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Start Tom’s Creek, Uilenweg 2c, 8245 AB Lelystad (punt 1) of Buitencentrum  
 Oostvaardersplassen, Kitsweg 1, 8218 AA Lelystad (punt 2).  
Horeca Tom’s Creek (punt 1); Buitencentrum Oostvaardersplassen (punt 2) 
Bereikbaarheid OV Vanaf station Lelystad lijn 8 richting Hollandse Hout, bushalte Hollandse  
 Hout. Volg aanlooproute beschreven onder punt 3. 
Parkeren auto Bij Tom’s Creek of Buitencentrum Oostvaardersplassen.

De route start vanaf de 
parkeerplaats bij Tom’s Creek. 
Ga vanaf parkeerplaats bij Tom’s 
Creek RA en direct LA langs 
de afsluitbalk het bos in. Sla de 
eerste bosweg LA en daarna LA 
een betonfietspad op. Steek de 
asfaltweg (Buizerdweg) over en 
ga RD over de asfaltweg langs 
de parkeerplaats. Ga RD bij de 
afsluitbalk. Daarna RA en volg een 
breed grindpad. Sla in de bocht 
RA en volg het betonfietspad. Sla 
vóór de flauwe bocht LA en volg 
nu een breed graspad. Aan het 
eind RD over een betonfietspad. 
Ga na de bocht LA en volg het 
graspad door bos (wit-rode 
markering). Ga aan het einde RA 
en volg een breed graspad en ga 
dan RD over een betonpad. Daarna 

weer LA en volg wit-rode route 
door het bos. Hou aan het einde 
rechts aan en ga RD de dijk op. 
Daar LA en volg fietspad. Daarna 
RA richting het Buitencentrum 
Oostvaardersplassen. 

Ga tegenover de ingang het 
Buitencentrum LA over een houten 
brug en volg het betonpad tot het 
einde. Ga dan LA door de tunnel 
onder het spoorlijn. Daarna RA 
en aan het eind LA en volg het 
grindpad tot het einde. Ga LA door 
het klaphek. Steek de Praamweg 
over en ga RD door het klaphek. 
Ga RD en volg het pad tot het hoge 
klaphek. Dan LA en op driesprong 
weer LA. Ga over de houten brug 
en volg het pad tot het einde. Op 
de dijk RA en volg fietspad. Ga bij 

Met deze wandeling maak je een heerlijke tocht door het Hollandse 
Hout. Een schitterend natuurgebied van maar liefst 900 hectare bij 
de Oostvaardersplassen. Het gebied werd na het opspuiten van 
Flevoland in de jaren 1972/1973 beplant met voornamelijk populieren, 
wilgen en elzen. Bomen die erom bekend staan dat deze snel groeien. 
Een ander deel van het gebied zou in eerste instantie een woonwijk 
worden. Deze woonwijk kwam er uiteindelijk niet en op deze plek 
werden langzamer groeiende bomen geplant, zoals eiken en beuken. 
Zo ontstond een natuurgebied waar indrukwekkende dieren zoals 
de torenvalk, boommarter en ringslang (niet giftig!) hun thuis hebben 
gevonden. 

Met ca. 900 ha. het 
grootste bos van 
Lelystad.

In 1995 werd 36,8 ha 
van het natuurgebied 
aangemerkt als 
bosreservaat.
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de paaltjes LA de dijk af en volg het 
fietspad. Sla RA bij het bankje en 
volg fietspad. Sla op driesprong LA 
en volg grindweg. Aan het eind RA 
over oude asfaltweg. Neem eerste 
weg LA en buig vóór sparrenbos 
af naar links. Ga RD over het 
wildrooster of ga via fietspad 
door klaphek. Steek daarna de 
Torenvalkweg over.

Ga RD over de klinkerweg, 
passeer afsluitbalk en volg een 
breed grindpad. Volg dit pad 
onder de spoorlijn door. Volg hier 
het betonpad dat afbuigt naar 
rechts. Ga RD over de ijzeren brug. 
Verderop komt het fietspad samen 
met een grindpad. Volg nu dit brede 
pad. Ga daar waar het fietspad 
afbuigt RD over het grindpad. Ga 
in de bocht RA en volg het smalle 
gravelpad langs de vaart en onder 
de brug door.Bij de aanleg van de 
polder waren de vaarten belangrijk 

voor de afvoer van water en het 
transport over water. Waar dienen 
deze vaarten tegenwoordig voor? 
Scan de QR en ontdek meer. Aan 
het einde LA over asfaltfietspad en 
na huisnummer 400 (waar lopen 
we hier? Welke straat) RA over 
het graspad. Voor de bushalte buig 
verderop LA richting de rotonde. 
Voor de start vanaf de bushalte: 
loop naar rotonde, buig RA richting 
woonwijk en sla in de bocht RA 
en dan bij verkeersbord ‘spelende 
kinderen’ LA. Volg het graspad 
langs de brede sloot. Daarna LA, 
klinkerweg en ga aan het eind LA 
en direct RA over het gras. Ga daar 
RD over graspad langs het water 
(wit-rode markering). Daarna RD 
langs het strandje buig af naar 
rechts en sla bij de plattegrond LA. 
Steek de parkeerplaats over en 
sla dan LA, asfaltweg (Uilenweg). 
Daarna LA naar parkeerplaats van 
Tom’s Creek.

Route 1  Berg en bos

De houtsnip, de 
wielewaal en de 

appelvink komen in 
dit bos voor. 

Het bos is leefgebied 
van de boommarter, 

de bever en de 
ringslang. 

