
Eindrapport: Strui nroutes Belevenissenbos te Lelystad.

 

Op zaterdag 11 oktober 2014 heeft IVN
officieel geopend. Deze struinroutes zijn ontwikkeld
Belevenissenbos, onder de bezielende leiding van 
Lelystad hebben de routes geïnventariseerd
beleven is. Door middel van QRcodes, die op de palen langs de routes zitten, kunnen 
voorbijgangers met behulp van een smartphone (en een app
lezen en daarmee krijgen ze informatie over de plek waar ze zich op dat moment bevinden. 
Daarnaast is er een nieuwe website gemaakt: www.struinenlelystad.nl
 
 
Nieuw website: www.struinenlelystad.nl

 

 
Op deze nieuwe website staat 
zien of te beleven is, met foto’s en ook links naar andere sites voor extra informatie of bv. 
een youtube filmpje van bevers die ook de rout
gedownload worden. 
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Vrijwilligers. 

     

 

Dit project is tot stand gekomen dankzij de financiële steun van het Streekfonds Flevoland 
en natuurlijk de vele vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd. Bijzonder was de 
samenwerking met een groep Geocachers die de palen langs de route hebben geplaatst. 
De plaatselijke IVN werkgroep Beleef de Natuur heeft de routes geïnventariseerd, de 
teksten verzorgd en hebben de QRcodes op de palen gemonteerd. Ondergetekende, 
coördinator van de werkgroep heeft dit project van begin tot eind begeleid en zien groeien 
tot twee prachtige Struinroutes waar veel te beleven is, prachtige natuur om van te genieten 
terwijl je kinderen hoort spelen en, met een beetje mazzel, ook het ijsvogeltje! 

 

           

 

Opening. 

Tijdens de opening hadden we prachtig weer, een heerlijk herfstzonnetje! Tijdens de koffie, 
gesponsord door snackkar ‘de Beleving’, waren er al kinderen aan het klauteren en 
volwassen die de al gevangen waterdiertjes bekeken. De voorzitter van IVN Lelystad, Dick 
Luijendijk, vertelde kort hoe dit project tot stand is gekomen waarna hij het woord gaf aan 
Frans Loos, die namens het Streekfonds Flevoland aanwezig was. Frans Loos vertelde 
enthousiast waarom het Streekfonds juist dit project wilde steunen; vanwege de combinatie 
van kinderen, natuur, beleven, moderne technieken (de QRcodes) en de aanleg door 
vrijwilligers. 
 



     

 

Daarna verrichtte hij de officiële openingshandeling; het vastdraaien van de laatste schroef 
van een QRcode plaatje. Vervolgens kon hij met zijn smartphone de QRcode scannen en 
de tekst voorlezen; “Hier begint de Gele route”. 
 

       

 

Een klein stukje opzij van dat beginpunt ligt een mooie poel met helder water waarin veel 
kikkers en andere waterdiertjes leven. Met de aanwezige kinderen en schepnetjes werden 
deze dieren, onder begeleiding van onze natuurgidsen, gevangen, bekeken, bewonderd en 
weer terug gezet. Bijzonder was dat een gevangen libellenlarve zich in de teil verpopte, een 
uniek schouwspel! 
 

      



Met een aantal volwassenen hebben we een deel van de Gele Struinroute gelopen. Een 
afwisselend stuk door het bos, met vele varens en mossen en vervolgens een stuk over het 
plas/dras weiland. We zijn halverwege de route terug gelopen, door de ruigtes met veel 
lisdodden, naar het startpunt. De QRcodes werden door velen met hun smartphone 
gelezen. Bij het afscheid nemen kregen we vaak te horen: “Ik kom terug en ga de hele 
route lopen, wat is het mooi!”. En dat is het! 

 

       

 

Financiën. 

Het bijgevoegde Excel bestand is de financiële verantwoording van dit project.   
Hieruit blijkt dat we ruimschoots binnen de begroting zijn gebleven voor wat betreft de 
realisatie van de route. In de eindafrekening is geld gereserveerd voor reparatie, 
vervanging van QR codes, informatieborden en het onderhoud van de website. 
 
 

          

 

Met een blij en tevreden gevoel heb ik dit verslag geschreven, heerlijk dat dit project 
afgerond is en zo enthousiast door iedereen is ontvangen, DANK aan iedereen die aan dit 
project heeft bijgedragen! 

 
Petra Heirbaut.  
Coördinator werkgroep Beleef de Natuur/Natuurpaden van IVN Lelystad. 


