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V07 Oostvaardersveldroute, Lelystad (15,6 km) 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt: Buitencentrum Oostvaardersplassen, Kitsweg 1 8218 AA Lelystad 
Parkeren: Bij het Buitencentrum.     Openbaar vervoer: Niet beschikbaar. 
Horeca onderweg: Het Buitencentrum Oostvaardersplassen en Hajé De Lepelaar, Rijksweg A6, 8218 
PX Lelystad (punt 3). 
Onverhard: 30% 

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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V07 Oostvaardersveldroute, Lelystad (15,6 km) 

Oostvaardersveld, Reigerplas, Ooievaarsplas.  
We gaan een wandeling maken door het Oostvaardersveld. Dit gebied aan weerszijden van de 
Praamweg werd enkele jaren geleden ingericht als een soort etalage van de Oostvaardersplassen. 
Een gebied met wilde begroeiing, wilgenbos, moeras, ganzen en konikpaarden. Halverwege de 
wandeling komen we uit bij de grote Praambult, één van de uitkijkpunten van de 
Oostvaardersplassen. 

Het tweede deel van de wandeling voert door de Reigerplas en de Ooievaarsplas, twee 
natuurgebieden die zijn ontstaan door zandwinning ten behoeve van de aanleg van de A6. Terwijl bij 
de Reigerplas ruimte is voor waterrecreatie, overheerst rond de Ooievaarsplas de natuur. Dit is een 
rustgebied voor watervogels en oeverzwaluwen. Via de Knardijk, dijk die tussen 1957 en 1968 
Oostelijk Flevoland moest droog houden, lopen we terug voor een laatste blik over het 
Oostvaardersveld. 

1. Ga vanuit de ingang van het Buitencentrum 
Oostvaardersplassen met de trap naar 
beneden en ga daarna over de houten brug 
en volg het betonpad. Ga aan het eind 
linksaf en volg het betonpad door de 
tunnel onder de spoorlijn. Ga daarna 
rechtsaf door het hek en aan het eind 
linksaf. Neem vóór de houten brug de 
bocht naar rechts en volg het pad langs het 
water. Verderop buigt het pad naar rechts 
en volg nu het pad door de wilde 
begroeiing. Negeer het (eerste) pad aan de 
linkerzijde richting de asfaltweg. Neem daarna het  volgende pad linksaf. Ga door het klaphek en volg de 
bocht naar rechts. Sla aan het eind linksaf, ga door het klaphek, steek de weg over en ga daarna weer 
door een klaphek. Ga aan einde van het pad, bij de wegwijzer naar de uitkijkhut De Poelruiter, rechtsaf. 
Sla daarna ca. 50 meter voor het einde van het pad linksaf en ga door het lage klaphek. Volg nu het pad 
door het begrazingsgebied. Ga aan het einde rechtdoor door een laag klaphek en sla direct rechtsaf en 
volg een graspad langs de afrastering. Ga door het klaphek en sla aan het einde van het graspad rechtsaf 
en volg het betonfietspad. Ga aan het einde van het betonpad rechtdoor over het asfaltpad richting 
fietsknooppunt 93. Ga in de flauwe bocht rechtsaf omhoog door het gras richting de asfaltweg. Ga op de 
weg linksaf en volg de asfaltweg omhoog. 

 
2. Ga in de bocht bij de grote Praambult 
linksaf over de brug en volg het fietspad langs de 
weg over het viaduct over de A6. Ga kort voor 
het einde van het fietspad linksaf, steek de 
Praamweg over en vervolg het fietspad. Ga aan 
het einde linksaf de Ooievaarsweg op en direct 
weer linksaf door de toegang naar de Reigerplas. 
Volg de klinkerweg. Ga op de Y-splitsing van 
klinkerwegen rechtsaf en ga daarna in de bocht 
rechtsaf over een smal schelpenpaadje en direct 
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weer rechtsaf. Blijf nu het pad langs het water volgen. Passeer het strandje en ga rechtdoor over het 
gras. Volg na het strandje de bocht naar links en verderop de bocht naar rechts. Ga aan het eind op het 
betonpad linksaf. Hou op de Y-splitsing van betonpaden links aan richting fietsknooppunt 45. Ga aan het 
eind linksaf over betonpad richting fietsknooppunt 45 en over de geschilderde houten brug. Ga daarna 
rechtsaf over de niet geschilderde houten brug en volg het betonpad richting fietsknooppunt 45. Ga bij 
de picknickbank rechtdoor en daarna over een houten brug richting wegrestaurant Hajé. Wil je niet 
rusten, sla dan bij de picknickbank rechtsaf. 

 
3. Ga na de rust terug naar de picknickbank en sla daar linksaf en 

volg het betonfietspad richting Lelystad. Sla aan het eind linksaf 
en volg het asfaltpad tussen de akkers richting fietsknooopunt 
45. Ga aan het eind bij het ANWB-bord linksaf richting 
fietsknooppunt 8. Ga nu de dijk op. Ga door het hekwerk en 
onder de A6 door. Sla aan het eind rechtsaf en volg de weg met 
een bocht naar links omhoog. Ga op de dijk linksaf en direct 
rechtsaf naar de keersluis en passeer de sluis. Ga aan het eind 
rechtaf en direct linksaf over het betonfietspad naar beneden. 
Sla bij het gebouw aan de linkerzijde rechtsaf en volg het 
graspad langs het water. Ga aan het eind rechtsaf en volg het 
half verharde pad en ga daarna rechtsaf over de houten brug. 
Volg daarna het onverharde pad tot boven op de dijk. Ga daar 
linksaf en volg het fietspad. Ga bij de kruising rechtdoor en 
vervolg het fietspad langs de Knardijk. Ga onder het spoor door 
en sla linksaf richting het Buitencentrum. 
EINDE VAN DE ROUTE. 

 


