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Start  Buitencentrum Oostvaardersplassen, Kitsweg 1, 8218 AA Lelystad. 
Verkort 7,3 km (Oostvaardersveld) of 5,1 km (Oostvaardersplassen; start bij punt 3).
Horeca Buitencentrum. 
Bereikbaarheid OV Geen. 
Parkeren auto Buitencentrum Oostvaardersplassen.
N.B.  Van januari t/m april is de route Oostvaardersplassen (5,1 km) gesloten.  
 De route over het Oostvaardersveld is dan wel toegankelijk.

Oostvaardersveld 
Loop vanuit het Buitencentrum 
terug naar de parkeerplaatsen. Sla 
RA en ga onder het spoor door. Bij 
bord Parkeren RA door klaphek 
en volg het houtsnipperpad. Na 
de houten brug LA en volg het 
grindpad langs het water. Daarna 
buigt het pad af naar rechts en 
gaat het veld in. Sla de eerste 
weg LA, ga door klaphekje, steek 
de asfaltweg over en RD door 
klaphekje. Dan RD pad volgen tot 
hoog klaphek. Na dit hek RA over 
breed grindpad, dat daarna afbuigt 
naar links. Ga bij picknickbank RA 
door klaphek en volg de bosrand. 
Dit pad buigt LA en loopt door 
het bos. Aan het einde RD door 

klaphek en volg dan het grindpad 
door weiland. Ga aan het eind door 
laag klaphek, sla LA en direct RD 
door hoog klaphek. 

Steek asfaltweg (Praamweg) 
over en ga RD over klein houten 
bruggetje en heuvel op en direct 
weer naar beneden. Steek 
parkeerplaats over en ga RD via 
het gindpad het bos in. Dan eerst 
door hoog klaphek en daarna 
eerste pad RA. Ga aan het eind 
RA en direct LA. Buig af naar links, 
ga door klaphek en volg RD het 
graspad. Dan aan het eind LA. Het 
pad loopt richting hekwerk. Sla 
hier RA en volg het pad tussen 
bomen parallel aan spoorlijn. Sla 

Een wandeling door een uniek natuurgebied in Nederland, onderdeel 
van het jongste Nationale Park van Nederland: Nationaal Park Nieuw 
Land. Oorspronkelijk zou hier een industriegebied komen. Deze plannen 
gingen niet door en zo ontstond een bijzonder natuurgebied. Het slikken- 
en plassen - landschap bleek in trek te zijn bij vogels. Later werden er 
konikpaarden,  edelherten en heckrunderen uitgezet. Ongeveer 15 jaar 
geleden ging de zeearend hier broeden. De Oostvaardersplassen zijn 
slechts beperkt toegankelijk. Om een indruk te krijgen van het leven in 
het natuurgebied is het Oostvaardersveld ingericht, als een etalage van 
de Oostvaardersplassen. Een gebied met wilde begroeiing, wilgenbos, 
moeras, ganzen en konikpaarden. Onderweg kom je langs de Kleine 
Praambult, een van de uitkijkpunten van de Oostvaardersplassen. 

Knardijk, tijdelijke 
waterkering bij de 
drooglegging in 1957.

Uitgestrekte moeras -
gebied, ruim 50 jaar 
geleden ontstaan.
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LA bij bordje ‘Zeearendroute’ en 
ga direct LA door tunneltje onder 
de spoorlijn en op betonpad RA 
richting Buitencentrum. Indien u 
deze route wilt combineren met 
een wandeling door de ‘driehoek’ 
van de Oostvaardersplassen gaat 
u hier RD (punt 3) en dan over de 
houten bruggen. 

Oostvaardersplassen 
Ga tegenover de ingang van het 
Buitencentrum LA over het houten 
bruggetje en volg het betonpad 
tot het einde. Sla aan het eind RA 
en dan LA over houten bruggen 
en na het ijzeren hekje RA over 
grindpad langs het water. Sla kort 

voor het einde van dit pad LA en 
volg een onverhard pad richting 
uitkijkhut. Aan het einde (hier kun 
je RA naar uitkijkhut De Zeearend) 
LA en direct RA over betonpad. Ga 
bij toegang naar uitkijkhut Wigbels 
Eiland RD over onverhard pad. Dan 
aan het einde LA over asfaltweg 
parallel aan de spoorlijn. Sla na de 
wilgen LA en volg het betonpad. 
Dan bij het eerste betonpad 
RA en dan RA over een scherp 
teruglopend betonpad. Volg de 
groene wandelroute. Ga daarna 
RD door ijzeren hekje en over de 
houten bruggen. Daarna RA over 
betonpad en het eerste pad LA 
richting buitencentrum.

