Voetstappers
Voorbij de gebaande paden

S06 Buitenomwandeling Lelystad, Atol en Boswijk (11,2 km)
Auteur: Mari Smits

Start- en eindpunt: Voorzijde NS-Station.
Parkeren: Vrij parkeren achter het provinciehuis.
Horeca: In het stadshart; Sportcentrum De Koploper, Badweg 21, 8223 PA Lelystad; snackbar Lelyhof,
Noorderwagenplein 4, 8223 AL Lelystad.
Onverhard: 42%
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S06 Buitenomwandeling Lelystad, Atol en Boswijk (11,2 km)
Stadswandelingen lopen meestal over klinkerwegen, stoepen of fietspaden. Ze voeren je langs
markante gebouwen en zijn per definitie stenig. Maar dat hoeft niet. Vooral moderne steden of
stadsuitbreidingen kennen veel achterommetjes en uitlaatroutes door het groen. Zo ook Lelystad. De
Buitenomwandeling Atol en Boswijk voert langs de buitenranden van verschillende woonwijken.
We lopen over de Zilverparkkade naar de Kamp en langs de Griend, door het Woldbos en via de
Archipel en de Atolwijk naar De Koploper. Via de rand van het Stadspark lopen we via het Lelycentre
en de Bastion naar de rand van de Kustrif terug naar het centrum. Op verschillende plaatsen houden
we het autoverkeer op de dreven in het zicht. Ondertussen lopen we over schelpen-, gras- en
bospaden door het groen! Hier komen doorgaans alleen aanwonenden die hun hond uitlaten. Maak
kennis met de onbekende buitenranden van Lelystad!
1.

De wandeling begint aan de voorzijde van het station Lelystad Centrum. Steek het veelkleurige zebrapad
over richting het centrum. Sla na de oversteek van het fietspad RA en volg het fietspad. Sla voor het
water LA en volg de Zilverparkkade. Steek nabij de supermarkt de weg over en ga RD door de
fietstunnel. Ga daarna direct RA en volg het fietspad, Wold 12. Neem na de houten brug het eerste
fietspad naar rechts en ga direct RD naar Kamp 12. Volg de bocht naar links en ga in de volgende bocht
RD over het schelpenpaadje naar de achterzijde van de woningen. Sla aan het einde van dit pad RA. Volg
nu een klinkerweg (Kamp 11). Steek de asfaltweg over en neem het klinkerpad. Ga daarna RD over de
klinkerweg, Kamp 13. Neem in de bocht het fietspad RD over de houten brug en ga direct na deze brug
RA en volg de hondenuitlaatroute onder de grote fietsbrug door. Sla daarna RA en loop langs de
achterzijde van de houten woningen over het schelpenpad. Sla aan het eind RA en neem het
schelpenpad en ga over het houten bruggetje. Sla vervolgens LA en neem direct de eerste weg RA. Volg
de bocht naar links en ga aan het eind RA bij bord “Griend 10”. Loop richting de dreef en ga bij het bord
“einde zone 30” LA over het schelpenpad parallel aan de dreef. Blijf dit pad volgen en steek tweemaal bij
kruisende fietspaden en tweemaal bij toegangswegen tot de wijk Griend over en volg steeds RD over het
schelpenpad. Ga daarna bij een pad aan de linkerzijde RD en volg het hekwerk. Sla na de gele hekjes RA
en steek de weg over.

2.

Volg de stoep langs het fietspad. Ga op de kruising
van fietspaden RD over de brug. Blijf na het einde van
de stoep het fietspad volgen. Sla LA en ga over de
grote houten brug en direct daarna RA over de kleine
houten brug. Ga vóór huisnummer 20-37 RA over het
schelpenpad en volg dit pad langs het water. Sla na
het grasveld LA en volg het schelpenpad en hou voor
de deur van het tuinhuis links aan. Steek de kruisende
asfaltweg over en volg het klinkerpad langs de
speeltoestellen. Ga vervolgens RD over het
schelpenpad het Woldbos in. Sla aan het einde van dit pad RA en volg het schelpenpad naast de
ruiterroute. Sla in de bocht van het schelpenpad LA en volg het pad door het bos. Hou daarna links aan
en neem het brede bospad. Steek de kruisende brede grasstrook over en volg het (smalle) bospad. Ga
aan het eind LA en volg het graspad dat later overgaat in een asfaltfietspad. Ga op de kruising RD over
de klinkerweg en voor het volkstuincomplex RA. Ga aan het einde van de klinkerweg LA over het
grasveld en loop langs de rand van het volkstuincomplex. Sla aan het eind RA en volg de asfaltweg. Steek
de klinkerweg over en volg het fietspad dat afbuigt naar rechts. Het fietspad loopt langs de klinkerweg.
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Ga kort voor het einde van het fietspad LA en ga over de stoep langs de struiken. Steek het fietspad over
en sla RA en volg het tegelpad langs het fietspad. Steek aan het einde van het fietspad de toegangsweg
over en volg de stoep langs de asfaltweg. Loop door tot het bord “Archipel 42” en sla daar RA. Loop door
tot huisnummer 42-23 en ga dan LA en neem het paadje tussen de woonblokken. Ga het trapje op, ga
dan RA over het fietspad en neem vervolgens de fietsbrug.
3.

