Voetstappers
Voorbij de gebaande paden

S05 Buitenomwandeling Lelystad Kustwijken (4,7 km)
Auteur: Mari Smits

Start- en eindpunt: Cafetaria LIN,
Winkelcentrum Jol, 29-90, 8243 GZ
Lelystad.
Parkeren: Vrij parkeren bij het
winkelcentrum.
Openbaar vervoer: Buslijn 2 naar
Kustwijk, uitstappen bij halte
Winkelcentrum Jol. Daarna lopen
in zuidoostelijke richting via Jol 22
en Jol 19.
Horeca: In het Winkelcentrum Jol.
Onverhard: 43%
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S05 Buitenomwandeling Lelystad Kustwijken (4,7 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 Kustwijken voert langs de buitenranden van drie woonwijken en is voor 43%
onverhard. We lopen langs de Jol, de Punter en het Galjoen en we houden daarbij de grote dreven
met autoverkeer in het zicht. Ook passeren we het Kustpark. Ondertussen lopen we over schelpen-,
gras en fietspaden door het groen! Hier komen doorgaans alleen aanwonenden die hun hond
uitlaten. Maak kennis met de onbekende buitenranden van Lelystad!
1.

We staan bij de cafetaria en slaan daar LA en gaan dan op de driesprong RA. Daar gaan we direct LA,
lopen over het tegelpaadje naar de huizen toe (nr. 33-11) en slaan RA en nemen de parallelweg. Op het
eind nemen we LA een schelpenpaadje met
water aan de rechterhand. We blijven dit pad
volgen en steken daarna een kruisend fietspad
over tot we een tweede fietspad bereiken. Daar
gaan we even RA en gaan direct LA het trapje af
en nemen onderaan dit trapje RA het
schelpenpad. Het schelpenpad links negeren en
we blijven het pad volgen en houden het water
aan de rechterhand. Daarna gaan we RD over
het houten bruggetje en slaan daarna RA. Voor
de bocht houden we rechts aan en volgen nu de
hondenuitlaatroute (schelpenpad). Voor de
Koninkrijkszaal slaan we RA, steken de asfaltweg
over en lopen dan naar de huizen. Voor nummer 24-17 slaan we RA en volgen de klinkerweg. In de
flauwe bocht naar links nemen we het schelpenpad aan de rechterhand, dat iets omhoog loopt. We
volgen dit pad met de bocht naar links. Aan het einde van dit pad slaan we RA om het schelpenpad
onder de fietsbrug (Koggebrug) te volgen. We blijven nu het schelpenpad langs het water volgen. In de
bocht naar links gaan we LA het trapje op en boven slaan we RA en volgen het hoger gelegen
schelpenpad. Aan het einde slaan we RA en lopen dan naar de toegangsweg van de wijk.

2.

We steken de weg over en gaan RD over het gras. We houden links aan en lopen over een grasstrook
tussen de huizen en de dreef. We lopen tussen de bomen door en dan naar boven. Bij de huizen van de
12e straat slaan we RA en volgen het tegelpad tot de opgang naar de fietsbrug. Bij het bord Punter 13
slaan we RA en gaan we vóór de fietsbrug met de trap
naar beneden, lopen over het tegelpad en passeren
de bushalte. Daarna gaan we naar links over het gras
naar de struiken toe. Voor de brede sloot slaan we LA
gaan daar direct LA over smal paadje omhoog langs
de dennenbomen naar de huizen toe. Boven houden
we bij huisnummer 48-61 rechts aan en lopen voor
langs de huizen. Vervolgens gaan we met de bocht
mee naar links en gaan RA het trapje op. Boven
aangekomen gaan we LA over het fietspad richting de
woonwijk. Bij fietsknooppunt 32 gaan we RA en direct
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LA het trapje af en volgen dan een oud klinkerpad. Het pad komt uit in de 41e straat, die we volgen. Aan
het eind bij een flatgebouw slaan we RA en gaan direct LA langs de parkeerplaats. We lopen dan door
tot net voor de flat en slaan dan RA en nemen een geel tegelpad. Aan het eind gaan we RA over de
fietsbrug en houden na de brug links aan. Daar nemen we LA het schelpenpad door het park. We
negeren de schelpenpaden rechts en houden het water aan de linkerhand.
3.

We gaan aan het eind LA over de brug en daarna RA over een schelpenpad. Bij huisnummer 21-32 gaan
we RA voor langs de huizen naar de parkeerplaats. Na de bocht naar links gaan we RA, steken de weg
over en gaan bij de linker betonnen leuning van de brug naar links en volgen het klinkerpad langs het
water. We passeren huisnummer 21-23 en houden het water aan de rechterhand. Aan het einde gaan
we RD over de houten brug en dan RA en
direct LA over het klinkerweggetje. We
houden daarna rechts aan en volgen de
weg met de bocht mee naar links. In die
bocht gaan we RA naar beneden naar een
plateau aan het water en daarna RD weer
omhoog. We slaan dan RA en gaan in de
bocht RD over het schelpenpad, dat we
blijven volgen. Aan het einde steken we
de ingaande wijkweg over en vervolgen
RD het schelpenpad. We gaan onder de
fietsbrug door en vervolgen het pad. We
slaan aan het eind RA en gaan langs de
gele hekjes de wijk in en slaan dan LA en
volgen de weg met de bocht mee. Na de bocht gaan we LA het fietspad op, over de houten brug en slaan
na de gele hekjes RA. We volgen de stoep naast het fietspad en slaan direct RA de klinkerweg in. Daarna
gaan we nogmaals RA, Jol 40, en lopen dan over de parkeerplaats naar de voorzijde van de woningen.
We nemen dan twee keer de bocht naar links en blijven voor de huizen lopen. Op een kruising van
paden gaan we RA en direct weer RA en gaan onder de fietsbrug (Jolbrug) door over het tegelpad. Aan
het eind gaan we RD over een brede klinkerweg. In de bocht naar links gaan we RA en lopen voor de
huizen langs. In de bocht gaan we RA en steken de weg over naar de cafetaria.
EINDE VAN DE WANDELING.
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