Voetstappers
Voorbij de gebaande paden

S10 Buitenomwandeling Warande (11,8 km)
Auteur: Mari Smits

Start- en eindpunt: Achterzijde NS-station Lelystad Centrum.
Parkeren: Vrij parkeren achter het Provinciehuis (ligt aan de route).
Horeca: In en voor het NS-station. Onderweg twee winkelcentra.
Onverhard: 22%

Versie 3 januari 2021. Tekst: ©Mari Smits, Kaart: ©OSM CC BY

S10 Buitenomwandeling Warande (11,8 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 Warande voert langs en door enkele woonwijken aan de zuidwestkant van de
stad. Via fietspaden en parken in de wijken Botter en Schoener wandelen we naar de
Landstrekenwijk. Na de tunnel onder de Larserdreef komen we uit in het gebied waar nu de
woonwijk Warande wordt gebouwd. Let daarom goed op, de routebeschrijving kan snel verouderen!
Na de Warande volgen we een graspad door de villawijk Hollandse Hout. Via een fietspad langs de
vaart keren we terug in de Schoener en Botter om terug te keren naar het station.
1.

Ga vanuit de achteruitgang van het NS-station LA en ga RD bij de rotonde. Sla vervolgens RA en steek
Botter 15 over en sla direct LA en volg de stoep langs de klinkerweg. Volg de bocht naar rechts, volg de
bochten van de weg en sla daarna voor de huizen LA en volg de stoep langs het fietspad. Sla na de
houten brug RA en volg de stoep langs het betonfietspad. Ga RD bij de kruising van fietspaden. Sla vóór
de brug LA, tegelpad langs het water. Ga in de hoek bij het bord Tjalk 37/38 RA en volg het
schelpenpaadje langs het water. Steek de weg over
en volg RD de klinkerweg. Ga aan het eind RA,
Schoener 49 en ga direct LA. Sla daarna na de vijver
en vóór de huizen LA en volg een asfaltpad door het
park. Ga op de kruising van paden (nabij de brug) RD
over het asfaltpad. Sla aan het eind RA en ga direct
bij het bordje Schoener 49 LA over de grote witte
brug. Sla na de brug RA, volg het fietspad dat afbuigt
naar links en steek de klinkerweg over. Ga daarna LA
over het smalle schelpenpaadje door het plantsoen.
Hou op de Y-splitsing rechts aan, wandel langs de
boom met takken vanaf de grond en ga aan het eind
LA en ga dan RD op de kruising van wegen. Ga
daarna direct LA de stoep op en direct bij het paaltje “honden verboden” RA over het schelpenpad door
het plantsoen. Hou bij het samenkomen van schelpenpaden rechts aan en ga direct op de Y-splitsing LA.
Steek aan het einde RD het tegelpad over en ga RD door de fietstunnel, Mollengang.

2.

Ga aan het eind RA richting Almere-Stad en sla daarna LA, klinkerweg. Ga in de bocht van deze weg RD
over een onverharde weg en later RD over brede rode asfaltweg. Sla ter hoogte van nr. 5 RA over het
schelpenpaadje in het plantsoen en direct LA over het schelpenpaadje (hondenuitlaatroute). Steek bij
het bankje het kruisende pad over en vervolg het pad. Steek het grote fietspad over en vervolg het
schelpenpad. Ga op het eind scherp RA en vervolg het half verharde paadje langs de kreek. Sla op de
kruising van paden LA, loop in de richting van het bankje en hou voor dit bankje links aan. Volg daarna
de bocht naar rechts en vervolgens RD over een brede grasstrook aan de rand van de akker. Steek de
kruisende zandweg over en ga RD over een (toekomstige) weg en passeer de rode muurtjes langs deze
weg. Ga na de volgende rode muurtjes RD over het pad achter de bushalte, Ranonkellaan. Steek de
kruisende weg over en volg RD het rode fietspad.

3.

Steek aan het eind de weg (Buizerdweg) over en sla daarna LA en volg het fietspad langs de weg en ga
verderop de brug over. Volg bij de bushalte het fietspad met een bocht naar rechts en ga daarna RD
richting woonwijk Hollandse Hout. Ga vervolgens RD in de bocht naar rechts, sla direct RA over de
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klinkerweg en sla bij het verkeersbord
“spelende kinderen” LA over het graspad
langs de sloot. Steek vier keer een
kruisende klinkerweg over en vervolg RD
het graspad langs de sloot. Sla aan het eind
voor het water RA en volg de klinkerweg.
Ga aan het eind voor het water LA,
asfaltfietspad en ga direct na de sirenepaal
LA de trap op naar de brug en dan RA over
de grote houten brug. Volg daarna het
fietspad dat later overgaat in een weg,
Woonhavenpad. Ga na de laatste
schuurtjes RD en volg het fietspad langs het water. Ga daarna LA over het fietspad onder de
verkeersbrug door. Daarna RD over de fietsbrug en LA over het fietspad langs de klinkerweg, Waterland.
4.

Sla na huisnr. 36 LA en ga na het schelpenfietspad het bruggetje over en sla direct daarna RA. Hou op de
Y-splitsing rechts aan, het half verharde pad langs het water. Buig daarna af van het water. Ga aan het
einde van het pad RD over de zwarte klinkerweg. Steek de klinkerweg Schoener 40 over en sla daarna
RA, fietspad. Steek daarna de weg weer over. Neem het eerste tegelpad LA en ga bij het bankje met
afvalbak RA richting de plas. Ga daar RA, loop om de plas heen en neem het tweede pad RA, omhoog
lopend pad. Sla aan het eind LA en volg de stoep langs het fietspad. Ga daarna bij de kruisende weg RD
en volg daarna het fietspad door de wijk. Sla aan het eind RA, en volg de stoep langs Schoener 36. Sla
vervolgens LA richting het winkelcentrum, Schoener 38. Sla vóór het winkelcentrum RA en ga direct RA
over het schelpenpad langs het water.
Ga aan het eind RD over het fietspad,
Botter 44 en volg dit pad tot de
fietsbrug. Ga vóór de brug het trapje
naar beneden en hou dan links aan en
volg het schelpenpad. Ga RD langs
een blok huizen en sla op de
parkeerplaats LA en loop nu langs de
voorzijde van de huizen van Botter 21.
Ga vervolgens RD over de asfaltweg
richting Botter 10. Sla bij het bord
Botter 20 RA en ga direct na de
lantaarnpaal LA en ga het trapje op en
na het huis aan de rechterzijde weer
een trap op. Sla boven LA en ga de
fietsbrug over. Sla direct na de brug RA het trapje af en daarna RD over een klinkerpad langs de
Bremenstraat. Ga aan het eind bij de laatste gele flat LA en sla voor de Hanzeborg RA. Steek bij de
verkeerslichten de weg over, sla RA en nogmaals bij verkeerslichten RD naar de achteringang van het
station.
EINDE VAN DE WANDELING
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