Ommetje Rondje Lelystad zuidelijk deel
Een verrassende wandeling die alle
natuurgebieden rondom Lelystad met elkaar
verbindt, dat is het IVN rondje Lelystad. Dit
rondje is tot stand gekomen ter ere van het 40jarig bestaan van IVN Lelystad. Om de 3 tot 10
km bevindt zich een horeca gelegenheid, met
parkeerplaats, en in een aantal gevallen een
bushalte. De route loopt met de klok mee. De
beschrijving start weliswaar bij de Bataviahaven,
maar natuurlijk kan bij iedere horeca gelegenheid
worden gestart. De horecagelegenheden (met
parkeerplaats) worden als zodanig in de
beschrijving en op het kaartje aangegeven (met
een H). Ook bushaltes in de buurt van
horecagelegenheden worden aangegeven (met
een B). Er zijn enkele gedeelten waar niet met
een hond mag worden gewandeld: het gebied
van de Slenk in het Hollandse Hout, het
Oostvaardersveld en de Oostvaardersplassen.
Lengte ca 20 km.
Omdat in Lelystad veelvuldig werkzaamheden
plaatsvinden kan de route regelmatig moeten
worden aangepast, daarom steeds graag de
laatste versie downloaden.
Versie 2.dd december 2017
De route start bij KFC/Mac/Donalds loopt u via de
ecozone langs de Lage Vaart naar het Hollandse Hout
met daarin de Slenk, waar u doorheen wandelt. Dan via
de Knardijk en het Oostvaardersveld naar de
Oostvaardersplassen. Na de Oostvaardersplassen weer
via het Hollandse Hout richting Forellen visvijvers , ’t
Bovenwater, Lelystadhaven naar het voormalig
Werkeiland. Vervolgens vanaf het Werkeiland langs de
kust terug naar de Batavia.

(6) 22 km KFC/McDonalds H.B.
De wandelroute gaat de Lage Vaart over en volgt de Lage
Vaart via de ecozone naar het Hollandse Hout met daarin de
Slenk (Attentie vanaf dit punt niet toegankelijk voor
honden!), vervolgens de Knardijk, Oostvaardersveld en
Oostvaardersplassen.
Parkeerplaats oplopen, langs de carpoolstrook en Zeuslaan
volgen. Weg volgen onder de bruggen door en linksaf het talud
omhoog naar het fietspad. Linksaf, u volgt het fietspad, de
Lage Vaart over, hierna linksaf, rotonde oversteken en de
volgende weg linksaf. Weg volgen, rechtsaf en na 100 m
linksaf fietspad in. Bij T-kruising gaat u rechtsaf en volgt het
fietspad langs de Lage Vaart 2,5 km. (Let op, het gebied van
de Slenk is niet toegankelijk voor honden). U gaat de brug
over en na 250 m op een T-kruising linksaf fietspad blijven
volgen. U bent nu in de Slenk (niet toegankelijk voor
honden), een onderdeel van het Hollandse Hout. U volgt het
fietspad 2,6 km. Bij een T-kruising met bankje linksaf. Na
700 m komt u op de Knardijk. Linksaf fietspad volgen en na
150 m rechtsaf fietspad omlaag. U volgt de wit-rode
markering van het Pionierspad. U slaat het eerste pad
rechtsaf in, het Oostvaardersveld (niet toegankelijk voor
honden). Dit halfverharde pad voert langs een waterkant
(water aan de rechterkant). Bij een driesprong linksaf en na
20 m rechtsaf hek in. Pad volgen tot hek, asfaltweg
oversteken en na weer een hek pad vervolgen. Na 20 m op
driesprong rechtsaf. Op driesprong langs water linksaf. Na
ca 50 m bij driesprong rechtsaf brug over, graspad
rechtdoor. Pad volgen tot op asfaltweg. Hier slaat u linksaf
en volgt het fietspad onder een spoorwegviaduct door.
(7) 32 km Oostvaardersplassen H.
U wandelt vanaf hier door het Hollandse Hout.
U komt langs een infocentrum van Staatsbosbeheer en blijft
het fietspad volgen. Even verder rechtsaf de dijk af, fietspad/
klinkerpad.Ga rechtdoor, steek een betonfietspad over (Pionierspad blijven volgen) en neem links van het bordje 'Hollandse Hout' een onverhard pad. Einde pad, rechtsaf, fietspad. Waar het fietspad naar links afbuigt, gaat u rechtdoor
over een zandpad. Eerste pad linksaf. U volgt dit bochtige
pad tot het einde en gaat daar rechtsaf, betonpad. In een
bocht naar rechts neemt u het eerste bospad links. Dit bospad blijft u geruime tijd volgen tot u bij betonfietspad komt.
Volg dit pad linksaf. Einde pad linksaf, asfaltweg. U volgt de
asfaltweg tot einde. Asfaltweg linksaf en direct rechtsaf, verhard fietspad. Neem het eerste bospad rechtsaf. Einde pad
rechtsaf, bij asfaltweg linksaf en weg volgen tot een open
plek, parkeerplaats. Hier rechtsaf.

(8) 36,5 km Paradiso en Forellenkwekerij Tom’s Creek H.
De wandeling gaat langs het Bovenwater en Lelystadhaven
naar de kust.
U gaat een grasdijk op tot aan de waterkant. Ga hier rechtsaf en volg de grasdijk tot aan een woonwijk. Einde pad,
linksaf. Volg de verharde weg langs bungalows aan de waterkant. Aan het einde van de weg rechtdoor, pad langs de
waterkant. Doodlopend graspad linksaf negeren. Op de
hoek van het water het graspad linksaf volgen. Einde graspad, rechtsaf, klinkervoetpad. Bij huisnummer 67 gaat u
over de weg rechtdoor, bocht naar rechts volgen en ter
hoogte van huisnummer 13 linksaf, langs een parkeerplaats
en rechtdoor over een tegelvoetpad. Aan het einde van het
tegelvoetpad, met tegenover u buurthuis 'De Windhoek',
schuin links het klinkervoetpad langs de waterkant. Op de
hoek van het water linksaf langs winkels (Binnendijk). Volg
de bocht naar rechts en ga op de hoek van het water
rechtsaf, Lemmerkade, aan het eind linksaf de Ringdijk.
Waar de bebouwing ophoudt een fietspad met een bocht
naar rechts volgen richting een tunneltje, door het tunneltje
en linksaf omhoog, klinkerpad (fietspad). Op een kruising
van klinkerpaden gaat u rechtsaf tussen stenen barakken
door richting jachthaven, u loopt langs hotel De Lange
Jammer, aan het eind rechtsaf langs de haven.
(9) 39 km Grand Café Hemingway/restaurant Yacht Club
H.B. (bushalte bij Houtribweg)
Verdere wandeling langs de kust
Linksaf horeca gelegenheid Yachtclub; de route gaat echter
rechtsaf. U volgt de weg tot aan een verkeersweg (Houtribweg) en gaat linksaf. Passeer het gemaal Wortman aan uw
linkerhand en volg na 150 m het voetpad met een bocht
naar links. Bij huisnummer 12 rechtsaf en direct klinkerweg
linksaf (Oostvaardersdijk). Vlak na de eerste bocht naar
rechts gaat u linksaf het pad op naar de dijk. Bij het water
gaat u rechtsaf en vervolgt het voetpad. Waar het voetpad
ophoudt steekt u over en vervolgt via het voetpad ca 1 km
terug naar de Bataviahaven.
(10) 42 km Batavia H.B.
Eind van het rondje Lelystad.

Meer ommetjes en informatie: http://www.ivn.nl/lelystad
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