
Lelystad is niet alleen een groene maar ook 
een blauwe stad. Dat water is er om neerslag 
op te vangen en voor het mooi maar je kunt 
er natuurlijk ook kanoën! Kanovereniging Le-
lystad en gemeente Lelystad hebben samen 
enkele kanoroutes uitgezet. De routes zijn 
gratis verkrijgbaar in de Stadswinkel.

KANOROUTE 3 – LARSERVAART – 
GELDERSE DIEP EN LAGEVAART 
(lengte ongeveer 6 km maar er zijn verschil-
lende uitbreidingsmogelijkheden, tot in 
Dronten toe!)

LET OP: in verband met beroepsvaart alleen 
geschikt voor geoefende kanoers!

NATUUR

TAMME KASTANJE
Liefhebbers van zuidelijke vakanties hebben 
ze waarschijnlijk wel eens gegeten: gepofte 
tamme kastanjes. De tamme kastanje is 
overigens geen familie van de ‘gewone’ paar-
denkastanje. Tamme kastanjes zijn eetbaar, 
paardenkastanjes niet. Aan de Rivierenwijk-
kant van de Larservaart staan verschillende 
tamme kastanjes als boom en dat is best 
bijzonder. In de herfst leveren ze soms (wat) 
vruchten. Meestal blijven die klein maar eet-
baar zijn ze wel. De gele herfstkleur valt op!

ECOZONE
De Ecozone is een groene, natuurrijke zone, 
gelegen aan de oostkant van de woonwijk de 
Landerijen en aangelegd in 2005. Vanaf de 
waterkant ziet u vooral dat de zone beboomd 
en groen is. Vanuit het riet klinken (zomers) 
de kleine zangvogels, die graag in dat riet 
broeden. In de zone liggen poeltjes, u vindt 
er kort en lang gras en verschillende soorten 
planten en dieren. De route maakt onderdeel 
van de provinciale Ecologische HoofdStruc-
tuur (EHS) uit.

Langs de fietsroute door de zone (maar die 
route kunt u vanuit uw kano niet zien) staan 
borden met informatie over de planten en 
dieren die u in de Ecozone kunt zien (dus u 
moet er toch nog een keertje op de fiets naar 
toe!) 

VLEERMUIZEN
Tegen het vallen van de nacht worden de 
Lelystadse vleermuizen actief. Ze gaan op 
jacht naar insecten. De Lagevaart en de Lar-
servaart zijn geliefde ‘jachtgebieden’. Vleer-
muizen zijn zoogdieren. Dat houdt in dat de 
jongen bij de moeder drinken net als bij ons 
mensen. Overdag houden ze zich 
meestal schuil tussen dakbe-
schot en pannendak van 
huizen in de Lande-
rijen.

NATUURVRIENDELIJKE OEVERS
Langs de Larservaart zijn op verschillende 
plekken de oevers aangepast. De steile be-
schoeiing en wallekant hebben plaatsge-
maakt voor zachte glooiingen en flauw oplo-
pende oevers. Dieren, die op de een of andere 
manier te water raken (dat gebeurt nogal is 
bij reeën!) verdronken vroeger vaak maar nu 
kunnen ze gemakkelijk uit het water klim-
men. 
Ook planten vestigen zicht graag op zulke 
oevers.

OOIEVAARSNEST
Als u bij knooppunt 9 rechtsaf gaat met uw 
kano ziet u aan uw rechterhand een ooi-
evaarsnest staan dat gebruikt wordt door 
broedende ooievaars. Een prachtig gezicht, 
die grote, zwart-witte vogels!

PLEZIERVAART
De pleziervaart over de Flevolandse kanalen 
neemt ieder jaar toe. Ook Lelystedelingen, 
die aan het water wonen, hebben steeds va-
ker een bootje. Vooral langs de oevers van het 
Gelderse Diep liggen volop bootjes.

KANOTOCHT 3
LENGTE ONGEVEER 6 KM.
LARSERVAART – GELDERSE DIEP EN LAGEVAART 
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elderse Diep en Lagevaart



Belangstelling voor het kanovaren?

In het kanoseizoen (april t/m oktober) is er iedere vrijdagavond en veelal ook op maandagmorgen bij het 
clubgbouw van de Kanovereniging Lelystad, Uilenweg 14 te Lelystad de mogelijkheid om verschillende 
typen kano’s uit te proberen. 

Zie voor meer info:
www.kanovereniginglelystad.nl  

Kanotocht door Laservaart -
Gelderse Diep en 
Lagevaart

LEGENDA
KANOROUTE 3 – LARSER-
VAART – GELDERSE DIEP EN
LAGEVAART

In de Landerijen, bij de Bouvigne, is een prach-
tige instapplaats in de vorm van een hellingbaan 
(1). Uw auto kunt u in de buurt parkeren.
Ga rechtsaf de Larservaart in, links Rivierenwijk, 
rechts de Landerijen: alle straten heten naar een 
landgoed in Nederland.
Halverwege de Larservaart vaart u onder de 
Voorstraat door (2). Links staan prachtige tamme 
kastanjes (als boom behoorlijk bijzonder), wal-
noten en andere soorten bomen.
Linksaf (3) vaart u de roeibaan van roeivereniging 
Pontos (4) op, rechtsaf vaart u het Gelders Diep 
op. Recht vooruit ligt een bebost, geheimzinnig 
eilandje (5). U kunt er omheen varen.
Bij 6 kunt u een ommetje naar het haventje in de 
Zoom maken, bij 7 vaart u onder de Oostrand-
dreef door.
Na de brug ligt links het prachtige Gelderse Hout 
(8), je waant je ver buiten de stad midden in de 
natuur!
Na de Gelderse Hout komt u op een knooppunt 
van vaarwegen(9). Linksaf kunt u de Oostervaart 
op kanoën, de Lagevaart gaat rechtdoor rich-
ting Dronten maar de route gaat rechtsaf. Ook 
dit deel heet de Lagevaart. LET OP: OP DE OOS-
TERVAART EN LAGEVAART IS SPRAKE VAN BE-
ROEPSVAART! 
U vaart nu langs de Ecozone (10). In de verte 
hoort u de A6. Aan de linkerkant van de Lage-
vaart zijn grote stukken oever veranderd in na-
tuurvriendelijke oever (11). 
U komt weer op een knooppunt van vaarwegen 

(12), de route gaat rechtsaf naar de instap-
plek bij Bouvigne. U kunt rechtdoor de 

Lage Vaart verder afvaren of linksaf via 
de Larservaart richting Larserbos 

(enkele reis ongeveer 6,5 km).

Deze kanoroute kan ook gelo-
pen of gefietst worden.
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