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Rondje Oostvaardersveld (7,3 km) 
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Start: Buitencentrum Oostvaardersplassen, Kitsweg 1, 8218 AA 

Lelystad 

Horeca: In het buitencentrum. 

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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Oostvaardersveld (7,3 km) 

We gaan een wandeling maken door het Oostvaardersveld. Dit gebied aan weerszijden van de 

Praamweg is ingericht als een soort etalage van de Oostvaardersplassen. Een gebied met wilde 

begroeiing, wilgenbos, moeras, ganzen en konikpaarden. Halverwege de wandeling komen we uit bij 

de kleine Praambult, één van de uitkijkpunten van de Oostvaardersplassen. 

Na het passeren van de tunnel onder de spoorlijn kunt u desgewenst verder gaan met een wandeling 

door de “driehoek” van de Oostvaardersplassen. U kunt ook direct rechtsaf slaan en terugwandelen 

naar het Buitencentrum. 

1. Loop vanuit het Buitencentrum terug 

naar de parkeerplaatsen. Sla na de 

roosters RA en ga onder het spoor door. 

Bij het bord Parkeren RA door het 

klaphek en volg dan het houtsnipperpad 

door het wilgenbos. Na de houten brug 

LA en loop over het half verharde pad 

langs het water. Blijf dit pad volgen als 

het pad afbuigt en het veld in gaat. 

Neem dan de eerste weg links en ga dan 

door klaphekje, steek de asfaltweg over en ga dan weer door een klaphekje. Daarna RD het 

pad vervolgen tot bij een hoog klaphek. Na dit hek RA en een breed half verhard pad volgen. 

Dit pad buigt naar links en blijf het pad volgen tot na een picknickbank aan de linkerhand. Ga 

daar RA door een klaphek en volg het pad langs de bosrand. Dit pad buigt LA en volgt een 

breed pad door het bos. Ga aan het einde van dit pad RD door een klaphek en volg een half 

verhard pad door het weiland (pad aan de linkerhand negeren). Ga aan het einde van dit pad 

door een laag klaphek, sla dan LA en ga direct RD door een hoog klaphek. 

2. Steek de asfaltweg (Praamweg) over en ga aan de andere zijde van de weg over een klein 

houten bruggetje en ga daarna de heuvel op en direct weer naar beneden. Je komt nu uit op 

een half verharde parkeerplaats. Steek deze over en ga RD een half verhard pad het bos in. 

Ga daar eerst door een hoog klaphek en daarna het eerste pad RA. Ga aan het einde van dit 

pad RA en direct LA. Buig af naar links, ga door een klaphek en volg RD het graspad. Dan aan 

het einde van dit pad LA. Het pad loopt nu richting een hekwerk. Sla vóór dit hekwerk RA en 

volg dan een pad tussen de bomen parallel aan de spoorlijn. Sla LA bij het bordje 

“Zeearendroute” en ga direct weer LA door het tunneltje onder de spoorlijn en ga op 

betonpad RA naar het Buitencentrum. 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/

