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S09 Buitenomwandeling Lelystadse Duinen (11,7 km) 
Auteur: Mari Smits 

Start- en eindpunt: Bushalte 
Bataviahaven, Lelybaan, 
8241 PA Lelystad. 

Openbaar vervoer: Buslijn 3 
vanaf station Lelystad 
Centrum naar Bataviastad. 

Parkeren: Betaald lang 
parkeren (3 €) kan op de 
parkeerplaatsen van 
Bataviastad. In de VOC-
garage betaal je per uur! 

Horeca: Langs Bataviahaven. 

Onverhard: 40% 

 

  

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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S09 Buitenomwandeling Lelystadse Duinen (11,7 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 Lelystadse Duinen voert langs de kust en langs de randen van enkele 
woonwijken.  We passeren de Batavia, lopen door een groene kwelstrook, over de duinen van 
Houtribhoogte en langs de wijken Golfpark, Boeier, Punter en Galjoen. Tenslotte lopen we wederom 
door een strook duinbegroeiing achter de dijk terug naar Bataviahaven. 
Hier komen doorgaans alleen aanwonenden die hun hond uitlaten. Maak kennis met de onbekende 
buitenranden van Lelystad! 

1. Loop vanaf de bushalte Bataviahaven naar het water en sla 
dan RA en volg de waterkant. Sla voor de Batavia RA en 
loop langs de ingang van de Bataviawerf en ga RD bij de 
ingang van Bataviastad. Volg de witte lantarenpalen aan de 
rechterkant. Sla voor de parkeerplaatsen RA, Museumweg 
en passeer het gebouw aan de linkerzijde. Ga na dit 
gebouw LA over de asfaltweg en ga vervolgens met de 
rood/witte hekjes met de bocht mee naar links. Ga vóór de 
rotonde RA naar beneden en volg nu het pad door de 
kwelstrook. Ga na het passeren van de fietsbrug LA omhoog langs een plas water en over de trap. Ga 
bovenaan gekomen LA en direct RA over de stoep langs het fietspad. Sla aan het eind voor Bataviastad 
RA en direct LA over de klinkerweg richting fietsknooppunt 33. Sla kort voor het einde RA en volg het 
half verharde pad langs het hekwerk. Sla voor het grote gebouw LA en steek de klinkerweg over en 
passeer het bord “5,0t”. Ga voor het water RA over het tegelpad en sla voor het hek weer RA over het 
gras richting de weg. Ga daar LA en volg het klinkerpad langs de weg. Ga na het viaduct RD over het 
schelpenpad. Sla aan het eind van dit pad RA en direct LA en volg de asfaltweg richting Parkhaven. 
 

2. Sla na de twee verticaal staande rioolbuizen RA en ga door het klaphekje en na het groene speeltoestel 
RD over het schelpenpad. Sla ca. 10 na het zijpad links RA en volg nu een paadje tussen de struiken door 
in de richting van de PTT-toren. Sla aan het eind van dit paadje RA en volg nu weer het schelpenpad. Ga 

aan het eind RD over de fietsbrug en volg daarna het 
fietspad. Ga vervolgens RD en steek de weg over en 
neem het fietspad Lommerrijk.  Ga na het bosje aan de 
rechterhand RA over de grasstrook. Deze strook loopt 
terug naar de weg. Ga RD bij het bord “Eigen weg”. Sla 
na het water aan de linkerzijde LA.  Blijf de brede 
grasstrook volgen. Hou voor het bosje rechts aan en 
loop in de richting van de asfaltweg. Sla hier LA en 
passeer de houten poort van Landgoed Noordzoom. Sla 
na het 30 km-bord RA en volg het fietspad. Sla aan het 

eind LA en volg de stoep met fietspad. Ga daarna RA op de kruising van fietspaden. Sla na ca. 20 meter 
LA en volg een schelpenpad (uitlaatroute). Ga aan het eind van dit pad LA en direct op de kruising RA, 
Boeier 04. Ga aan het eind RA, Boeier 03 en met de bocht mee naar links. Ga daarna RA, Boeier 02 en 
direct LA het fietspad omhoog richting de fietsbrug en ga de brug over. 
 

3. Ga na de brug direct RA, trapje naar beneden. Ga RD over het gras en loop achter de bushalte door. Buig 
vóór de sloot af naar links en ga dan LA omhoog naar de dennenbomen en huizen. Hou boven bij 
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huisnummer 48-61 rechts aan en loop voor langs de huizen. Ga vervolgens met de bocht mee naar links 
en ga RA het trapje op. Ga boven aangekomen LA over het fietspad. Sla daarna RA en ga direct LA het 
trapje naar beneden en volg een oud klinkerpad. Het pad komt uit in de 41e straat en volg deze straat. 
Sla aan het eind bij een flatgebouw RA en ga direct LA langs de parkeerplaats. Loop dan door tot net 
voor de flat en sla dan RA en neem een geel tegelpad. Ga aan het eind RA over de fietsbrug en hou na de 
brug links aan. Neem daar LA het schelpenpad door het park. Negeer de schelpenpaden rechts en hou 
het water aan de linkerhand. Steek aan het eind het fietspad over en ga RD over een rood fietspad. Ga 
daarna LA over de betonnen brug en direct RA over het klinkerpad langs het water. Ga aan het eind RD 
over de houten brug en dan RA over het fietspad en over de brede brug. Ga na de brug LA op kruising 
van fietspaden, zijpaden negeren. Ga in de bocht van het fietspad LA over het schelpenpad. Volg dit pad 
mee met de bocht naar rechts en ga onder de fietsbrug door. Sla daarna RA, schelpenpad en direct RA de 
trap omhoog. 
 

4. Ga boven RA over de fietsbrug en ga na de brug met de bocht mee naar links en dan LA met de trap naar 
beneden. Ga beneden LA en volg het fietspad onder de brug door. Sla daarna LA en volg het 
tegelfietspad. Sla vóór de rotonde RA en volg het fietspad langs de Zuiveringweg. Ga mee met de bocht 
naar rechts en neem daarna de 2e weg LA, Bouwweg.  
Ga aan het eind RA, Vaartweg en ga aan het eind RD 
over het fietspad, Vaartweg. Ga aan het eind LA, 
asfaltfietspad en hou daarna rechts aan naar boven en 
steek de Houtribweg over. Hou direct na de oversteek 
rechts aan, steek de brede  klinkerweg over en ga RD 
over het zandpaadje tussen de struiken. Steek de 
asfaltweg over en vervolg het brede zandpad. Volg 
hierbij de ijzeren palen. Ga kort voor het einde RA 
tussen de struiken door en aan het eind LA langs de 
klinkerweg omhoog, Vliegent Hert. Ga na het oversteken van de klinkerweg Saerdam RA en volg nu het 
klinkerpad tussen de weg voor de woningen en de klinkerweg op de dijk. Steek aan het einde van het 
klinkerpad de zijweg over en ga RD over het tegelpad langs de haven, Schoonzicht. Ga RD langs de 
terrassen en hou daarna rechts aan en loop naar de bushalte. 
EINDE VAN DE WANDELING 

 


