
Stertochten Flevoland, dag 1 (za. 9 juli 2016) 

Provinciehuis Flevoland-Gooiseweg (totaal 23,5 km) 

Start 10.00 u. Na 8,2 km rust in Restaurant Hajé Natuurpark. Finish bij 

Bushalte Gooiseweg (lijn 148 Lelystad-Harderwijk). N.B. Na ca. 10,3 km 

kunnen deelnemers ook stoppen bij bushalte Natuurpark. 

 

Etappe 1a. Provinciehuis Lelystad-Natuurpark Lelystad (8,2 km) 

[1] Vanuit hoofdingang Provinciehuis rechtsaf. Daarna weer rechtsaf (Botter 15) en linksaf vóór 

gebouw KPN, onder spoor door. Na de oversteek bij de verkeerslichten rechtsaf en direct linksaf over 

Zilverparkkade. Bij supermarkt rechtdoor door tunnel. Daarna in bocht links aanhouden en weg 

oversteken richting Wold. Op Y-splitsing rechtsaf richting Kamp/Wold en direct links aanhouden op Y-

splitsing richting fietsknooppunt 63. Bij 5-sprong rechtdoor en dan op kruising rechtdoor over 

betonpad. Na bruggetje klinkerweg oversteken en betonpad vervolgen. Vóór de volkstuinen rechtsaf 

over bruggetje. Links aanhouden 

op Y-splitsing richting woonhuizen 

en dan rechtsaf voor woonhuizen. 

Deze weg langs de bosrand blijven 

volgen. Rechts van huisnr. 10-38 

het schelpenpad op door het bos. 

Aan het einde van dit pad (voor 

vijver) linksaf over het 

schelpenpad. Na geel hekje 

rechtdoor over weg langs vaart en 

daarna rechtsaf over de houten 

brug. Na de brug linksaf fietspad 

richting fietsknooppunt 89. Bij dit 

fietsknooppunt rechtdoor onder 

brug richting fietsknooppunt 88. 

Vanaf dit knooppunt valt de route 

samen met het Pionierspad. 

Rechtdoor over fietspad langs 

Dronterweg. Na de brug linksaf en 

onder brug door. Het fietspad 

blijven volgen tot na het viaduct van de snelweg. Bij fietsknooppunt 86 rechtsaf het betonpad op 

richting Natuurpark. Dit pad wordt later een schelpenpad. Het eerste pad linksaf richting 

fietsknooppunt 85. Einde pad rechtsaf en direct linksaf richting fietsknooppunt 85. Bij paal nr. 15 

rechtsaf richting otters. Einde pad (bij paal nr. 20) linksaf richting Bezoekerscentrum. [2]. Rustpauze 

in Restaurant Hajé Natuurpark. 

Etappe 1b: Natuurpark Lelystad-Rietweg (9,8 km) 

[2] Vanuit ingang hoofdgebouw Flevolandschap rechtdoor langs zijvleugel. Daarna linksaf het 

klinkerpad volgen richting “De Waterlely”. Het eerste pad rechtsaf (bij paal nr. 2) richting 



Prehistorische Nederzetting. Bij einde pad rechts aanhouden richting poort. Vervolgens de weg 

(Vlotgrasweg) oversteken en langs afsluitbalk en het schelpenpad volgen, zijpaden negeren. Aan het 

einde linksaf de asfaltweg 

(Meerkoetenweg) op en over brug. Kort 

voor het einde van de weg linksaf bij 

fietsknooppunt 85 de doodlopende weg 

in richting fietsknooppunt 84. U verlaat 

hier het Pionierspad. N.B. Indien u wilt 

stoppen kunt u hier op de bus stappen. 

In de bocht van de klinkerweg rechtsaf 

het betonfietspad op richting 

fietsknooppunt 84. Dit fietspad langs de 

vaart volgen over twee fietsbruggen tot 

het einde. Aan het einde van het fietspad 

linksaf over asfaltweg (Zeebiesweg) de 

brug over. Na de brug bij paddenstoel 

22790 rechtsaf over parkeerplaats langs 

bosrand. U loopt langs het infobord en 

volgt een halfverhard pad door het 

Larserbos. Na de fietsbrug gaat dit pad 

over in een asfaltweg. U gaat vervolgens 

de eerste asfaltweg rechtsaf en in de bocht linksaf een halfverhard paadje in. Aan het einde van het 

pad linksaf, betonfietspad langs Rietweg. [3]. 

Etappe 1c: Rietweg-Gooiseweg (6,0 km) 

[3] Aan het einde van het halfverhard pad 

linksaf over betonfietspad over Rietweg. 

Daarna rechtaf over Kuilweg en weer 

rechtsaf na brede sloot over breed 

graspad. Voor de vaart linksaf het graspad 

vervolgen. Aan het einde van dit pad 

rechtsaf over Larsersluis. Direct na de sluis 

bij fietsknooppunt 53 linksaf, 

betonfietspad richting knooppunt 54. 

Vervolgens rechtdoor de weg onder de 

brug vervolgen. Aan het einde van de weg 

(fietsknooppunt 54) rechtsaf, brug over 

richting Harderbos. Na de brug rechtdoor 

Futenweg, richting Harderwijk. In de bocht 

linksaf over betonfietspad en direct 

rechtdoor de Gooiseweg oversteken bij 

verkeerslichten. [4]. 

Eindpunt van de eerste wandeldag. Bij de bushalte Gooiseweg bij de verkeerslichten kunt u op de 

bus (lijn 148) stappen richting Lelystad of Harderwijk. 


