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Start: Bushalte Bataviastad 

Openbaar Vervoer: lijnen 3 en 13 vanaf het station 

Horeca: In en buiten Bataviastad 

Parkeren: Betaald op parkeerplaatsen rond Bataviastad 

Deze route is ook te vinden in de gratis op het 

stadhuis te verkrijgen Wandelgids. Routes in en rond 

Lelystad. 

  

Voetstappers 

Voorbij de gebaande paden 
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Duin en Park (5,1 km) 

We gaan een wandeling maken aan de noordkant van Lelystad met een uitstapje naar de replica van 

het VOC-retourschip ‘Batavia’, het koopjescentrum Bataviastad, de Houtribhoogte en de groene 

noordrand van Lelystad. Deze korte wandeling laat zien hoe verrassend gevarieerd de omgeving van 

Lelystad is. Naast een blik op het Markermeer wandelen we door een duingebied, door parken en bos. 

1. De route start bij de bushalte Bataviastad, nabij museum Batavialand. Loop vanaf de 

bushalte langs het beeld van Cornelis Lely en sla RA richting de kust.  Sla bij de Batavia RA en 

volg de klinkerweg (Oostvaardersdijk). Na het viaduct wordt dit een asfaltweg 

(IJsselmeerdijk). Na het bord “50 

Herhaling” RA en vóór de bocht weer RA, 

schelpenpad. Hou na na de speelplaats 

links aan en ga ca. 10 meter na het 

zijpaadje links RA tussen de struiken door. 

Vervolg aan het eind RA het schelpenpad 

en daarna RD over de fietsbrug. Na deze 

brug het fietspad volgen, de weg 

oversteken en het fietspad vervolgen 

(Lommerrijk). Vóór de brug LA een 

schelpenpad op, aan het einde van dit pad 

RA over een tegelpad en hou daarna rechts aan. Neem het eerste schelpenpad LA, daarna op 

de driesprong LA en aan het eind RA over de klinkerweg. Ga aan het eind RA over de 

asfaltweg.  

 

2. Ga bij het gele hekje LA het fietspad op. Daarna op circa 30 meter vóór een kruising van 

fietspaden RA een breed bospad in. Ga op het punt waar dit pad naar links afbuigt over een 

smal paadje naar rechts richting de bosrand. Hier LA en steek verderop een kruisend fietspad 

over en vervolg dan het graspad langs de bosrand. Ga daarna LA het bos in en volg het 

bospad. Hou op de driesprong rechts aan. Hou aan het einde van het bos op een Y-splitsing 

rechts aan en steek het fietspad over en vervolg de grasstrook langs de bosrand. Aan het 

einde van rechts aanhouden, volg de stoep langs een fietspad en ga de fietsbrug over. 

Vervolg na de brug het fietspad richting Bataviastad. Sla daar LA en ga dan RA door de 

hoofdingang van Bataviastad. Sla vervolgens de 3e weg LA en verlaat Bataviastad via de 

poort. Daarna rechts aanhouden richting de bushalte. EINDE VAN DE WANDELING 

 

 

Meer wandelen? 

Op www.voetstappers.nl zijn meer wandelroutes te vinden, zoals tochten van 10 tot 16 

kilometer door het groen in Flevoland en stadswandelingen in Almere en Lelystad. Bijzonder 

zijn 16 wandelingen door bedevaartsplaatsen in Nederland, met toelichtingen over de 

geschiedenis van de bedevaartsplaatsen die onderweg worden aangedaan. 

http://www.voetstappers.nl/

