Voetstappers
Voorbij de gebaande paden

S11 Gelderse Hout (14,5 km)
Auteur: Mari Smits

Start- en eindpunt: Voorzijde NS-station Lelystad Centrum.
Parkeren: Vrij parkeren achter het Provinciehuis.
Horeca: In het stadshart; Sportcentrum De Koploper, Badweg 21, 8223 PA Lelystad.
Onverhard: 36%
N.B. Als u bent gestart op de parkeerplaats in het Gelderse Hout of bij De Koploper kunt u ook het
centrum overslaan. Ga dan bij punt 6 van de route over de tweede rode brug LA, dan het tweede pad
RA omhoog en op de driesprong LA. Vervolg de route bij [*] onder punt 1. De route is dan ca. 13
kilometer lang.
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S11 Gelderse Hout (14,5 km)
Lelystad wordt omringd door een groene gordel van parken, bossen en natuurgebieden. Op een
aantal plaatsen dringt het groen diep door in de stad. Dit maakt Lelystad aantrekkelijk om te
wandelen!
Vanaf het NS-station lopen we door het Woldpark en het Woldbos naar het aan de oostkant van de
stad gelegen Gelderse Hout. We volgen hier het Henkepad, een pad ooit werd aangelegd door de
gymleraar Henk Breukelman. Daarna doorkruisen we weer het Woldbos en wandelen via het
Stadspark en de groene delen van de Atolwijk terug naar het centrum. Tijdens deze tocht zul je soms
nauwelijks in de gaten hebben dat je door de stad wandelt!
1.

Steek vanuit de vooringang van het NS-station RD het
veelkleurige zebrapad over richting het centrum. Sla RA en
volg de stoep langs het fietspad. Sla voor het water LA en
volg de Zilverparkkade. Steek bij de supermarkt de weg
over en ga RD door de fietstunnel en vervolg het fietspad.
Sla in de bocht LA steek de weg over en ga RD over de
houten brug. Hou op de Y-splitsing links aan en volg het
fietspad langs de klinkerweg. Sla het eerste smalle
asfaltpad RA en volg direct de bocht naar links. Ga op de
driesprong RA. [*] Hou op de volgende driesprong links aan en volg het pad met een bocht naar rechts.
Sla aan het eind LA en ga naar beneden. Neem scherp RA het tegelpad en steek de asfaltfietspad over.
Sla direct na de oversteek RA en volg het asfaltpad omhoog en ga aan het eind LA en pad langs het
grasveld met een bocht naar rechts. Hou op de driesprong rechts aan, daarna op de kruising RD. Sla op
het eind LA en direct RA. Steek het kruisend fietspad over en ga daarna direct RA en volg de
uitlaatroute. Dan aan het eind RA en direct bij de wegwijzers op de kruising LA over half verhard pad
langs breed fietspad. Ga op de kruising RD over het betonpad. Steek na de houten brug de klinkerweg
over en vervolg het betonpad.

2.

Ga aan het eind RA en dan de houten brug over. Vervolg het asfaltfietspad tot het einde. Sla aan het
eind LA en volg de weg voor de huizen. Sla bij het bord “Spettertuin” LA, volg het schelpenpad, steek
het water over en hou de sloot aan de linkerhand. Sla bij de picknickbank RA en ga direct LA richting de
sloot. Ga daar RA en volg het schelpenpad. Dit buigt af naar rechts, blijf dit pad volgen. Sla aan het eind
LA en ga de brug over. Daarna RA, klinkerweg en direct
LA, schelpenpad. Dit pad daarna blijven volgen met een
bocht naar rechts. Negeer daarna kruisende
schelpenpaden. Steek de asfaltweg over en volg het
pad langs de speelplaats. Sla aan het eind LA en volg
het schelpenpad langs het water. Ga na de trapjes RA
en ga de houten brug over en RD onder de
verkeersbrug door. Sla in de bocht RA en volg het
onverharde pad (’t Henkepad) het bos in. Steek het
betonfietspad over en vervolg het pad. Steek daarna
twee keer een breed half verhard pad over en vervolg
het pad. Ga aan het eind RA en direct LA over het betonpad. Sla direct bij de borden aan de linkerkant
van het betonpad LA en volg het pad langs de bosrand. Volg daarna dit pad LA het bos in. Sla aan het
eind RA, brede half verharde weg. Sla het eerste brede pad LA het bos in. Sla op de brede grasstrook LA
en direct RA, graspad. Ga aan het eind RA over het half verharde pad.
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3.

