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Start- en eindpunt: Bushalte Lelycentre, Passage 1, 8223 AJ Lelystad.
Openbaar Vervoer: Vanaf station Lelystad lijn 5 of 145 naar Lelycentre.
Parkeren: Bij de startplaats staan parkeerautomaten. Op de Rode Klif (ca. 400 meter na de start) kun
je gratis parkeren.
Horeca: In het Lelycentre en bij Manege Lelystad, Hoefslag 1, 8219 PV Lelystad (punt 3).
Onverhard: 70%.
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V02 Gemeentebossenroute, Lelystad (14,5 km)
We gaan een wandeling maken aan de noord en oostkant van Lelystad, waar in de jaren zeventig van
de twintigste eeuw verschillende stadsbossen aangelegd, die deel uitmaken van de groene gordel
rond de stad: het Jagerbos, het Bergbos, het Oostervaartbos, het Paardenbos, het Oostrandbos en
het Stiltebos. Vaak wordt Flevoland omschreven als kaal en saai, waarbij moderne windmolens het
landschap bepalen Deze wandeling laat zien hoe verrassend groen en afwisselend Flevoland ook kan
zijn. De Gemeentebossen staan ook wel bekend onder de naam het Overijsselse Hout.
De wandeling begint bij het Lelycentre, het oudste winkelcentrum van de stad. Via de Veluwsebrug
wandelen we daarna door de Zuiderzeewijk, de oudste wijk van de stad. In het Bergbos beklimmen
we een heuvel die herinnert aan een oude stort van bouwpuin. In het Paardenbos passeren we de
achterzijde van de begraafplaats en ligt een manege met horecagelegenheid. Aan het einde van de
wandeling doorkruisen we het stadspark van Lelystad.
1.

De route begint bij de bushalte. Steek de weg over,
loop de inzamelbakken en ga dan het voetpad
omhoog. Boven aangekomen linksaf de
Veluwsebrug over en vervolg de route door de
Rode Klif. Steek daarbij twee keer de Zuiderzeelaan
over en daarna ga dan rechtdoor over de stoep
achter de huizen. Op een kruising van paden
rechtsaf slaan en neem de stoep langs het fietspad.
Steek daarna de IJssellaan over en vervolg het
fietspad (Beginpad) en ga rechtdoor op kruising
met Zoompad en vervolg daarna het Beginpad over
de fietsbrug. Na deze brug (Jagersbos) rechtsaf het
bos in. Aan het einde van dit pad linksaf en direct
rechtdoor het fietspad over. Ga nu een smal bospad in dat na 30 meter links afbuigt en overgaat in een
breder bospad. Aan het einde rechtsaf over een schelpenpad langs een sloot. Verderop linksaf over een
ijzeren brug het Bergbos in. Ga bij een afbuigend schelpenpad rechtdoor en neem direct linksaf de
veldlooproute. Dit pad volgen tot het einde van het bos en sla dan sla rechtsaf en volg het schelpenpad
langs de bosrand. Ga op circa 30 meter voor het einde van dit pad rechtsaf de heuvel op en volg de
veldlooproute.

2.

