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S08 Buitenomwandeling Lelystad, Langezand (8,3 km) 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt: Scholengemeenschap Lelystad, Kofschip 1, 8223 EZ Lelystad. 

Parkeren: In de omgeving van de school. 

Openbaar vervoer: Vanaf station Lelystad lijn 4 naar Lelycentre, halte Gooisebrug. Terug opstappen 

bij halte Rotondebrug. 

Onverhard: 55%. 

  

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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S08 Buitenomwandeling Lelystad, Langezand (8,3 km) 

Stadswandelingen lopen meestal over klinkerwegen, stoepen of fietspaden. Ze voeren je langs 

markante gebouwen en zijn per definitie stenig. Maar dat hoeft niet. Vooral moderne steden of 

stadsuitbreidingen kennen veel achterommetjes en uitlaatroutes door het groen. Zo ook Lelystad.  

De Buitenomwandeling Langezand voert door de buitenranden van de oudste woonwijk van de stad 

en is voor 55% onverhard! We lopen door de Zuiderzeewijk, het Gildehof en dan door het Stiltebos, 

langs de Oostranddreef, om het sportpark Langezand en door de bosstrook ten zuiden van de 

Binnenhavenweg. Op verschillende plaatsen houden we de dreven met het autoverkeer in het zicht. 

Ondertussen lopen we over schelpen- en bospaden en door het groen! 

Hier komen doorgaans alleen aanwonenden die hun hond uitlaten. Maak kennis met de onbekende 

buitenranden van Lelystad! 

1. Ga vanuit de ingang van Scholengemeenschap Lelystad RA richting het klinkerpad en sla direct LA het 

trapje op en dan RD over de fietsbrug (Gooisebrug). Ga daarna direct na de brug bij het bord Hoek van ’t 

IJ LA met de trap naar beneden en volg dan het 

tegelpad. Sla dan op de Y-splitsing LA en volg het 

schelpenpad langs de sloot. Volg het pad met een 

bocht naar rechts en ga daarna RD. Steek na de 

moskee het kruisend fietspad over en vervolg het 

half verharde pad dat parallel loopt aan een dijkje 

aan de rechterzijde. Blijf dit pad volgen tot het 

einde. Steek daarna het kruisend fiets- en tegelpad 

over en ga RD over het tegelpad langs de vijver. Sla 

aan het eind RA en volg het tegelpad langs de weg, 

Val van Urk. Sla bij het bord Marderhoek LA, steek 

de weg over en volg het tegelpad tussen de huizen. Blijf dit tegelpad volgen en negeer de kruisende 

wegen. Ga bij het bord Blauwe Slenk RD en ga kort daarna RA het trapje op richting de fietsbrug. Ga 

boven LA de fietsbrug over. 

 

2. Sla na de brug RA, Spijkerpad. Ga aan het eind RA, Wigstraat en direct LA voor het kantoor van Centrada, 

Klinknagelpad. Ga dan aan het einde van het pad RA en direct LA voor de Praxis, Spiepad. Steek later de 

weg over en volg het fietspad dat afbuigt naar rechts en omhoog gaat richting de fietsbrug. Ga na de 

fietsbrug in de bocht LA het trapje naar beneden. Sla dan LA en volg de weg naar de dreef. Sla voor het 

bord “Einde zone 30” RA en volg het onverharde pad langs de sloot. Ga verderop RD over de ijzeren brug 

en dan RA over het pad langs het water. Ga aan het einde van het bos LA en volg het schelpenpad langs 

de bosrand en ga daarna het bos in. Het pad buigt af naar rechts. Hou op de Y-splitsing links aan en 

vervolg het pad. Sla direct na de bocht RA. Sla na het uitkomen van het bos LA en volg het tegelpad en 

steek bij de bushalte twee keer de kruisende zijweg over. Hou daarna links aan en ga over de brug. Sla 

daarna LA, fietspad richting Dronten, en ga onder de weg door. Sla bij fietsknooppunt 52 LA en ga over 

de brug. Sla daarna LA richting Emmeloord/Enkhuizen en steek vervolgens bij de rotonde de Runderweg 

over. 

 

3. Volg na de oversteek het fietspad en sla dan het tweede fietspad RA (asfaltpad met tegelpad) en volg 

het pad naar boven. Volg twee keer de bocht naar links en ga over de fietsbrug. Ga daarna direct in de 

bocht RD het trapje naar beneden. Sla dan RA en volg het fietspad. Ga aan het eind LA en volg een oud 

asfaltpad. Sla aan het eind, voor de GSM-mast, RA en volg nu het schelpenpad dat direct een bocht naar 
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links maakt. Ga daarna op de plek waar het 

schelpenpad afbuigt naar rechts RD over de 

grasstrook langs de sloot. Volg de bocht naar 

links en ga direct RA het graspad het bos in en 

dan direct weer LA en volg het smalle paadje 

door brede grasstrook. Volg het paadje met een 

bocht naar links. Steek het kruisend fietspad 

over en vervolg het onverharde pad. Steek 

nogmaals een kruisend fietspad over en ga RD 

het heuveltje op en weer naar beneden. Sla aan 

het eind van het pad RA, ga het bos uit en sla LA 

om de bosrand te volgen. Ga dan RD het heuveltje op het bos weer in. Vervolg het pad met een bocht 

naar links en dan naar rechts. Loop bij het uitkomen van het bos recht vooruit over het gras in de 

richting van de lantaarnpaal. 

 

4. Kruis rechts van de lantaarnpaal het fietspad en ga RD het bos in. Hou verderop rechts aan en vervolg 

het bospad en hou daarna links aan. Ga LA over de stoep langs het fietspad en sla 10 meter voor de 

bocht RA het bospad in. Het pad eindigt bij het talud van het fietspad. Ga hier omhoog en ga RA over het 

fietspad en hou vervolgens rechts aan en ga de fietsbrug over. Sla na de brug LA richting Dronten en volg 

het fietspad. Steek de toegangsweg naar de school over en sla daarna RA, rood tegelpad. Ga aan het 

eind LA naar de ingang van de school. 

EINDE VAN DE WANDELING. 


