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Gelderse Hout (6,3 km) 
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Start: Parkeerplaats Gelderse Hout 

Horeca: geen. 

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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Gelderse Hout (6,3 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. 

We maken een wandeling door het Woldbos en het Gelderse Hout, twee bossen die in de beginjaren 

van Lelystad één geheel vormden. Vanaf de parkeerplaats bij de ingang van het Gelderse Hout gaan 

we eerst naar het Woldbos, de volkstuinen en keren daarna terug in het Gelderse Hout, waar we het 

Henkepad volgen, een pad dat ooit werd aangelegd door gymleraar Henk Breukelman. 

1. Vanaf parkeerplaats LA, asfaltweg en direct LA asfaltfietspad op en RD over fietsbrug. Vóór 

bocht LA, pad langs sloot. Dan RA breed graspad en op kruising van paden RA, breed bospad. 

Eerste (brede) pad LA, daarna RD over 

verhard fietspad. Steek RD klinkerweg over 

en ga RA vóór volkstuinen. Daarna RD over 

schelpenpad en na struiken LA over graspad 

voor sloot. Later RD over schelpenpad en met 

bocht naar links. Ga aan het eind LA, houten 

brug over en asfaltfietspad volgen. Aan het 

eind LA, weg voor huizen. Bij bord 

“Spettertuin” LA, volg het schelpenpad, steek 

water over en hou sloot aan linkerhand. Bij 

picknickbank RA en direct LA richting sloot. 

Daar RA en schelpenpad volgen. Aan het eind 

LA over brug.  

 

2. Daarna RA en direct LA, schelpenpad. Pad volgen met bocht naar rechts. Negeer kruisende 

schelpenpaden. Steek asfaltweg over en ga RD langs speelplaats. Aan het eind LA, 

schelpenpad langs water. Na trapjes RA en RD over houten brug en onder verkeersbrug door. 

In bocht RA en volg het onverharde pad (’t Henkepad) het bos in. Steek betonfietspad en 

twee keer half verhard pad over en vervolg pad. Aan het eind RA en direct LA over betonpad. 

Direct bij borden aan linkerkant LA, langs bosrand. Daarna LA bos in. Aan het eind RA, half 

verharde weg. Dan het eerste brede pad LA het bos in. Op brede grasstrook LA en direct RA, 

graspad. Aan het eind RA over half verhard pad tot de parkeerplaats. 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/