 Oostvaardersplassen

Zeearend wordt ook 
wel de ‘vliegende 

deur’ genoemd.

Konikpaarden, edel-
herten en heckrun-

deren zijn onmisbaar 
voor dit gebied.

Vanuit uitkijkpunt 
Praambult heb je een 

prachtig uitzicht.

Samen met de Marker Wadden behoren de Oostvaardersplassen 
tot het Nationaal Park Nieuw Land, het jongste nationaal park van 
Nederland én het grootste man-made natuurpark ter wereld met 
29.000 hectare natuur! Letterlijk op de bodem van de voormalige 
Zuiderzee. Nationaal Park Nieuw Land dankt zijn ontstaan aan 
het grootste inpolderingstraject ter wereld: de drooglegging 
van Flevoland! Het is een waar vogelparadijs met als icoon 
de zeearend. In de moerassen kom je kuddes heckrunderen, 
edelherten en konikpaarden tegen. 
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Bron: www.nationaalparknieuwland.nl



WANDELGIDS LELYSTAD 2022

Uitgestrekt moerasgebied, ruim 50 jaar geleden ontstaan.
Ruim 50 jaar geleden schiep de natuur in zuidelijk Flevoland dit 
uitgestrekte moerasgebied. Ganzen, lepelaars en aalscholvers 
wisten de Oostvaardersplassen al snel te vinden, net als reeën, 
vossen, hazen, vleermuizen en vlinders. En sinds 2006 broedt zelfs 
de zeearend er. De Oostvaardersplassen omvat circa 6.000 hectare, 
waarvan 1.600 ha open water, 2.000 ha riet en 2.400 ha gras en bos. 
Bron: www.staatsbosbeheer.nl

Knardijk, tijdelijke waterkering bij de drooglegging in 1957.
De Knardijk is een binnendijk die als landscheiding de grens vormt 
tussen Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Hij is oorspronkelijk aangelegd 
als de zuidelijke buitendijk van de droog te leggen polder Oostelijk 
Flevoland, die de eerste fase (1957) vormde in de aanleg van de 
grotere polder Flevoland. Doordat Zuidelijk Flevoland aanzienlijk later 
werd voltooid (1968), bleef de Knardijk nog lange tijd een volwaardige 
buitendijk, die de scheiding vormde tussen het nieuwe land en het 
buitenwater in het zuidelijke compartiment van het IJsselmeer. De 
Knardijk dankt zijn naam aan de vroegere ondiepte de Knar in de 
Zuiderzee. 
Bron: Nationaal Park Nieuw Land

De Zeearend wordt ook wel de ‘vliegende deur’ genoemd.
De zeearend is een imposante, zeer grote roofvogel (‘vliegende 
deur’) van waterrijke gebieden. Leeft van vis, watervogels en ook 
van aas, vooral als er ijs ligt. Lange tijd een zeldzame wintergast, 
maar tegenwoordig zelfs broedvogel in Nederland in toenemende 
aantal (2018: 14 paar). Trage, diepe vleugelslag, maar schroeft vaak 
in voorjaar, zomer en herfst op thermiek. Meestal solitair, maar op 
plaatsen met veel voedsel kunnen zeearenden zich concentreren. 
Bron: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-
vogels/vogelgids/vogel/zeearend

 Oostvaardersplassen
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Konikpaarden, edelherten en heckrunderen zijn onmisbaar 
voor dit gebied. 
De heckrunderen, edelherten en konikpaarden houden 
met hun gegraas elk op hun eigen manier een deel van de 
Oostvaardersplassen open. Daar profiteren de talloze (moeras)
vogelsoorten van. Ze zijn dus van grote waarde voor de natuur in de 
Oostvaarderplassen. 
Bron: www.staatsbosbeheer.nl

Vanuit uitkijkpunt Praambult heb je een prachtig uitzicht. 
Dit uitkijkpunt heeft een informatiebord en een parkeerplaats. Vanaf 
hier heeft u prachtig uitzicht over het gebied. U kunt hier zeearend, 
visarend, bruine kiekendief en andere roofvogels zien en ‘s winters 
grote groepen ganzen. Daarnaast kunt u de begrazers van dit gebied 
zien: edelhert, heckrund en konikpaard. 
Bron:www.nationaalparknieuwland.nl

 Oostvaardersplassen


