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Fiets- en Scootmobielroute Groene Gordel (18 km) 
Auteur: Gert Kolstee 

 

 

Startplaats: Atolplaza, Schor 1-9, 8224 CM Lelystad 

Horeca: Onze Kas, Groene Velden 110, 8211 BC Lelystad,  

Manege Lelystad, Hoefslag 1, 8219 PV Lelystad 
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Fiets- en Scootmobielroute Groene Gordel (18 km) 

 De beperkte lengte van de route en de goede verharde paden maken de route interessant voor gebruikers van 

een scootmobiel. Onderweg  zijn er prima mogelijkheden voor een rustpauze in de verrassende natuur van dit 

nieuwe land. Op meerdere locaties zijn er mogelijkheden voor eventueel een  sanitaire stop o.a  bij 15 / 16 (Groene 

velden) en bij 18/19  (Manege Lelystad) .  

Deze route door de ‘groene gordel van Lelystad’ heeft onderweg een aantal horeca gelegenheden met een 

buiten terras. 

1. Start bij buurtcentrum Atol Plaza 

2. Vertrek naar fietspad tussen Delta en Bongerd. (nr.52) 

3. Volg fietspad rechtdoor, en ga bij Basic Fit r.a en de brug over. 

4. Volg het fietspad langs het water (rechts de sportvelden) 

5. Over de brug l.a de Sportparkweg op 

6. Volg deze weg. Gaat over in IJssellaan. Ga bij einde van de vijver r.a  en vervolgens bij kruising l.a 

7. Volg het pad over de Zuiderzeebrug en ga r.a  

8. Neem vervolgens (bij de school) het fietspad l.a (nr.42) 

9. Bij T-splitsing r.a , bij volgende T-splitsing l.a (nr.43) en daarna vrijwel direct eerste weg r.a  

10. Volg dit pad enige tijd en ga ter hoogte van de parkeerplaats r.a . (nr.43) 

11. Over de parkeerplaats rechtdoor en bij fietspad l.a (nr.43) 

12.  Volg het fietspad , steek de Bronsweg over, vervolg het fietspad en bij Beginweg r.a en volg de Beginweg  

13.  Neem hierna de afslag l.a  (Wildbaan) over het Jagersveld      

14.  Ga aan het eind r.a  (Jagersveld) en neem in de hoek het fietspad naar Groene Velden  

15.  Op Groene Velden tweede mogelijkheid (bij Wijngaard El Placer) r.a en vervolgens weer r.a (bij huisnummer 

81)  

16.  Steek via het fietspad de Binnenhavenweg over en volg l.a het fietspad  

17.  Steek Oostranddreef over en ga r.a   (nr.65)  

18.  Na de IJsbaanbrug eerste fietspad l.a richting manege  

19.  Volg het fietspad door het Paardenbos en ga bij kanaal r.a  

20.  Volg geruime tijd dit pad en ga bij Boswachterij Gelderse Hout vrijwel direct  r.a  

21.  Volg het pad. Neem het fietspad naar Gelderse Brug Oostranddreef. Ga voor de brug  r.a  

22. Bij de volgende fietsbrug (Oostrandbrug) .r.a. Volg fietspad door het Oostrandbos (nr. 52)  

23.  Neem bij kruising van meerdere fietspaden nr.64.  

24.  Volg het pad via nr. 64 tot kruising bij einde Langevelderslag ,  en ga l.a de brug over.  

25.  Volg pad naar Atol Plaza 


