sla vervolgens linksaf en
volg daar het rode gravelpad.
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3.

Bij het informatiebord aan de linkerkant start een korte route langs een deel van de prehistorische
nederzetting. Ga daarvoor linksaf naar het grote overkapte informatiebord en ga vóór dit bord rechtsaf
tussen hekjes door en volg dan een kronkelend paadje langs een
hut. Blijf dit pad volgen tot een open plek en ga daar rechtsaf
omhoog en volg dan het graspad. Ga tenslotte linksaf naar
beneden. De route eindigt weer bij het informatiebord langs het
gravelpad. Ga bij dit bord linksaf en vervolg de wandeling over het
gravelpad. Ga aan het einde rechtsaf het asfaltpad op en neem
daarna vóór de bocht links het graspad langs het water
(waterpad). Hou bij de picknickbank links aan en vervolg het
graspad. Ga aan het einde linksaf het asfaltpad op en direct in
bocht rechtdoor over het graspad. Volg dit pad langs de waterkant
tot het einde. Ga dan weer linksaf het asfaltpad op en neem
verderop bij paaltje “waterpad 6” linksaf het graspad. Blijf dit pad
langs de waterkant volgen. Het pad buigt verderop van het water
af en ga vervolgens linksaf langs de afrastering. Ga aan het einde
(bij het vliegtuigmonument) rechtsaf de asfaltweg op en na 50
meter linksaf. Ga dan twee keer rechtdoor over wildroosters en
daarna bij paal 5 linksaf en bij paal 6 rechtsaf. Neem dan het eerste graspad linksaf en ga direct rechtsaf
langs de afrastering. Aan het einde rechtsaf en ga vervolgens linksaf en volg dan het half verharde pad
over de brug tot het einde. Ga daar bij paal 8 linksaf richting het bezoekerscentrum en neem daarna op
de driesprong (paal 9) de weg rechtsaf. Volg nu de asfaltweg over twee bruggetjes tot het einde. Ga dan
linksaf (paal 18) naar het bezoekerscentrum.

4.

Ga vanuit de uitgang van het bezoekerscentrum direct rechtsaf terug naar paal 18. Ga hier nu rechtdoor
en vervolgens rechtsaf omhoog langs de otterverblijven. Ga daarna aan het eind rechtsaf over het
asfaltpad. Ga vervolgens aan het eind bij paal 15 linksaf en daarna bij paal 14 rechtsaf richting
uitgang/Dronterweg. Ga kort daarna bij paal 13 linksaf richting uitgang/Dronten. Neem bij paal 27
rechtsaf het schelpenpad en ga vervolgens bij paal 26 rechtdoor naar het uitkijkpunt. Neem daarvoor na
de brug het pad omhoog. Ga vervolgens boven aangekomen linksaf over het gras naar beneden en steek
dan het schelpenpad over en volg het graspad met de sloot aan de rechterhand. Sla aan het einde
rechtsaf en neem het schelpenpad dat verderop overgaat in een betonpad. Ga aan het einde bij
fietsknooppunt 86 linksaf en volg het fietspad onder de A6 door. Neem vóór de vaart het brede
betonpad links en ga rechtsaf en volg de grasstrook langs de vaart. Sla vóór de brug linksaf en loop over
het gras in de richting van het informatiebord. Ga daar rechtsaf de brug over en volg het fietspad en ga
over de fietsbrug. Neem na de rotonde de trap naar beneden en ga dan linksaf naar de weg en steek
deze weg (Pauwenburg) over en sla dan rechtsaf. Loop nu langs de kerk richting de bushalte.
EINDE VAN DE WANDELING.
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