Ommetje Hondenkop De paden zijn, op het
struinpad aan de zuidkant na, goed begaanbaar,
maar kunnen glad zijn door algenvorming. Voor
het struinpad aan de zuidkant zijn stevige
schoenen absoluut noodzakelijk. Als u dit
ommetje tegen de avond loopt, kunt u –
afhankelijk van het weer - getuige zijn van een
schitterende zonsondergang.
Duur ca 30 minuten. Lengte ca 1200 m. Met
uitbreiding(en) ca. 60 minuten. Lengte ca 2 km.
Start en einde thv Hollandse Hout nr 215
Tijdens het hele ommetje kunt u in het voorjaar genieten van
het gezang van talloze vogels (onder meer baardmannetje,
ekster, fitis, heggenmus, houtduif, kleine karekiet, koolmees,
kraai, merel, rietzanger, snor, spreeuw, sprinkhaanzanger,
tjiftjaf, tuinfluiter, Turkse tortel, vink, winterkoninkje en zwartkopje).
Loop rechtdoor.
U loopt rechtdoor naar het dijkje langs het Bovenwater. Al
snel komt u over een doorlaat van het Bovenwater naar de
Buizerdtocht. Soms spuit het water in de Buizerdtocht met
kracht omhoog.
U ziet het open gedeelte van het Bovenwater,
dat doorloopt tot aan de Oostvaardersdijk. Er
komen hier veel watervogels, waaronder de
kleine stern en de zilvermeeuw.
Volg het dijkje
Negeer het rechts naar beneden lopende graspad en het
schelpenpad.
De hogere begroeiing aan de rechterkant van het
pad bestaat vooral uit verschillende soorten
wilgen.
Na ca. 150 m is er aan de linkerkant een met gras begroeide strekdam in het Bovenwater (die desgewenst meegenomen kan worden in de wandeling,), een bankje, en rechts
een pad schuin naar beneden.
Volg het pad schuin rechts naar beneden
Het pad vanaf het bankje naar het bruggetje
heeft – vooral aan de linkerkant - een
bloemrijke omlijsting: bermooievaarsbek,
duizendblad, herderstasje, kamille, klaver,
knoopkruid, streepzaad, walstro. Aan de
rechterkant staan kaardenbollen. Bij het bankje
staan een lijsterbes en sporkehout.

Bij het bruggetje staat een door de gemeente geplaatst informatiebord, dat aangeeft welke flora en fauna u daar kunt
aantreffen. De ijsvogel is daadwerkelijk gesignaleerd.
Vanaf het bruggetje ziet u aan weerskanten aan de waterkant sporen van de activiteiten van bevers.
Aan het eind van het pad linksaf
U kunt kiezen tussen het struinpad, dat vóór de betonblokken begint of het bredere pad met de Buizerdtocht aan uw
rechterhand. Het struinpad loopt over een dijkje en biedt op
enkele plaatsen een fraai zicht op de vijver aan de linkerkant. Het is wel echt struinen, het pad is behoorlijk ruig en
gaat soms op en af, en in een natte periode kan het glad
zijn. Het alternatief is dus het reguliere pad langs de Buizerdtocht, maar ook dat kan door algenvorming glad zijn.
De flora langs het struinpad bestaat vooral
uit fluitenkruid, brandnetels,
bramenstruiken, smeerwortel, maar ook
wilde roos. De bomen zijn vooral grote
populieren en kornoeljes. Ongeveer
halverwege staat er links, aan het einde van
de vijver, een vervallen ooievaarspaal, waar
nooit een ooievaar op gesignaleerd is of zal
worden omdat hij midden in het riet staat en
niet op een grasveld, waar de ooievaars van
houden.
Het reguliere pad wordt aan de waterkant
omzoomd door riet en brandnetels, en aan de
andere kant vooral door wilde braam en harig
wilgenroosje.
Beide paden komen uit bij een pad naar links: een
prachtig laantje met abelen.
Aan de rechterkant ligt het parkachtige deel van LelystadHaven, aan de linkerkant een ruig, grotendeels met riet
bedekt moerassig gebied. Aan de rechterkant staan veel
vlieren en bijna aan het eind staat daartussen een
peterselievlier.
Aan het eind van het abelenlaantje gaat u linksaf het
dijkje weer op.
U hebt nu het beschuttere deel van het Bovenwater, achter
de hierboven genoemde strekdam, aan uw rechterhand.
Veel vogels, zoals futen, knobbeleenden, rosse
stekelstaarten en tafeleenden, zoeken de beschutting van
de strekdam. U ziet hier ook verschillende soorten
zwaluwen: boerenzwaluw en oeverzwaluw.

Na ca 200 meter
is er weer de mogelijkheid om voor een (iets minder ruig)
struinpad te kiezen dat door het wilgenbos loopt en op twee
plaatsen vlak langs de vijver loopt (als het erg veel geregend heeft, moet u daar mogelijk een klein stukje door het
water lopen). Zowel het reguliere pad als het struinpad komen uit bij het zijpad naar het bruggetje, dat u aan het begin
van het ommetje hebt genomen.
U kunt terug naar het beginpunt of
gaat bij de bank nog een keer over het bruggetje en gaat
dan deze keer aan het eind van het pad naar rechts tot bovenop de dijk. Daar gaat u linksaf terug naar het beginpunt.
Als u deze wandeling te kort vindt, kunt u ervoor kiezen aan
het van het abelenlaantje niet linksaf de dijk op te gaan,
maar het graspad te nemen, dat met een scherpe bocht
naar rechts gaat. U komt dan weer uit op het pad langs de
Buizerdtocht. Sla linksaf, negeer alle zijpaden naar links, en
loop door tot aan het sluisje. Dit gaat u over, en u vervolgt
uw wandeling over het fietspad. (Als u een hond bij u hebt,
kunt u over het hondenuitlaatveld langs het water lopen, tot
aan de huizen van de Hollandse Hout. Daar gaat u rechtsaf,
en de strook groen langs die weg is ook een loslooproute).
Ga onder de fietsbrug door en dan na ca. 75 m rechtsaf de
Hollandse Hout in. U loopt rechtdoor langs de weg en passeert drie schiereilanden aan de rechterkant. Aan het eind
loopt de weg omhoog. U gaat daar rechtsaf en komt dan
weer uit op het beginpunt van het ommetje.
Dit ommetje dankt zijn naam aan de situatie vóór
2001/2002. Vanuit de lucht gezien had het gebied de vorm
van een hondenkop. Het was een volkomen ruig riet- en
moerasgebied, vrijwel ondoordringbaar. Rond 2002, na de
aanleg van woonwijk Hollandse Hout, heeft de gemeente
het gebied aangepakt en toegankelijk gemaakt voor de bewoners van zowel Hollandse Hout als Lelystad Haven, en
daarmee is er een verbinding tussen deze twee woonwijken
tot stand gekomen.

Meer ommetjes en informatie: http://www.ivn.nl/lelystad
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