Sla na de fietsbrug bij het bord “Kwelder” LA en ga direct LA en volg het half verharde paadje langs de
fitnesstoestellen. Sla aan het eind LA en volg de stoep langs het fietspad. Ga daarna RD en loop langs de
ingang van Atolplaza. Sla daarna RA en loop achter het doel van het Johan Cruijff Court. Volg het
tegelpad en steek aan het eind de weg (Geul) over en volg het tegelpad met een trapje naar beneden en
ga daarna LA richting de brug. Ga RA over de brug en sla direct na de brug LA en volg het zwarte
tegelpad. Ga daarna RD over de rode klinkerweg en ga in de bocht RD over de houten brug en volg het
fietspad richting fietsknooppunt 63. Steek de kruisende weg Buitenplaats over en vervolg het fietspad.
Sla na de brug LA en volg het betonfietspad. Sla aan het eind RA richting De Koploper. Volg nu de stoep
langs het rode fietspad richting de ingang van De Koploper.

4.

Blijf na de ingang van De Koploper het fietspad volgen en steek de kruisende weg over en ga aan het
eind LA over de fietsbrug. Sla op de kruising van fietspaden RA en ga direct vóór de fietsbrug aan de
rechterkant met het trapje naar beneden richting de bushalte. Sla na het trapje LA, ga onder de fietsbrug
door en volg de grasstrook. Hou het water aan de rechterhand. Ga aan het einde over het tegelpad naar
links en sla daarna RA en volg het fietspad. Steek de toegangsweg over en volg de Noorderwagenstraat
langs de bushalte. Ga daarna RD over de parkeerplaats (Noorderwagenplein).

5.

Sla na de cafetaria LA, loop langs de autowasserij, ga daarna RD over de stoep langs de zwarte paaltjes
en sla direct daarna RA. Loop nu door de Bastion langs woonblok 13. Ga op de kruising van de
woonblokken RD en loop langs woonblok 3. Ga aan het einde RD over een stoep tussen twee
woonblokken (5 en 6). Ga daarna RD over het schelpenpaadje en sla direct LA en volg nu het
schelpenpad langs het water. Hou op de Y-splitsing rechts aan en ga onder de fietsbrug door. Sla direct
na de fietsbrug LA en loop langs de zijkant van een woonblok. Ga direct een trapje op en sla op het
fietspad LA en loop over de fietsbrug. Ga na de fietsbrug
LA, Veste 17. Ga daarna LA over de volgende fietsbrug,
Zandbankbrug. Neem na de brug LA het trapje naar
beneden, volg het tegelpad en sla daarna LA en volg het
schelpenpad. Loop onder twee fietsbruggen door en
blijf de uitlaatroute volgen. Ga op de Y-splitsing RA en
loop terug naar het water. Sla aan het einde RA, ga over
het fietspad dat afbuigt naar rechts. Ga na de bocht LA
en steek bij de rotonde de dreef over. Blijf daarna het
voetpad langs het fietspad volgen. Neem na de eerste
rode brug RD het graspad tussen de sloot en de geluidswal. Ga bij de tweede rode brug RD over het
fietspad en volg deze met een bocht naar rechts. Sla direct na de toegang tot het gebouw van
Waterschap Zuiderzeeland RA, steek de weg over en ga aan de overkant LA. Ga bij het einde van het
fietspad RD richting het verkeersbord “doodlopende weg” en volg de rode stoep. Ga vervolgens bij het
begin van de voetgangerszone RD de Poststraat in. Sla aan het einde RA richting de Waaggarage en ga
direct LA en loop langs de zijkant van het Stadhuis (Dukaatpassage). Sla aan het eind van de winkelstraat
LA en ga de Promesse in. Ga daarna aan het einde van de Promesse RA richting het station.
EINDE VAN DE WANDELING.
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