Voetstappers
Voorbij de gebaande paden

S04 Buitenomwandeling Lelystad Schepenwijken (7,1 km)
Auteur: Mari Smits

Start- en eindpunt: Achterzijde NS-Station.
Parkeren: Vrij parkeren achter het provinciehuis.
Horeca: In het stadshart.
Cafetaria LIN, Winkelcentrum Jol, 29-90, 8243 GZ Lelystad.
Onverhard: 50%
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S04 Buitenomwandeling Lelystad Schepenwijken (6,6 km)
Stadswandelingen lopen meestal over klinkerwegen, stoepen of fietspaden. Ze voeren je langs
markante gebouwen en zijn per definitie stenig. Maar dat hoeft niet. Vooral moderne steden of
stadsuitbreidingen kennen veel achterommetjes en uitlaatroutes door het groen. Zo ook Lelystad.
De Buitenomwandeling Schepenwijken voert langs de buitenranden van vijf woonwijken en is voor
maar liefst 55% onverhard. We lopen langs het Hanzepark, de Kempenaar, Kogge, Gondel en Schouw
en we houden bijna overal de grote dreven met autoverkeer in het zicht. Ondertussen lopen we over
schelpen- en graspaden door het groen! Hier komen doorgaans alleen aanwonenden die hun hond
uitlaten. Maak kennis met de onbekende buitenranden van Lelystad!
1.

Neem de achteruitgang van het NSstation en ga RA over het fietspad en
steek bij de verkeerslichten over. Steek
vervolgens bij de rotonde Stationsweg
over en ga RD over een grasstrook langs
de spoorbaan. Dit pad kan drassig zijn!
Volg de uitlaatroute en steek onderweg
een fietspad en daarna een weg over en
blijf het pad volgen. Ga daarna LA over
een brug en direct daarna RA over een
schelpenpad. Sla daar waar het pad naar
links afbuigt RA en blijf het pad langs het
water volgen. Neem aan het einde van
dit pad RA het tegelpad en ga onder de
fietsbrug door. Sla vóór het wooncomplex LA en volg de bocht naar rechts en loop over de
parkeerplaats. Steek daarna de asfaltweg over, ga LA en neem direct RA de klinkerweg, Kempenaar 20.

2.

Sla bij huisnummer 20-10 RA en loop tussen de huizen door. Sla bij nummer 20-23 RA en volg het
tegelpad, dat overgaat in een schelpenpad. Neem vervolgens op kruising van paden RA het tegelpad. Dit
pad gaat over in een schelpenpad. Sla op de Y-splitsing RA en blijf dit pad volgen langs de waterkant en
ga onder de fietsbrug door en daarna RD langs het water. Ga bij het einde RA over de asfaltweg en sla LA
voor groot bedrijfspand en daarna RA. Sla na de
tankstations RA en neem de eerste weg LA, Kogge
01. Na huisnummer 01-14 RA slaan en passeer dan
de gele hekjes. Volg nu de uitlaatroute. Ga op de
kruising van paden RA en volg de route over drie
houten bruggetjes. Ga na het derde bruggetje in
een bocht naar links RD over de uitlaatroute. Nu
volgt een graspad tussen de struiken. Hou op een
Y-splitsing rechts aan en loop onder de fietsbrug
door. Ga na de brug LA omhoog en direct RA over
een graspad tussen de struiken. Hou vóór
speeltoestellen rechts aan en neem het graspad
richting het water. Passeer vervolgens het paaltje ‘uitlaatroute’. Het pad buigt bij het water naar links.
Ga bij paaltjes RA en volg nu het schelpenpad tot na de brug.
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3.

Ga na de brug RA langs de bushaltes en ga de derde weg LA, Gondel 36. Loop over de parkeerplaats
richting de hoofdingang van bontkleurig flatgebouw. Sla voor dit gebouw LA en passeer de
fietsenstalling en loop vervolgens RD langs de houten wand. Sla vóór huisnummer 35-34 RA en neem het
tegelpad. Ga het trapje op, neem het
fietspad RA en ga de fietsbrug en de
houten brug over. Ga daarna LA het
schelpenpad op en steek het tegelpad
over. Het schelpenpad buigt af naar
links en blijft de waterkant volgen. Sla
aan het eind RA, klinkerweg (Jol 33).
Steek de asfaltweg over (Jol 41) en sla
aan het eind LA en volg het fietspad.
Daarna LA over de fietsbrug. Sla na de
brug direct LA het trapje naar beneden,
dan direct LA het tegelpad op en
nogmaals een trapje af. Ga LA onder de
fietsbrug door en steek na de kerk ’t
Lichtschip RA de weg over en ga RD
over klinkerweg, Gondel 17. Blijf deze weg (die overgaat in Gondel 15) volgen tot het einde. Ga RA de
asfaltweg op en vervolgens LA, Gondel 10. Ga in de bocht van de weg RD over het tegelpad tussende
huizen door naar het schelpenpad. Na de houten brug RA op Y-splitsing en ga later RD over fietspad. Sla
aan het eind van dit pad RA en ga direct vóór de fietsbrug LA het trapje af. Ga daarna beneden LA
richting Schouw 41. Sla vervolgens RA en volg de stoep langs de asfaltweg, Schouw 41. Deze gaat over in
Schouw 40. Vóór de bocht RA het trapje op en boven LA over het fietspad en ga direct RA het trapje af
en volg het rode pad langs de gele flats. Volg dit pad met de bocht mee een sla aan het eind (vóór de
Hanzeborg) RA. Volg nu de doodlopende straat en steek de weg over bij de verkeerslichten. Sla daarna
RA en loop terug naar de achterzijde van het NS-station.
EINDE VAN DE WANDELING.
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