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PAAL 1 
Route is niet bedoeld voor watjes en mensen die bang zijn om modder aan hun schoenen te 
krijgen. De route is spannend, soms moeilijk begaanbaar. 
LET OP: je steekt een mountainbike route over! 

PAAL 4 
De grond ligt bezaaid met schelpen: je loopt hier op de bodem van de zee: de oude Zuiderzee! 

PAAL 7 
Doe je ogen dicht en luister. Wat hoor je? Fluitende vogels in bomen en struiken? Ruisende wind 
door de toppen van de bomen? Het zoemen van een hommel? De natuur zit vol geluiden! 

PAAL 8 
Bomen kun je onder andere herkennen aan hun schors, de buitenkant van de stam. Iedere 
boomsoort voelt anders. Voel zelf maar! 

PAAL 9 
In het bos groeit veel meer dan bomen alleen. Afhankelijk van het seizoen vind je hier varens en 
brandnetels en nog andere planten. Brandnetels zijn voedsel voor allerlei vlindersoorten. LET 
OP: mountainbikers! 

PAAL 10 
Toen Flevoland net drooggemalen was werd er, met behulp van vliegtuigjes, riet ingezaaid om de 
bodem steviger te maken. Een restant van het riet zie je hier. Er broeden graag kleine 
zangvogels in. 

PAAL 13 
Soms is de wind zo sterk dat sommige bomen omwaaien en dat zie je hier. Vallen er een paar 
om dan hebben de anderen geen steun meer waardoor ze soms ook omgaan. 

PAAL 15 
Sommige dieren kun je goed horen zoals vogels. Huisjesslakken, die je hier kunt vinden, hoor je 
eigenlijk niet. Kijk eens naar de huisjes: ze zijn allemaal verschillend 

PAAL 20 
Een dicht bladerdak laat minder licht door dan een bladerdek met openingen erin. Ook de kleur 
van het licht is onder iedere boom anders. Onder bomen en struiken die weinig licht doorlaten 
groeien bijna geen planten. 

PAAL 25 
Vanaf hier kun je het tweede deel van de route gaan lopen. Als je het verder wel voor gezien 
houdt, stop je hier en bewaar je het tweede deel voor een volgende keer. 

PAAL 26 
Hier staan zes verschillende boomsoorten bij elkaar. Gemakkelijk te herkennen zijn de beuk met 
zijn gladde stam en de spar met zijn naalden. Verder staan hier de eik (eikels!), haagbeuk, 
populier en esdoorn (vleugeltjes!). 
 

PAAL 31 
Je staat hier bij een gemaaltje met een vijzel. De vijzel pompt het water omhoog, hij draait op 
vaste tijden. Het water in het Zuigerplasbos is onderdeel van het watersysteem voor her Lelystad. 
De letters ANP ‘staan’voor Nieuw Amsterdams Peil. 

PAAL 33 
Op het open gedeelte staan vaak Fjordenpaarden. Ze houden het gras kort en dat is een 
voordeel voor de eigenaar van het Zuigerplasbos (minder maaikosten) en de eigenaar van de 
paarden (minder voerkosten).Paardenhopen stinken niet. 
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PAAL 36 
Ook hier vind je weer volop schelpen. De schelp biedt het dier dat erin zit (een weekdier zonder 
botten) stevigheid. In al deze schelpen hebben dus ooit levende dieren ‘gewoond’! 

PAAL 37 
Soms zie je hier de ijsvogel die ook wel, vanwege zijn opvallende blauwe kleur, de ‘blauwe 
flits’genoemd wordt. Na een strenge winter zijn er weinig ijsvogels over omdat ze niet bij hun 
voedsel konden: de vis zit onder het ijs!  

PAAL 38-40 
Ook hier lopen de Fjordenpaarden vaak. Kun je sporen van ze vinden zoals hopen, plukken haar, 
afgeknabbelde takken? Soms zitten de hopen onder de vliegen die smullen van de poep. Aan de 
waterkant een boom met beversporen. 

PAAL 43-44 
Een scheepskerkhof met allerlei resten van schepen. Het is een beetje nep: de scheepsresten 
zijn daar neergelegd. In en op de bodem van het oude IJsselmeer liggen volop ‘echte’ 
scheepswrakken. 

PAAL 45 
Sommige dieren vallen op zoals vlinders en vogels. Andere dieren veel minder. Onder stukken 
oude schors zit soms van alles: pissebedden, oorwormen, slakjes, duizendpoten… Leg na het 
kijken de schors voorzichtig terug. 

Einde oranje route; 
Wil je ook de gele route lopen? Dan kun je hier de palen met de gele kop gaan volgen 
(rechtsaf) de parkeerplaats. Of je loopt hier terug naar de parkeerplaats. 


