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Start  Bezoekerscentrum Natuurpark, Vlotgrasweg 11, 8219 PP Lelystad
Verkort 7,2 km (vanaf punt 2)  
Horeca Hajé Natuurpark (bij Bezoekerscentrum, punt 1 en 2). 
Bereikbaarheid OV Vanaf bushalte Natuurpark aan de Larserweg (lijn 145), ca. 700 meter 
 wandelen richting Natuurpark en dan bij de oversteek van het wandelpad  
 rechtsaf slaan en de route beginnen bij [*] onder punt 3. 
Parkeren auto Bij Bezoekerscentrum Natuurpark.

Loop vanaf de parkeerplaats 
richting het bezoekerscentrum en 
sla direct RA en volg klinkerweg 
met bocht naar links en rechts. Ga 
na restaurant De Waterlely RD en 
vóór de bocht LA over graspad 
langs water (Waterpad). Hou bij de 
picknickbank links aan en vervolg 
het graspad. Aan het eind LA over 
asfaltpad en direct in bocht RD 
over graspad langs het water. Ga 
aan het eind LA over asfaltpad 
op en verderop LA het graspad. 
Blijf nu dit pad langs de waterkant 
volgen. Het pad buigt van het water 
af, ga dan LA langs de afrastering. 
Aan het einde RA de asfaltweg 
op en na 50 meter LA. Ga twee 
keer RD over wildroosters en dan 
bij paal 5 LA en bij paal 6 RA. Sla 
dan het eerste graspad LA en 
direct RA langs afrastering. Aan 

het eind RA en direct LA en volg 
het schelpenpad tot het einde. 
Ga daar bij paal 8 LA richting 
bezoekerscentrum en dan op de 
driesprong (paal 9) RA. Volg de 
asfaltweg over twee bruggetjes 
tot het einde. Ga dan LA (paal 
18) naar bezoekerscentrum. 
Rustgelegenheid. 

Ga vanuit bezoekerscentrum direct 
RA (vanaf parkeerplaats LA). Ga 
bij paal 18 RD en direct RA omhoog 
langs de otterverblijven. 

Ga dan RA over het asfaltpad en 
aan het eind, bij paal 15, LA. Dan 
bij paal 14 RA richting uitgang-
Dronterweg. Vervolgens bij paal 13 
LA richting uitgang-Dronterweg. 
Ga bij paal 27 RA over schelpenpad 
en dan bij paal 26 RD naar het 

Met deze route maak je een wandeling naar en in Natuurpark 
Lelystad. Dit bijzondere natuurgebied ligt aan de rand van Lelystad 
en werd in 1972 aangelegd als buitenverblijf voor de grote hoefdieren 
van Artis. Het park bood voldoende ruimte voor fokprogramma’s 
voor bedreigde dieren. In Natuurpark Lelystad wemelt het van de 
indrukwekkende dieren. Van ooievaars tot otters en je kunt er zelfs de 
Big Five van Flevoland spotten! Het dorp Swifterkamp ademt de steen 
uit van lang vervlogen tijden. Welke dieren dit zijn, ontdek je vanzelf 
tijdens de wandeling. Hou je ogen open! Onderweg kom je ook nog 
langs Archeologisch Openluchtmuseum Swifterkamp.

Het Swifterkamp 
ademt de sfeer uit 
van lang vervlogen 
tijden. 

In Natuurpark Lelystad 
kun je de Big Five van 
Flevoland spotten.
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uitkijkpunt. Na de brug RD het pad 
omhoog. Bovenaan ga je LA over 
het gras naar beneden en steek 
het schelpenpad over en volg je het 
graspad. Sla aan het eind LA en 
volg het schelpenpad. Ga bij paal 
24 en 25 RD richting wilde zwijnen. 
Daarna bij paal 23 RA en direct LA 
langs afrastering. Op kruising bij 
paal 38 RD, daarna RA bij paal 37. 

Ga bij paal 35 LA over het 
wildrooster en de brug. Volg dit 
pad tot het einde. Daar bij paal 32 
RA en verderop bij paal 33 LA 
richting fietspadroute Harderwijk. 
Aan de bosrand LA over betonpad 
en steek de asfaltweg over. [*] 
Wandelaars die met de bus komen 
slaan hier LA. Volg nu een pad 
langs de bosrand en tussen de 
bomen. Steek aan het einde de 

asfaltweg over en RD langs het 
hekwerk van de prehistorische 
nederzetting. 

Sla LA op de Y-splitsing en 
volg het gravelpad, daarna het 
schelpenpad. Bij het informatiebord 
start een korte route langs de 
prehistorische nederzetting. Ga LA 
naar het overkapte informatiebord 
en vóór dit bord RA tussen hekjes 
door en volg kronkelend paadje 
langs een hut. Blijf dit pad volgen tot 
de open plek, ga daar RA omhoog 
en volg het graspad LA naar 
beneden. Ga na het informatiebord 
LA over het schelpenpad. Ga aan 
het eind LA en volg het pad tot de 
parkeerplaats.

Otter gespot? Dat is 
best bijzonder, want 

otters zijn vaak alleen 
’s nachts actief.

