
VISITLELYSTAD.NL

Start de route bij de bushalte van Batavia Stad aan 
de Lelylaan. Vertrek vanaf de bushalte richting het 
water en ga bij het schip De Batavia RA en volg 
de klinkerweg op de Oostvaardersdijk. Volg deze 
Oostvaardersdijk RD. Loop onder het viaduct RD 
de IJsselmeerdijk op. Na het bord ‘50 Herhaling’ 
ga je RA en vóór de bocht meteen weer RA het 
schelpenpad op. Zie je de speelplaats? Hou dan 
links aan. Na ongeveer 10 meter na het zijpaadje 
links, ga je RA tussen de struiken door. Aan 
het einde van het pad ga je RA het volgende 
schelpenpad op. Dit pad volg je tot over de 
fietsbrug en vervolgens blijf je het fietspad volgen. 
Steek de weg over en blijf het fietspad Lommerrijk 
volgen. Vóór de brug ga je LA het schelpenpad 
op. Aan het einde van het pad ga je RA over een 

tegelpad en hou je rechts aan. Ga vervolgens LA 
het eerste schelpenpad op. Op de driesprong ga 
je LA en aan het eind daarvan ga je RA over de 
klinkerweg. Aan het eind van de weg ga je LA over 
een afvaltweg. Kies je voor de korte route van 5,1 
km, sla dan eerst RA en dan LA bij het gele hekje 
(zie punt 4). 

Neem de eerste weg RA en ga direct in bocht LA 
richting Bosweg 40. Ga daar RD over het graspad 
en ga met de bocht mee naar rechts, over het pad 
achter de heg. Op de kruising ga je RD over het 
schelpenpad dat afbuigt naar links. Aan het einde 
van het pad ga je RA, betonfietspad en LA over 
het graspad tussen bramenstruiken. 

Een heerlijke wandeling door het Zuigerplasbos, een natuurgebied van 
290 hectare aan de noordrand van Lelystad. Tijdens de drooglegging van 
Oostelijk Flevoland ontstond de Zuigerplas door zandwinning ten behoeve 
van de IJsselmeerdijk en Houtribsluizen. De eerste aanplant van het bos 
vond in 1964 plaats, na de drooglegging van Oostelijk Flevoland eind jaren 
vijftig. Omdat het Zuigerplasbos aan de bebouwing van Lelystad grenst, is 
er vanaf het begin volop ruimte gemaakt voor recreatie. En met succes. Zo 
is er rond de plas een parkachtig geheel ontstaan met daaromheen bos. Een 
combinatie van groen en water, waar veel Lelystedelingen van genieten.

Start  Bushalte Batavia Stad (punt 1, ) of Zuigerplasdreef (punt 3). 
Verkort  5,1 km (vanaf Batavia Stad) of 8,3 km (vanaf Zuigerplasdreef). 
Horeca In Batavia Stad zijn diverse horecagelegenheden. Onderweg geen.
Bereikbaarheid OV Naar punt 1 van de route met buslijnen 3 en 13 vanaf het NS station. 
Parkeren auto Routenavigatie parkeerterrein Batavia Stad (betaald).
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Route 1  

Het beeld dat je ziet is van 
kunstenaar Henk Hofstra 
en heet ‘Boven Water’. 

In 1985 begon Willem Vos 
aan de reconstructie van 
De Batavia.

Scan de QR en kom 
meer te weten over de 
bezienswaardigheden 
bij deze route.

13 KM

Voormalige PTT 
toren uit 1975 al jaren 
een herkenningspunt.

Het sluizencomplex ‘de 
Houtribsluizen’ werd 
geopend in 1975.

