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S12 Bovenwater (7,7 km)
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Start- en eindpunt: Bushalte Lemmerkade bij het Winkelcentrum Lelystad-Haven.
Parkeren: Bij het winkelcentrum.
Openbaar vervoer: Vanaf station Lelystad lijn 1 richting Lelystad Haven.
Horeca onderweg: Snackbar Het Patatje, Ringdijk 34, 8244 BA Lelystad; Surfschool Paradiso,
Uilenweg 8, 8245 AB Lelystad; Tom’s Creek, Uilenweg 2c, 8245 AB Lelystad.
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S12 Bovenwater (7,7 km)
We maken een mooie wandeling op de rand van land en water. Vanaf het winkelcentrum in LelystadHaven volgen we de waterkant van het Bovenwater. We lopen over grindpaden langs het water en
komen vervolgens uit op een strandje. Daarna lopen we een stukje door het Hollandse Hout en komen
vervolgens uit op de Knardijk. Hier hebben we uitzicht op de Oostvaardersplassen en het Bovenwater.
Daarna lopen we via de Oostvaardersdijk terug naar Lelystad-Haven, waar we een kijkje nemen op het
voormalige werkeiland.
1.

Loop vanuit de bushalte RD langs de flat boven de
winkels en ga daarna RA de hoek om en direct LA langs
het water. Ga vervolgens RA de hoek om en loop over
het gras langs het water. Ga dan RD over klinkerweg
(Schermer) en bij de parkeerplaatsen RD. Sla direct LA en
volg het graspad langs het water. Volg het schelpenpad
met een bocht naar rechts en ga aan het eind van dit
pad RD over stoep en daarna over de klinkerweg
(Hollandse Hout). Sla na de laatste woning aan de
rechterhand RA en loop RD naar het graspad langs het
water (volg nu de wit/rode markering). Loop vervolgens
langs het strand en sla bij de plattegrond van ’t
Bovenwater LA. (Rechts kunt u ook rusten bij Surfschool
Paradiso). Steek de parkeerplaats over en sla dan LA,
asfaltweg (Uilenweg).

2.

Ga tegenover de parkeerplaats van Tom’s Creek RA langs afsluitbalk het bos in. Sla de eerste bosweg LA en
vervolgens RD op kruising met betonpad. Volg het pad met twee bochten naar rechts. Daarna LA betonpad
volgen tot einde. Sla op de dijk RA en volg het fietspad langs de klinkerkweg. Ga bij de rotonde RA en volg het
fietspad langs de asfaltweg. Sla na de oversteek van de zijweg LA en volg daarna aan de andere zijde van de
weg RA het fietspad over de dijk. Daarna LA klinkerweg en sla daarna de tweede weg RA richting De Lange
Jammer. Ga vóór het hotel RD over het voetpad en aan het eind LA. Daarna de eerste klinkerweg RA door de
tunnel. Daarna op kruising van fietspaden RA en hou daarna op splitsing links aan. Aan het eind RA en direct
LA en volg de stoep langs de Ringdijk tot de bushalte.
EINDE VAN DE WANDELING
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