Voetstappers
Voorbij de gebaande paden

V06 Hollandse Houtroute, Lelystad (16,1 km)
Auteur: Mari Smits

Start- en eindpunt: Bushalte Hollandse Hout op de Buizerdweg.
Parkeren: Bij de ingang van de wijk “Hollandse Hout”.
Openbaar vervoer: Vanaf station Lelystad lijn 8 richting Hollandse Hout.
Horeca: Buitencentrum Oostvaardersplassen, Kitsweg 1 8218 AA Lelystad (punt 3).
Onverhard: 70%.
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V06 Hollandse Houtroute, Lelystad (16,1 km)
We gaan een wandeling maken door het grootste bosgebied bij Lelystad, het Hollandse Hout. Dit 900
hectare grote natuurgebied werd in 1972 en 1973 beplant met populieren, wilgen en elzen. Later
werden er langzamer groeiende bomen als eiken en beuken aangeplant. De laatste jaren onderging
het bos ingrijpende veranderingen. Veel volwassen bomen werden gekapt, waardoor er her en der
open plekken zijn ontstaan. Verschillende percelen werden opnieuw ingeplant. In het oostelijk deel
van het Hollandse Hout is een slenk (watergeul) aangelegd om het gebied aantrekkelijk te maken
voor watervogels, vlinders en kleine zoogdieren. In de toekomst zal hierdoor een aantrekkelijk
wandelgebied ontstaan.
Ook doorkruisen we een deel van het Oostvaardersveld en werpen we vanaf de Knardijk een blik op
de Oostvaardersplassen. In het Oostvaardersveld krijgt de wandelaar een indruk van de
Oostvaardersplassen. Hier leven konikpaarden en grazen wilde ganzen.
1.

Loop vanaf de bushalte richting de rotonde en buig af naar rechts en wandel richting de villawijk
“Hollandse Hout”. Ga in de volgende bocht rechtdoor richting de klinkerweg en sla daar rechtsaf. Sla ter
hoogte van het verkeersbord “Spelende kinderen” linksaf en volg het graspad langs de brede sloot. Sla
daarna linksaf klinkerweg en ga aan het eind linksaf
en direct rechtsaf over het gras. Ga daar rechtdoor
over een graspad langs het water (volg hier de
wit/rode markering). Ga vervolgens rechtdoor langs
het strandje, buig af naar rechts en sla bij de
plattegrond van het Bovenwater linksaf. Steek de
parkeerplaats en daarna de asfaltweg over en ga
dan rechtdoor het bos in. Ga aan het eind rechtsaf
en volg het pad met de bocht mee naar links. Ga bij
het kruisend betonfietspad rechtdoor. Blijf het pad
volgen met tweemaal een bocht naar links en sla
daarna rechtsaf en volg dan het betonfietspad.
Steek daarna de asfaltweg (Buizerdweg) over.

2.

Loop rechtdoor over de asfaltweg langs de parkeerplaats en passeer de afsluitbalk. Ga daarna rechtdoor
door het klaphek en volg de bosrand. Ga dan aan het einde van het weiland door het tweede klaphek en
volg het half verhard pad. Sla daarna het eerste brede half verharde pad rechtsaf. Ga vervolgens weer
het eerste brede pad rechtsaf en ga in de flauwe bocht linksaf het bos in. Neem dan het eerste bospad
rechtsaf en ga vervolgens linksaf het betonpad op.
Sla na de bochten in het betonpad linksaf en volg
het graspad door het bos (bij paaltje met wit/rode
markering). Sla aan het eind rechtsaf en volg het
brede graspad en ga daarna rechtdoor over het
betonpad. Sla vervolgens weer linksaf en volg de
wit/rood gemarkeerde route door het bos en hou
na het uitkomen van het bos rechts aan en ga dan
rechtdoor de dijk op. Ga op de dijk linksaf en volg
het fietspad. Sla daarna rechtsaf richting het
Buitencentrum.
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3.

Ga tegenover de ingang van het Buitencentrum
linksaf over het houten bruggetje en volg het
betonpad tot het einde. Ga dan linksaf en loop
door de tunnel onder de spoorlijn. Sla
vervolgens rechtsaf en daarna aan het eind
linksaf en volg nu het half verharde pad tot het
eind. Ga nu linksaf door het klaphek. Steek de
weg (Praamweg) over en ga weer door het
klaphek. Volg nu het half verharde pad en ga
daarna door een hoog klaphek. Sla dan linksaf
en op de driesprong weer linksaf en ga
vervolgens over de houten brug en volg het pad
tot het einde. Sla op de dijk rechtsaf en volg het fietspad. Ga bij de paaltjes linksaf de dijk af en volg het
graspad langs het betonfietspad. Sla rechtsaf bij het bankje en volg het half verharde pad langs het
fietspad. Sla op de driesprong linksaf en vervolg het half verharde pad. Sla aan het eind rechtsaf en volg
een oude asfaltweg. Neem de eerste weg linksaf en buig vóór het sparrenbos af naar links. Ga rechtdoor
over het wildrooster of ga als de poort gesloten is rechtsaf over een graspaadje richting het
betonfietspad en ga dan linksaf door het klaphek. Ga dan rechtsaf en steek de asfaltweg (Torenvalkweg)
over.

4.

Ga rechtdoor over de klinkerweg en passeer de afsluitbalk en volg dan het brede half verharde pad. Volg
het pad onder spoorlijn door. Het loopt hier parallel aan het betonfietspad. Daarna buigt het pad af naar
links. Ga hier het betonfietspad volgen dat afbuigt naar rechts. Ga over de ijzeren brug. Verderop komt
het fietspad samen met een half verhard pad. Volg dit brede pad. Ga daar waar het fietspad afbuigt naar
links rechtdoor over het half verharde pad. Ga in de bocht rechtsaf en volg nu het smalle gravelpad langs
de vaart en ga onder de brug door. Ga vervolgens aan het einde van het pad linksaf over het
asfaltfietspad. Buig daarna af naar links richting de bushalte bij de rotonde.
EINDE VAN DE WANDELING.
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