V03 Voetnoot Lelystad (3)

12,9 km
____________________________________________
Woldbos, Gelderse Hout en Flevohout. We gaan een
wandeling maken door een aantal groene gebieden
aan de oostkant van Lelystad. Allereerst het Woldbos,
een klein bos dat wordt ingeklemd tussen twee
woonwijken (Rozengaard en Zoom) en de
Oostranddreef. Dit bos werd in 1968 samen met het
aan de andere kant van deze dreef gelegen Gelderse
Hout aangeplant en later uitgebreid tijdens
boomplantdagen. We lopen ook door een klein
speelbos ten noorden van de wijk Horst, de
Spettertuin. Op sommige plaatsen zul je nauwelijks
merken dat je midden in de stad zit!
Na het passeren van een onderdoorgang onder de
Oostranddreef komen we uit in het Gelderse Hout.
We volgen delen van het Henkepad, genoemd naar
de ontwerper, de voormalige gymleraar Henk
Breukelman. Hij legde zo’n 15 jaar geleden dwars
door het bos een illegaal wandelpad aan, waarvan
later het beheer is overgenomen door
Staatsbosbeheer. Tussendoor lopen we langs een
akker ten noorden van dit bosgebied.
Tot slot lopen we langs de buitenrand van het
Flevohout, een bos dat in 2000 werd aangelegd om
op termijn duurzaam hout te leveren. We volgen de
Lage Vaart tot aan de brug en gaan vervolgens over
twee fietsbruggen terug naar de Gelderse Dreef.

Routebeschrijving
1.
De route begint bij het verkeerslicht over de
Gelderse Hout. Loop van daaruit rechtdoor de grote
houten brug over en sla direct rechtsaf om over een
kleine houten brug te lopen. Vóór huisnummer 2037
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rechtsaf en dan een schelpenpad langs het water
volgen. Na het grasveld linksaf over een
schelpenpaadje achter de huizen en op een Y-splitsing
links aanhouden. Vervolgens de asfaltweg oversteken
en rechtdoor langs speeltoestellen lopen en daarna
rechtdoor over een schelpenpad het Woldbos in. Ga
aan het einde van dit pad linksaf en daarna rechtsaf
over een asfaltweg. Direct (na 30 meter) linksaf over
een houten brug en na deze brug
direct rechtsaf de Spettertuin in.
Vóór de brede sloot linksaf over
een graspad. Direct na balken
over een sloot linksaf en de oever
van deze kronkelende sloot
volgen. Bij de volgende oversteek
over de sloot rechtsaf en na 20
meter weer rechtsaf om een
bospad te volgen. Ga vervolgens
op een kruispunt van bospaadjes
linksaf over een recht pad met
rode handjes op de bomen. Hou
aan het einde van dit pad op een
Y-splitsing rechts aan en ga over
de houten brug. Na deze brug
linksaf over een betonfietspad
door een bosstrook. Ga kort voor
het einde van dit pad scherp
rechtsaf terug het bos in over een
schelpenpad en aan het einde
rechtsaf over een asfaltweg langs
de volkstuinen. In de bocht van
deze weg rechtdoor een
schelpenpad volgen en daarna

rechtdoor een grasstrook volgen tussen het riet en
struiken (niet de woonwijk in!!). Ga aan het einde
rechtsaf over een schelpenpaadje door de struiken en
daarna rechtdoor over een klinkerweg. Neem daar de
eerste klinkerweg links en ga vervolgens rechtdoor
over het fietspad het Woldbos in. Bij het afbuigen van
het fietspad rechtdoor over breed graspad en aan het
einde rechtsaf over een zandpad. Dit zandpad buigt

later rechtsaf. Ga daar linksaf en volg een donker
bospad. Kort voor het einde van dit pad op een Ysplitsing links aanhouden richting populieren. Volg nu
de bosrand en passeer twee keer rijen populieren. Ga
voor de sloot rechtsaf en dan rechtdoor de klinkerweg
(Zoom 11) in. Volg de bocht naar rechts en ga aan het
einde linksaf de asfaltweg op en daarna weer linksaf
de eerste weg (Zoom 14). Ga aan het einde van deze
weg rechtdoor over de stoep en dan direct linksaf
langs het water en onder de brug door.

2.
Na de brug rechtsaf het tweede pad (’t
Henkepad) het bos in. Na houten hekjes linksaf slaan
en de ATB-route volgen tot het einde van het pad.
Daar rechtsaf over de asfaltweg en neem in de bocht
van de weg linksaf een breed zandpad. Ga aan het
einde rechtsaf en volg het asfaltfietspad. Sla aan het
einde van de akker rechtsaf en volg de ruiterroute
door het gras langs de bosrand. Ga aan het einde
rechtsaf het schelpenpad op en hou later rechts aan
en volg dan het betonfietspad. Ga na paaltjes (o.a.
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markering voor ATB-route) rechtsaf en direct linksaf
langs het klaphek het bos in (’t Henkepad). Blijf dit pad
volgen en steek onderweg een breed half verhard pad
over. Daarna linksaf bij paal met gele kop (nr. 21) het
brede half verharde pad volgen. Waar dit pad naar
links afbuigt rechtdoor lopen over smal pad. Aan het
einde scherp rechts het paadje de heuvel opgaan. Ga
vervolgens rechtdoor de houten brug over en volg na
de brug het half verharde pad dat overgaat in een
asfaltweg.
3.
Ga bij fietsknooppunt 88 linksaf het fietspad
langs de Dronterweg de brug op. Na de brug, bij
fietsknooppunt 87 linksaf, het fietspad nemen terug
naar het water en dan onder de brug door. Ga
vervolgens rechtdoor het betonfietspad (Flevohout) op
en dan direct rechtsaf over het graspad langs de vaart.
Ga rechtdoor onder de brug door en daarna voor de
electriciteitsmast linksaf en direct weer linksaf het
talud van de brug op. Daarna linksaf de brug over en
blijf het fietspad volgen tot op de Anacondabrug (=
fietsbrug over rotonde). Ga na de rotonde de trap af
en vervolgens rechtsaf het fietspad op richting
Dronten. Steek vervolgens de weg over (LET OP) en ga
vervolgens linksaf en direct weer linksaf het
schelpenpaadje op. Aan het einde van dit pad linksaf
en volg het betonfietspad langs de vaart. Bij de houten
brug linksaf naar de weg en het stoplicht. EINDE VAN
DE ROUTE.

Praktische informatie:
Start- en eindpunt
Verkeerslicht bij bushalte Nienoord op de
Geldersedreef.
Parkeren
Aan de Nienoord of op de parallelweg.
Openbaar vervoer
Vanaf station Lelystad lijn 3 naar Bingerden.
Lengte
12,9 km.
Horeca onderweg
Geen.

