
Versie 10 maart 2023. Tekst: ©Mari Smits, Kaart: ©OSM CC BY 

Rondje Zuigerplas (8,8 km) 
Auteur: Mari Smits 

 

Start: Parkeerplaats Bosweg 

Horeca: geen. In de zomer kan in het Belevenissenbos een 

snackkar staan. Daar zijn wel permanent toiletten aanwezig. 

Deze route is ook te vinden in de gratis op het stadhuis te 

verkrijgen Wandelgids. Routes in en rond Lelystad. 

  

Voetstappers 

Voorbij de gebaande paden 
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Rondje Zuigerplas (8,8 km) 

We gaan een wandeling maken aan de noordkant van Lelystad. 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. 

1. Ga direct in de bocht LA richting Bosweg 40. Daarna RD over graspad en 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 tussen 

bramenstruiken. Aan het einde LA langs het water en daarna aan het eind 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. In de bocht RA en volg de half verharde weg LA het bos in. Ga RD op de kruising 

met schelpenpad en volg daarna in de bocht RA 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. Na het bos komt dit pad uit op een open terrein met aan de rechterzijde de Zuigerplas. Ga 

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. 

 

2. 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 gravelpaadje 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 over een 

pad langs de spoordijk. Ga aan het einde RA over het betonpad 

en het spoor onderdoor. Steek na de brug RD het betonpad over en volg de populierenlaan. Ga aan 

het eind RD over een smal paadje en direct LA en dan 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. Ga aan het einde RA en volg de asfaltweg tot de 

parkeerplaats (einde van de wandeling). 

Meer wandelen? 

Op www.voetstappers.nl zijn meer wandelroutes te vinden, zoals tochten van 10 tot 16 

kilometer door het groen in Flevoland en stadswandelingen in Almere en Lelystad. Bijzonder 

zijn 16 wandelingen door bedevaartsplaatsen in Nederland, met toelichtingen over de 

geschiedenis van de bedevaartsplaatsen die onderweg worden aangedaan. 

http://www.voetstappers.nl/

