
Ommetje Landgoed Lommerrijk-Lelystadse 
duinen. 
Tussen het Zuigerplasbos en de kust van Lelystad
bevinden zich een aantal interessante, veelal 
kleine, natuurgebieden.
U loopt via deels verharde en deels halfverharde 
paden (die met nat weer modderige plekken 
kunnen hebben) door het landgoed Lommerrijk, 
Bataviastad, Houtribsluizen, Lelystads duingebied 
en het Golfpark.
Duur ca 60 minuten. Lengte ca 5 km.

U start op de parkeerplaats aan het einde van de Bosweg.
Vanaf de Houtribdreef neemt u Karveel 33-44 en rijdt door
tot het einde.   GPS 52,531140 5,459541

Loop langs de slagboom en sla linksaf.
U volgt het betonnen fietspad richting Golfpark. Om de paal 
van het verkeersbord zit een wit-rode markering met 
Pionierspad erop. U loopt in het Zuigerplasbos. Hier bevindt 
zich veel loofhout, waar de roffel van de Grote Bonte Specht 
vaak te horen is.

Aan het eind van het fietspad slaat u linksaf.

Na ca 10 m gaat u schuin rechtsaf het fietspad op.
Niet haaks rechtsaf slaan de woonwijk in.

Op het kruispunt rechtdoor.
Rechts staan de huizen van het Golfpark en links het 
Tuinderbos. In het Tuinderbos is de Gevlekte Aronskelk te 
vinden.

Op de T splitsing slaat u rechts af.
Aan uw rechterhand bevindt zich een singel.

Sla rechtsaf een half verhard pad op (schelpenpad).
Aan uw rechterhand staat een metalen transformatorhuisje.
U verlaat nu het verharde fietspad  (Pionierspad).
U kruist een tegelpad en loopt verder over het halfverharde 
schelpenpad.

Aan het eind van het schelpenpad links af.
U loopt nu op nu een asfalt fietspad. 

Loop over de brug over het water en sla direct rechtsaf. 
U bent nu midden in het Landgoed Lommerrijk. Lommerrijk is 
een nieuw landgoed dat in eigendom is van de diverse 

bewoners, maar wel vrij toegankelijk voor wandelaars. 
Het is mooi ingericht, heel vogelvriendelijk. Ook de bever 
heeft hier zijn huisvesting gezocht blijkens diverse 
vraatsporen.

Op de kruising rechtdoor het fietspad volgen.
Rechts is een interessant vogelbosje met 
Kardinaalsmuts, Rode Kornoelje etc.

Ga rechtuit op de T kruising en direct op volgende T-
kruising slaat u aan het eind rechtsaf.
U volgt weer de wit-rode markering aan de palen van het 
fietsbord (Pionierspad). 
Links mag alles groeien wat er wil groeien. Ook zijn er 
nachtegalen gehoord.

Loop nu omhoog en ga rechtuit  over de Sluisbrug 
richting Bataviastad. 
Net over de brug is rechts en links de Kwelstrook Batavia
zichtbaar. In dit kwelgebied bevinden zich zowel natte als
droge plekken, waardoor er een grote diversiteit aan 
planten mag worden verwacht.  Dit Kwelgebied wordt 
onderhouden door vrijwilligers (zie de websites van 
Landschapsbeheer Flevoland 
http://www.landschapsbeheer.net/ en van IVN Lelystad 
https://ivn.nl/afdeling/lelystad/werkgroepen-1 

Loop rechtdoor langs het rode fietspad.
U loopt over de parkeerplaats tot de werkzaamheden.

Sla linksaf linksaf.
U loopt nu langs Bataviastad.

Rechtsaf.
Als Bataviastad open is kunt u door Bataviastad lopen. 
Ga door de poort en loop rechtdoor. Aan het eind loopt u 
beneden door La Place. Buiten steekt u de weg over. 
Voor u ligt de Batavia. Sla rechtsaf.  U bent nu bij het 
Markermeer. Links over het water ziet u de Hurkende 
Man (LandArt project van beeldhouwer Gormley).

Rechtsaf
Als Bataviastad gesloten is loopt u om Bataviastad heen 
en aan het eind nog een keer rechtsaf

Rechtdoor
U loopt onder het viaduct door en links ziet u de 
Houtribsluizen. Het is hier een komen en gaan van 
beroepsvaart en recreatievaart. Hier is een interessant 
uitzichtpunt over de sluizen.

Op splitsing naar de jachthaven houdt u rechts aan, de 
asfaltweg volgen.
Bij deze jachthaven is ook gelegenheid om iets te drinken of 
te eten.

Sla rechts af bij de 2 betonnen rioolbuizen die rechtop 
staan.
Hier is een hek waar u doorheen loopt. U komt nu op het 
terrein van de Houtribhoogte in de Lelystadse Duinen. Dit is 
een gebied dat vroeger eerst als zandopslag heeft gediend. 
Toen ontwikkelde zich in het gebied al een specifieke flora en 
fauna. Nadat het gebied  voor woningbouw werd ingericht is 
het duinachtige karakter zoveel mogelijk behouden.
Loop over het speelveld en volg dan het schelpenpad.
U loopt eerst langs de speeltuin en vervolgens langs de 
huizen van de Houtribhoogte. Houdt deze huizen aan uw 
linkerhand en sla nergens af. 
Dit is een prachtig duingebied met korstmossen, duindoorn en
de blauwe bloemen van de slangenwortel. 

Aan het eind loopt u rechtdoor de Golfparkbrug over.
Het schelpenpad gaat over in een betonnen fietspad.
Dit fietspad wordt later een voetpad. U loopt nu aan de 
andere kant van het Landgoed Lommerrijk.

Volg dit voetpad rechtdoor.
Dit voetpad loopt naast de weg en u loopt nu het Golfpark in. 
Het Golfpark is ruim gebouwd en met mooie tuinen is het ook 
hier afwisselend. Dit voetpad slingert door de wijk. Sla 
nergens af.

Sla aan het eind van de weg op de T splitsing linksaf.
Het voetpad houdt op, volg de weg.

Volg de weg naar rechts en aan het eind van de weg het 
fietspad volgen.

Sla links af aan het eind van het fietspad

Na ca 10 m rechtsaf het fietspad op het Zuigerplasbos in.

Volg dit fietspad tot u aan uw rechterhand de 
parkeerplaats ziet.
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