Een biddende Toren-
valk zie je geregeld 

boven de bossen.
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Beleef de grootste man 
made polder ter wereld

Bij Buitencentrum Oostvaardersplassen vind 
je het Toeristisch Overstap Punt Lelystad. Dit 
is het vertrekpunt voor een heerlijke fiets- of 
wandeltocht door de grootste man-made 
polder ter wereld. Geniet van het ongerepte 
moerasgebied en de woeste graslanden, maak 
een tocht door het verleden van Lelystad, spot 
vanuit een van de vogelhutten ontelbare vogels. 
Welke route je ook kiest, er gaat een wereld voor 
je open. 

 Kitsweg 1, 8218 AA Lelystad

Ontdek ook het best bewaarde geheim van de polder
ga naar laatjeverrassen.nl
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Met ca. 900 ha. het grootste bos van Lelystad.
Het Hollandse Hout is een natuurgebied van circa 900 hectare 
bij de Oostvaardersplassen. Het natuurgebied werd na het 
opspuiten van Flevoland in de jaren 1972 en 1973 beplant met 
voornamelijk populieren, wilgen en elzen, omdat deze bomen snel 
groeien. Een ander deel van het bos zou een woonwijk worden. De 
woonwijk kwam er uiteindelijk niet. Er werden langzamer groeiende 
planten geplant, waaronder eiken en beuken. In de januaristorm van 
1990 waaide een deel van de bebossing om.
In 1995 werd 36,8 ha van het natuurgebied 
tot bosreservaat aangemerkt. In het gebied van het reservaat komen 
vier zeldzame - op de Rode Lijst vermelde - paddenstoelensoorten 
voor. Ook komen er de houtsnip, de wielewaal en de appelvink voor. 
Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.
Het Hollandse Hout ligt vier meter onder zeeniveau en de bodem 
bestaat uit kalkrijke zeeklei.

In 1995 werd 36,8 hectare van het natuurgebied aangemerkt 
als bosreservaat. 
Een bosreservaat wordt in Nederland gedefinieerd als 
een bosgebied van 5 tot ruim 400 hectare groot, waarvan 
met de beheerder is afgesproken dat er geen houtoogst of 
bosbeheer plaatsvindt. Zo kan er een natuurlijke ontwikkeling 
van het bos plaatsvinden. Onderzoekers kunnen zo de spontane 
vegetatieontwikkeling over lange termijn volgen.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosreservaat

Het bos is leefgebied van de boommarter, de bever en de 
ringslang. 
De boommarter of steenmarter  is een zoogdier uit de familie 
marterachtigen. De boom- en steenmarter is qua formaat als een 
huiskat maar met veel kortere poten. Boommarters leven doorgaans 
in het bos en steenmarters in de buurt van bebouwing.  
Bron: https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/
boommarter
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De houtsnip, de wielewaal en de appelvink komen in dit bos 
voor. 
De houtsnip is een unieke steltloper omdat hij in het bos leeft. 
Zijn camouflage is perfect. Baltst in de schemer waarbij hij met 
vertraagde, stijve vleugelslag in grote banen over het bos vliegt en 
knorrende en niesende geluiden laat horen. Kan op trek in allerlei 
bossen en bosjes worden gezien, waarbij vaak met luid klepperende 
vleugelslagen opvliegt.
Het geluid van de wielewaal is bekender dan de vogel zelf. 
Wielewalen zijn verborgen levende vogels die zich voornamelijk in de 
bovenste lagen van boomkronen ophouden. Ze zijn opvallend geel-
zwart, ‘tropisch’ gekleurd, maar dat is een uitstekende camouflage 
voor omhoogkijkende mensen. Onze wielewaal is de enige 
vertegenwoordiger van de wielewalenfamilie die in de gematigde 
zone voorkomt. Met zijn bovengemiddelde formaat en sterke snavel, 
is de appelvink de krachtpatser onder de vinken. Uit onderzoek is 
gebleken dat hij met zijn snavel een drukkracht van 50 kilogram kan 
uitoefenen. Een kersenpit is daarmee moeiteloos gekraakt. De soort 
is schuw en waakzaam, en brengt het grootste deel van de tijd hoog 
in grote bomen door. Zijn verborgen gedrag en onopvallende geluid 
maken de appelvink al met al vrij moeilijk waarneembaar.
Bron: www.vogelbescherming.nl

Een biddende Torenvlak zie je geregeld boven de bossen.
Torenvalk - De torenvalk is vooral bekend door het bidden, dat je vaak 
langs de weg ziet. Was lange tijd de talrijkste roofvogel, maar dat is nu 
de buizerd. Toch is het nog steeds een kenmerkende vogel van het 
open land in Nederland. Een uitgesproken veldmuisjager, die graag 
in nestkasten broedt in open land. Als er weinig muizen zijn, pakt 
hij ook wel jonge weidevogels of mussen. Pakt uitsluitend prooien 
van de grond. Bidden is het op dezelfde plaats in de lucht blijven 
hangen door snellere vleugelslagen te maken. Alleen vleesetende 
vogels zoals roofvogels of uilen bidden, kolibries bijvoorbeeld niet. 
De vogel slaat met de vleugels even hard tegen een zwakke wind 
in als de wind waait. Tegelijkertijd wordt ook de staart gespreid. 
Vogels kunnen op die manier met onbeweeglijk gehouden kop naar 
beneden speuren. Deze vorm van slagvlucht kost wel veel energie. 
Dit bidden wordt door die roofvogels gedaan, die geen kant-en-klare 
uitkijkposten tot hun beschikking hebben. Daarom maken ze als het 
ware zelf een ‘mobiele uitkijkpost’. Vogels die bidden, hebben zonder 
uitzondering een uitstekend gezichtsvermogen.
Bron: www.vogelbescherming.nl
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