Het zichtvermogen 
van het wild zwijn is 

relatief slecht. Ruiken 
kan hij als de beste.

Het przewalskipaard 
is een ondersoort van 

het wilde paard.
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In Natuurpark Lelystad kun je de Big Five van Flevoland 
spotten.  
In Natuurpark Lelystad leven bijzondere dieren in een natuurlijke 
omgeving. Zo kunt u oog in oog komen te staan met een wisent (1), 
wild zwijn (2), edelhert (3), Przewalskipaard (4) of zelfs een eland 
(5). Ook leven in het park ooievaars, otters, bevers, moefflons 
en Pater Davidsherten. De dieren leven in grote leefgebieden 
dus het is altijd een uitdaging om de dieren te kunnen spotten. 
Het prachtig onderhouden park heeft kilometerslange goede 
fiets- en wandelpaden langs de dieren. Op het park zit een 
restaurant met fantastisch uitzicht over de centrale plas en er is een 
bezoekerscentrum waar u een plattegrond kunt kopen, een fiets kunt 
huren of informatie kunt inwinnen. Groepen kunnen onder leiding van 
een gids het park verkennen met de boot of de excursiewagen. 
Bron: https://flevo-landschap.nl/gebieden/gebied-detailpagina/23/
natuurpark-lelystad

Het Swifterkamp ademt de sfeer van lang vervolgen tijden.
Op een schitterende locatie in Natuurpark Lelystad bevindt zich 
een klein dorpje genaamd Swifterkamp. Het dorp, momenteel twee 
boerderijen, een jager-verzamelaarhut en drie bijgebouwen groot, 
ademt de sfeer uit van lang vervlogen tijden. Zo nu en dan wordt het 
bewoond door groepen volwassenen en kinderen die voor korte 
of langere tijd willen proeven hoe het zou zijn te leven in de Nieuwe 
Steentijd; de tijd dat jager-verzamelaars geleidelijk overgingen tot het 
boerenbestaan (in midden Nederland vanaf ca. 6300 jaar geleden).
Met name in het voorjaar en de zomer wordt er op de nederzetting 
door de tijdelijke inwoners flink gewerkt; er worden onder meer 
broden gebakken, sieraden en werktuigen gemaakt, er wordt hout 
gesprokkeld, gesponnen, geweven, gekookt op open vuur etc. 
Uiteraard is er ook tijd om lekker bij te komen bij een knapperend 
kampvuurtje.
Bron: www.swifterkamp.nl

Otter gespot? Dat is best bijzonder, want otters zijn vaak 
alleen ’s nachts actief.  
In het Natuurpark biedt Het Flevo-landschap een grote, natuurlijke 
leefomgeving voor Europese otters die niet of niet meer in de vrije 
natuur kunnen leven. De Europese otter heeft zwempoten en een 
donkere, dichte, bruine vacht. Een volwassen otter is 80 tot 140 
centimeter lang, inclusief de staart van 30 tot 50 centimeter lengte. 
Het gewicht varieert tussen de 5 en 12 kilo. Ze eten voornamelijk vis. 
Otters kunnen zeven tot acht uur achter elkaar zwemmen, met een 
gemiddelde snelheid van 1,5 tot 2 kilometer per uur.  
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Otter_(dier)

 Natuurpark
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Het zichtvermogen van het wild zwijn is relatief slecht. Ruiken 
kan hij als de beste.
Het wild zwijn, everzwijn of kortweg ever, is een zoogdier uit de 
familie van de varkens. Het behoort tot de in Nederland van nature 
voorkomende zoogdieren. Ze hebben een borstelachtige vacht die 
‘s winters langer en donkerder is dan in de zomer. Wilde zwijnen zijn 
van nature niet overdag, maar in de schemering en ‘s nachts actief. 
Hier in het natuurpark zie je ze overdag ook. Het zichtvermogen van 
het wild zwijn is relatief slecht; zo kunnen ze een mens niet herkennen 
als deze zich niet beweegt. Daarentegen is hun reuk- en tastzin 
zeer goed ontwikkeld, waardoor ze in bijvoorbeeld Frankrijk voor 
het zoeken naar truffels worden ingezet. Ze zijn omnivoor en eten 
veel gewassen als maïs, erwten, bonen, sommige aardappelrassen, 
granen, bieten en eikels, kastanjes en op de grond gevallen fruit. Een 
relatief onbekende, maar veelvoorkomende voedselbron vormen 
klavers, grassen en kruiden.  
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wild_zwijn

Het przewalskipaard is een ondersoort van het wilde paard. 
Deze paarden werden in 1967 voor het laatst in het wild gezien 
in Mongolië. Het przewalskipaard als soort voorkomend in het wild 
raakte rond 1960 uitgestorven. Omdat rond 1900 een aantal veulens 
gevangen was, waarmee later verder gefokt werd, waren er in 
dierentuinen genoeg dieren om mee te fokken. De stamboom van 
alle nu levende przewalskipaarden is gebaseerd op een beginaantal 
van dertien dieren.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Przewalskipaard

 Natuurpark