Zuigerplasbos
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Start  Bushalte Batavia Stad (punt 1, ) of Zuigerplasdreef (punt 3). 
Verkort  5,1 km (vanaf Batavia Stad) of 8,3 km (vanaf Zuigerplasdreef). 
Horeca In Batavia Stad zijn diverse horecagelegenheden. Onderweg geen.
Bereikbaarheid OV Naar punt 1 van de route met buslijnen 3 en 13 vanaf het NS station. 
Parkeren auto Routenavigatie parkeerterrein Batavia Stad (betaald).
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Route 1  Zuigerplasbos

Het zuigerplasbos 
heeft een grote 

verscheidenheid aan 
bomen, planten en 

dieren.

Natuurvriendelijke 
oevers zijn bewust 

aangelegd in het bos.

Aan het eind ga je LA langs het water en dan aan 
het eind RA over breed pad dat afbuigt naar links 
langs de Zuigerplas. Na de ijzeren brug ga je LA 
door een klaphek (begrazingsgebied) en over een 
smal schelpenpad. Dan RD over smal bruggetje 
en door tweede klaphek. Aan het eind LA langs 
gemaal. In bocht RA en volg grindweg LA bos in. 
Op kruising ga je RD op het schelpenpad en volg 
je in de bocht RA een ATB-spoor door breed 
graspad. 

Voor de sloot hou je links aan, na de afsluitbalk ga 
je RA en dan direct na de sloot ga je RA. Het pad 
buigt af naar links en volgt een smalle sloot. Volg 
het pad met de bocht naar rechts en sla direct 
LA en volg de rode route. Aan het eind ga je LA 
over het gravelpad. Steek in het Belevenissenbos 
(links staan toiletten!) de brede kiezelweg over en 
ga dan RD over het gravelpad. Dit pad komt uit 
op een open terrein met rechts de Zuigerplas. Ga 
vóór de struiken die links het pad raken LA over 
gras het bos in. Passeer vrijstaande spar. In het 
bos ga je direct RA. (LET OP voor ATB-ers!). Aan 
het eind RA over brug naar de parkeerplaats.

Startpunt Zuigerplasdreef. Bij het infobord 
‘Zuigerplasbos’ ga je RD en direct RD over een 
gravelpad (fietsknooppunt 42). Aan het eind ga je 
LA en volg je de plas. 
Verderop LA over een gravelpad het bos in 
en aan het eind LA, het asfaltpad op. Vóór de 
brug  ga je LA het graspad op en daarna over 
stenen brug bij overgang. Aan de overzijde ga 
je RA. Einde pad LA over betonfietspad en 

na het spoorviaduct RA langs spoordijk. Ga 
aan het eind RA over betonpad en het spoor 
onderdoor. Na brug het betonpad oversteken en 
RD populierenlaan volgen. Aan het eind RD over 
smal paadje en direct LA met bocht naar rechts 
over schelpenpad. Ga RD op kruising van paden 
en daarna met bocht naar links. Daarna RA over 
klinkerweg langs volkstuinen. Als u kiest voor de 
korte route van 8,3 km, slaat u voor de gele hekjes 
RA en vervolgens RA richting Bosweg 40 (zie 
punt 2). 

Steek de asfaltweg over en ga RD het fietspad op. 
Na ca. 30 meter vóór de kruising van fietspaden 
ga je RA een breed bospad in. Waar dit pad naar 
links afbuigt over een smal paadje ga je naar 
rechts richting de bosrand. Hier ga je LA om 
verderop een kruisend fietspad over te steken en 
volg dan het graspad langs de bosrand. Daarna 
sla je LA het bos in en op de driesprong hou je 
rechts aan. Aan het einde op Y-splitsing rechts 
aanhouden, fietspad oversteken en grasstrook 
langs bosrand vervolgen. Aan het eind rechts 
aanhouden, volg de stoep langs het fietspad en ga 
de fietsbrug over richting Batavia Stad. Daar LA 
en RA door hoofdingang Batavia Stad. Neem 3e 
weg LA en verlaat Batavia Stad via poort. Daarna 
rechts aanhouden richting bushalte. Bent u gestart 
op de parkeerplaats aan de Zuigerplasdreef, 
vervolg dan de route vanaf punt 1.


