Ommetje Jagersbos
Is alleen geschikt om te wandelen. Een deel van
de paden is soms wat moeilijk begaanbaar (lang
gras, modderig), maar daardoor extra spannend.
U wandelt op plekjes waarvan u misschien het
bestaan niet eens wist. Het ommetje is jaarrond de
moeite waard. Loop hem eens na een sneeuwbui.
Duur ca 60 minuten. Lengte ca 5 km.
U start en eindigt op de parkeerplaats van de Dokter
Bekius School en De Rede. Zuigerplasdreef 202, 8223 EX
Lelystad. Ingang parkeerplaats tegenover de
Binnenhavenweg.
GPS 52.527540, 5,475885
Tijdens het halen en brengen van de leerlingen kan het daar
druk zijn met busjes en auto's, maar buiten de schooltijden
kunt u uw auto er altijd kwijt.
Loop de parkeerplaats af naar de Zuigerplasdreef.
Ga linksaf het fietspad op.
U heeft de scholen nu aan uw linkerkant en aan uw
rechterkant ligt de Zuigerplasdreef.
Een groot deel van het jaar wandelt u achter een hoge
rietkraag. In de lente is het het gezang van de vogels te horen
die in de rietkraag broeden.
Op het kruispunt gaat u rechtdoor.
Volg het fietspad rechtdoor.
Aan uw linkerkant passeert u toegangswegen naar het
Zuigerplasbos.
Als u voorbij de bomen en het struikgewas bent, is in de
groenstrook aan de overkant van de Zuigerplasdreef een
bordje te zien dat aangeeft dat (ongeveer) daar een
scheepswrak in de bodem ligt. De Zuiderzee was een
gevaarlijke zee en de schepen waren waarschijnlijk niet
allemaal even zeewaardig. In de loop van de eeuwen zijn er
tientallen vergaan en op de zeebodem terechtgekomen. En
over die zeebodem loopt u nu.

Volg het fietspad en steek de weg (Zuigerplasdreef)
over. Volg met de bocht mee naar links en sla dan
direct rechtsaf. Volg NIET het fietspad verder.
U loopt door het gras langs de strook bomen en struiken
die dwars over de akkers loopt.
Deze bomen en struiken staan aan de zuidkant (rechts
van u) van de sloot, zodat de akker links van u minder
last heeft van schaduw. Door deze beplanting heeft u
minder last van de wind die vaak over de kale akkers
waait.
Ooit was het de bedoeling om hier een fietspad aan te
leggen. Door geldgebrek is dat (nog) niet gebeurd.
U komt uit op een weg (Beginweg).
De Beginweg was een van de eerste wegen in Lelystad,
vandaar de naam.
Steek de weg (Beginweg) over en volg het pad
'Nieuwland fietsroute' langs de brede sloot
(Wortmantocht).
Links van het pad (aan de andere kant van de sloot)
liggen biologische tuinbouwbedrijven en rechts ligt het
Jagersbos en het Jagersveld.
Op de T-splitsing gaat u rechtdoor, volg de groene
pijl van de mountainbike route.
U komt bij een bruggetje over een brede sloot . Dit is
een aftakking van de Wortmantocht.
Sta op het bruggetje even stil. Kijk en luister of u het
ijsvogeltje ziet of hoort.
Direct na het bruggetje volgt u het grote pad links.
Er gaan 2 kleinere paden schuin rechtsaf die u niet moet
volgen.

Op het kruispunt waar u een mountainbike route kruist
gaat u rechtdoor (schuin rechts)
Aan het eind van dit pad komt u op een betegeld fietspad.
Sla rechtsaf.
Linksaf kunt u naar de Groene Velden.
Aan het eind van dit fietspad komt u op het Jagersveld.
Sla linksaf.
U loopt een paar honderd meter over het Jagersveld.
Aan het eind steekt u de weg over (Beginweg).
In de voorzomer staan de bermen in volle bloei.
Als u overgestoken bent, gaat u het tweede pad rechtsaf
het smalle schelpenpad op.
De bomen links zijn in 1990 geplant door leerlingen van de
scholen uit de Zuiderzeewijk.
Rechts zijn iets verderop weer de akkers van de biologische
bedrijven te zien.
Volg het schelpenpad.
Onderweg komt er van links twee keer een mountainbike pad
bij.
Het laatste deel van het pad wordt omzoomd door een soort
hoge haag van allerlei grote en kleine struiken. Sommige
dragen eetbare vruchten, andere zijn voor vlinders en vogels
de moeite waard (Voeding, beschutting, bescherming,
nestelen).
Aan het eind van het pad steekt u de weg
(Zuigerplasdreef) weer over.
Sla op de kruising linksaf en volg het fietspad.
De scholen met de parkeerplaats zijn nu aan uw rechterkant.

Na ca 45-50 meter gaat u rechtsaf van het grote pad
af.
Dit is een onverhard, soms wat modderig, maar
spannend pad in de strook beplanting. Dit pad ligt tussen
het Jagersveld en de Groene Velden in. Na een storm
liggen er soms wat bomen over het pad. Zoek dan uw
weg door het struikgewas.
Links in de beplanting liggen takkenrillen van snoeihout
als schuilplaats voor dieren.

Meer ommetjes en informatie: http://www.ivn.nl/lelystad 28-03-'15

