
Ommetje Lelystad Stiltebos 
Een mooie wandeling in het voorjaar. U komt dan 
de voorjaarsbloeiers tegen. Maar ook in de 
overige jaargetijden is het hier heerlijk wandelen. 
Door de vele modderige paden is deze route niet 
geschikt voor mensen slecht ter been, rollators of 
rolstoelen. 
Duur  45 tot 60 minuten. Lengte ca  km. 

Deze beschrijving is nog in concept 

U start en eindigt op de parkeerplaats bij Topfit 
GPS  

Sla links af. 
Loop de parkeerplaats af naar camping De Houtrib. 
Volg de asfaltweg of pak het graspad naast de weg. 

Sla rechtsaf 
Volg het pad, dit kan modderig zijn. Aan de linkerkant is water. 
Hier kunt u diversen soorten watervogels zien zwemmen. 
Rechts loopt u om de camping heen. 

Links af 
Aan het eind gaat u met het pad mee rechtsaf en dan direct 
linksaf het bruggetje over. 

Rechtdoor 
Loop rechtdoor het Stiltebos in. U loopt nu op een half 
verhard pad. Hier staan loofbomen, waaronder veel 
beukenbomen. Blijf het pad rechtdoor volgen. Zeker in de 
zomer loopt u hier lekker beschut onder het bladerdek van de 
hoge bomen. 

Halverwege passeert u een pad rechtsaf naar een poel. Dit 
pad is erg modderig en later kunt u van de andere kant ook 
naar deze poel gaan. 
Links staan nu veel taxussen. 

Rechtsaf 
Ga met het pad mee rechtsaf. 
Links een paar meter van het pad staat een mooie Aronskelk. 

Rechtdoor 
Volg het pad. Een stukje verderop staan links sleedoorns. In 
het voorjaar staan deze mooi in bloei. 

Links aanhouden 
Bij de Y kruising houdt u links  aan. 
Volg het pad tot u bij de weg Atol komt. In het bosje aan de 
rechterkant kunt u soms roofvogels tussen de bomen zien 
glijden. 

Rechtsaf 
Sla rechtsaf, u loopt nu op een tegelpad. Links staan 
haagbeuken. Aan weerszijden van het pad staan narcissen die 
in het voorjaar mooi bloeien. 

Rechtsaf 
Sla het eerste pad rechtsaf weer het Stiltebos in. 
Een klein stukje verderop staat links een GSM mast. 

Linksaf 
Aan het eind slaat u linksaf. Een stukje verderop is rechts een 
open plek met een bankje en picknicktafel. Hier bevindt zich 
een poel. 

Linksaf 
Sla het eerste paadje linksaf een klein heuveltje op. 
Boven op dit heuveltje bevindt zich een bosje. Door de vele 
 vruchten die deze struiken dragen en de doorns vinden veel 
 vogeltjes hier een schuilplaats en eten. Volg het 
schelpenpaadje om dit bosje. 

Rechtsaf 
Sla aan het eind rechtsaf het Stiltebos weer in. Links is weer 
water. Blijf het water volgen. 

Linksaf 
Sla linksaf en ga het bruggetje over. 

Schuin rechtdoor 
Ga links en direct rechtsaf het bos in. 

Linksaf 
Sla aan het eind linksaf. 
Hier staan veel stinzenplanten die in het voorjaar bloeien. 
Stinzenplanten is een verzamelnaam voor een bijzondere groep 
verwilderende voorjaarsbloemen. Het zijn vooral bol-, knol- en 
wortelgewassen die vanaf circa de 16e eeuw werden (en 
worden!) aangeplant op buitenplaatsen, rondom kastelen en 
landhuizen. En deze planten vindt u dus in Lelystad in het 
Stiltebos. Stinzenplanten zijn oa Sneeuwklokjes, lenteklokjes, 
Wilde Narcis, Winterakoniek etc (bron: http://
www.sterkebollen.nl/stinzenplanten-stinsenplanten/) 

Links staan de huizen van het Langervelderslag 
Linksaf 
Sla linksaf en loopt tussen de huizen door naar de straat. 

Rechtsaf 
Ga rechtsaf  de Langevelderslag op. 

Rechtsaf 
Sla de eerste weg rechtsaf. 

Linksaf 
Aan het eind  gaat u rechtsaf en weer naar de parkeerplaats van 
Topfit. 
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