
Ommetje Beverroute
Een mooi ommetje om in de schemering te lopen. 
U loopt dan de meeste kans om de bevers te zien.
Ook voor mensen in een rolstoel of met rollator is 
dit ommetje te doen. Er is een alternatieve route 
voor het moeilijke deel. U vindt dit cursief in de 
tekst.
Duur ca 60 minuten. Lengte ca  3 km.

U start en eindigt op de parkeerplaats van de Manege 
Hoefslag. Rij vanuit Lelystad de Runderweg op.
Sla de eerste weg linksaf Manege Hoefslag.
GPS 52,521131 5.517454

 
Loop de parkeerplaats af terug naar de weg Hoefslag.

Sla het tweede pad links af.
U loopt nu in het Paardenbos op een betonpad.
In het voorjaar staan hier veel voorjaarsbloemen.
Verderop staan links in het najaar oa vlierbessen.
Vlak voor het water en waar het betonpad rechtsaf buigt,  
heeft u aan uw rechterhand een grasveld. Dit is vaak in 
gebruik als picknickplaats. 

Volg het betonpad rechts af.
Aan uw linkerhand is een groot vaarwater (Oostervaart). 
Soms varen  hier vrachtschepen en vaker recreatieschepen.
Aan de overkant van het kanaal is een volkstuincomplex, 
waar vaak nachtegalen te horen zijn. 
U loopt over een bruggetje.
Vervolgens loopt u onder een verkeersweg door. Onder deze 
verkeersbrug bouwen zwaluwen hun nesten.

Als u het tweede bruggetje bent gepasseerd houdt u links
aan langs het kanaal.
In het najaar vindt u links veel bramen en bessen.
U verlaat nu het betonpad. 
Mensen met een rollator of rolstoel kunnen hier rechts het 
betonpad volgen. Direct na het tweede schelpenpad rechts 
kunt links af. U heeft een diepe sloot aan uw rechterhand. U 
kunt dan ook in de buurt van het poeltje komen verderop.
Doet u dit niet, ga dan het eerste pad recht het schelpenpad 
op.
De route gaat nu over een paadje langs het kanaal.
Aan uw rechterhand loopt i langs diverse soorten bomen.

Voorbij deze bomen gaat u rechtsaf.
U loopt nu op een open stuk. Links loopt een diepe sloot. 
Rechts is een poel waar in mei/juni orchideeën groeien. 
Deze orchideeën graag laten staan, want uitsteken heeft 
geen zin.
Zomers zijn er waterlelies in deze poel. Ook staat hier 
een picknicktafel. 
Verder leven hier ook ringslangen.
Als de bomen nog kaal zijn, kunt u rechts in een boom 
een groot nestkast zien, dit is het nest voor een 
boommarter.
Met een beetje doorzettingsvermogen kunnen mensen 
met een rolstoel of rollator hier ook komen. Ze pakken 
hiervandaan de route weer op.

Loop tussen de sloot en het poeltje door tot aan het 
betonpad.

Sla op het betonpad rechtsaf richting fietsknooppunt 
60.
Als u op dit kruispunt eerst even links kijkt, ziet u aan de 
rechterkant van het betonpad een rij walnotenbomen. 

Sla het tweede pad links in dit is een schelpenpad.
Als u de alternatieve route gedaan hebt bent u weer op 
de route
U verlaat weer het betonpad.
Na een stukje  lopen ziet u aan uw rechterhand weer 
water. Hier vindt u veel sporen van beveractiviteiten. U 
ziet er veel afgeknaagde bomen of boomstronken. Ook 
kunt u  de spaanders zien liggen van het knagen. Met 
een beetje geluk ziet u ook een boom met de 
tandensporen van de bever.
U slingert een beetje met het water mee en dan ziet u 
een eilandje.
Zowel aan de rand van het land als van het eiland kunt u 
veel looppaden vinden van de bever. Ook zijn er veel 
glijsporen te zien, waarlangs de bever het water inglijdt.
Zomers zijn  hier veel waterlelies te zien.

Houdt rechts aan om verder langs het water te lopen.
U ziet nu een tweede eilandje. Als de bomen en struiken 
nog niet vol in het blad staan kunt u op dit eilandje twee 
beverburchten zien. In het broedseizoen broeden hier 
ook graag de fuut en meerkoet vlak voor het eiland.

Aan het eind slaat u rechtsaf het asfaltpad op.
U loopt over een bruggetje. Vanaf dit bruggetje kunt u de 
eilandjes mooi zien. In de schemering kunt u met wat geluk 
de bevers in het water zien.

Sla rechts af.
Als u aan uw rechterhand voorbij de bomen bent, komt u 
weer dichter bij het water. Als u nu terugkijkt, kunt het eilandje
met de beverburchten van de andere kant zien.

Ter hoogte van de weg Hoefslag slaat u links af.
Tussen twee betonnen paaltjes door loopt u naar de weg.

Steek de Runderweg over en loop via de Hoefslag weer 
terug naar uw auto.

Het Paardenbos is één van de wildrijke en volwassen bossen 
in Lelystad en is onderdeel van het Overijsselse Hout. De 
naam 'Paardenbos” is uiteraard gekozen omdat er veel 
paarden gebruik maken van het bos. Natuurlijk valt er nog 
meer te genieten in het bos. Prachtige bomen die in ieder 
seizoen mooi zijn en die, vanwege de heersende 
windrichting, vaak een beetje naar het noord-oosten 
overhellen.
Lekker slenteren door het afgevallen blad in de herfst en 
genieten van die echte bosgeur. Wildsporen in vers gevallen 
sneeuw, geuren en kleuren van uitbottende bomen en struiken
in allerlei tinten. Hazelnoten en beukennootjes voor 
liefhebbers als u, maar ook voor vogels en kleine zoogdieren 
in de vorm van vruchten die in de herfst rijpen aan bomen en 
struiken.
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