Sla vóór de parkeerplaats RA, asfaltweg en ga direct LA het
asfaltfietspad op en RD over de fietsbrug. Sla vóór de bocht
LA en volg het pad langs de sloot. Neem het brede graspad
RA en daarna op de kruising van paden RA, breed bospad.
Sla het eerste (brede) pad LA, daarna RD over verhard
fietspad. Steek RD de klinkerweg over en ga RA vóór de
volkstuinen. Daarna RD over het schelpenpad en daarna na
de struiken LA over het graspad vóór de sloot. Ga aan het
eind RD over het schelpenpad en met de bocht mee naar
links.

4.

Sla aan het eind RA en volg de asfaltweg. Steek de klinkerweg over en volg het fietspad dat afbuigt naar
rechts. Het fietspad loopt langs de klinkerweg. Ga kort voor het eind LA en volg over de stoep vóór de
struiken. Steek het fietspad over en sla RA en volg het tegelpad langs het fietspad. Steek aan het einde
de toegangsweg over en volg RD de stoep langs de asfaltweg de wijk in. Loop door tot het bord
“Archipel 42” en sla daar RA. Loop door tot huisnummer 42-23 en ga dan LA en neem het paadje tussen
de woonblokken. Ga het trapje op, ga dan RA over het fietspad. Sla na de fietsbrug bij het bord
“Kwelder” LA en ga direct LA en volg het half verharde paadje langs de fitnesstoestellen. Sla aan het
eind LA en volg de stoep langs het fietspad. Ga daarna RD en loop langs de ingang van Atolplaza. Sla
daarna RA en loop achter het doel van het Cruijff Court. Volg het tegelpad en steek de weg (Geul) over
en volg het tegelpad met een trapje naar beneden en ga dan LA richting de brug. Ga RA over de brug en
sla direct na de brug LA en volg het zwarte tegelpad. Daarna RD over de rode klinkerweg en in de bocht
RD over de houten brug. Volg het fietspad richting fietsknooppunt 52. Steek de kruisende weg
Buitenplaats over en vervolg het fietspad. Sla na de brug LA betonfietspad. Sla aan het eind RA richting
De Koploper. Volg nu de stoep langs het rode fietspad richting De Koploper.

5.

Blijf na de ingang van De Koploper het fietspad volgen en steek de kruisende weg over en ga aan het
eind LA over de fietsbrug. Sla op de kruising van fietspaden RA en ga direct vóór de fietsbrug aan de
rechterkant met het trapje naar beneden richting de bushalte. Sla na het trapje LA, ga onder de
fietsbrug door en volg de grasstrook. Hou het water aan de rechterhand. Ga aan het einde over het
graspad naar links. Steek het fietspad over en ga RD over het verharde voetpad. Sla op de kruising LA en
hou daarna rechts aan. Sla direct RA en volg het pad met een bocht naar links. Ga aan het eind RA en
daarna LA de trap op. Sla boven RA over de fietsbrug. Hou op de Y-splitsing links aan en steek de
kruisende weg (Duin) over en vervolg het fietspad (Lagune). Sla na het Inloophuis RA en volg het
tegelpad door het park. Hou op de y-splitsing recht aan. Daarna aan het einde LA fietspad en direct RA
tegelpad. Ga vóór de brug LA en hou daarna rechts aan en volg de stoep voor de huizen (Fjord). Steek
de weg over en vervolg de stoep (Klip). Sla in de hoek van de weg RA en ga over de houten brug en dan
het trapje op. Sla LA en ga de fietsbrug over. Daarna RA, trapje af (Archipel 13). Ga na nr. 13-35 LA en
volg de klinkerweg het hofje uit. Sla op de verkeersdrempel RA tegelpad. Steek de weg over en sla RA,
volg de stoep langs de weg en sla dan LA, fietspad. Ga RD de rode brug over en sla direct LA en volg het
graspad tussen de sloot en de geluidswal.

6.

Ga bij de tweede rode brug RD over het fietspad en volg deze met een bocht naar rechts. Sla direct na
de toegang tot het gebouw van het waterschap RA, steek de weg over en ga aan de overkant LA vóór de
huizen (Hollandse Linde). Ga bij het einde RD richting het rode eenrichtingsverkeersbord en volg de
rode stoep. Ga bij het begin van de voetgangerszone RD de Poststraat in. Sla aan het eind RA en direct
LA en loop langs de zijkant van het Stadhuis (Dukaatpassage). Sla aan het eind van de winkelstraat LA
en ga de Promesse in. Ga daarna aan het einde RA richting station.
EINDE VAN DE WANDELING
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