Hou op de heuvel rechts aan en volg de veldlooproute. Na de bocht scherp naar links en blijf de
veldlooproute volgen. Het bospad gaat over in een smal paadje in het gras. Aan het einde van dit pad
linksaf slaan (asfaltpad) en in de bocht rechtdoor een schelpenpad op (veldlooproute). Sla aan het einde
van dit pad rechtsaf (veldlooproute) en volg verderop de bocht naar rechts. Ga vervolgens linksaf, steek
de ruiterroute over en neem het schelpenpad. Aan het einde van dit pad sla je linksaf en volg de
bosrand. Sla vervolgens rechtsaf (Chroomstraat) en ga direct weer rechtsaf de Kwikstraat op en daarna
rechtdoor langs de bosrand (Oostervaartbos). Ga na de paal ‘Ruiterroute’ het eerste pad (zandpad)
linksaf het bos in over een breed zandpad en daarna op een kruising linksaf een schelpenpad op. Bij het
bordje ‘Nieuwland Route’ rechtdoor en vervolgens rechtdoor de Binnenhavenweg oversteken. Na deze
oversteek rechtsaf over het betonfietspad richting centrum. In de bocht links aanhouden het betonpad
het Paardenbos in. Ga vervolgens rechtsaf over het schelpenpad, daarna het tweede graspad linksaf,
daarna het ruiterpad rechtsaf en dan direct linksaf een breed graspad. Sla vóór het water linksaf en volg
de grasstrook tussen het bos en het water. Net voor de brug over het water linksaf en volg een brede
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laan tussen de bomen (Wit/rode markering). (LET OP: dit pad is in het winterseizoen erg drassig; je kunt
ook het betonpad verder volgen en het tweede schelpenpad rechtsaf nemen). Ga bij bankje ga rechtsaf
over het schelpenpad, daarna linksaf richting picknickbank en dan rechtsaf breed zandpad. Aan het
einde van dit pad na slagboom rechtsaf over klinkerweg.
3.

Ga vóór de ingang van de manege (rustgelegenheid) linksaf en daarna op de kruising linksaf een
asfaltweg in die overgaat in een brede half verharde weg. Aan het einde rechtdoor over lage ijzeren
afscheiding en dan voor de vaart rechtsaf over betonpad. Dit pad gaat onder de hoge brug door en ga
daar twee keer over een ijzeren bruggetje. Ga daarna rechtdoor over een graspad langs het water
(ruiterroute) en aan het einde rechtsaf over het betonfietspad. In de bocht van dit pad linksaf over een
breed schelpenpad het bos uit (route met gele paaltjes) en na de akker rechtsaf over een schelpenpad.
Het pad gaat over in een klinkerweg door het Oostrandpark. Ga op de kruising rechtdoor en daarna
wordt de weg weer een fietspad. Aan het
einde rechtsaf het fietspad op, kruisende
klinkerweg oversteken en fietspad
vervolgen. Na het bord “Oostrandbos”
rechtsaf een onverhard paadje tussen de
bomen en aan het einde rechtsaf een
schelpenpad op. Ga dan na 40 meter
linksaf een schelpenpad op richting het
bos. Sla na dit bos linksaf en blijf dit pad
langs het water volgen. Aan het einde van
het pad (fietsknooppunt 52) rechtsaf en
direct linksaf onder het viaduct door
richting fietsknooppunt 63. Na dit viaduct
rechtsaf richting centrum over brug en
betonfietspad. Ga na de oversteek van de weg rechtsaf over een tegelpad langs een ooievaarsnest, met
de bocht naar rechts en dan linksaf het schelpenpad het bos in (Stiltebos). Daar het pad volgen (rechts
en dan links) en bij het einde van het pad rechtsaf. Ga op de Y-splitsing linksaf en volg later de bocht
naar links. Aan het einde van dit pad rechtdoor over een laaggelegen ijzeren brug en daarna rechtsaf
langs bosrand tot het einde. Daar linksaf de asfaltweg op en ga voorbij de bocht, bij de ingang van de
camping, rechtsaf de trap op en bovenaan naar links over het fietspad. Dit fietspad volgen tot voorbij de
fietsbrug op een kruising van fietspaden. Hier linksaf over de stoep langs het fietspad en vervolgens
rechtsaf het tweede wandelpad op (zijpaden negeren). Vervolgens vóór de woonhuizen rechtsaf over
een asfaltpad. Dit pad komt uit op een vijfsprong. Neem hier links vooruit het brede tegelfietspad (smal
tegelpad links negeren) en ga vervolgens rechtdoor over de Noorderwagenstraat. Ga bij de kruisende
asfaltweg rechtdoor richting de LIDL.
EINDE VAN DE WANDELING.
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