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V30 Rondje Lelystad 2, Oost (9,1 km) 
Auteur: IVN Lelystad 

 

Startplaats: Runderweg 8219 PW Lelystad, bushalte Hondsdraf. 

Eindpunt: Larserweg 8218 NA Lelystad, bushalte Natuurpark. 

Openbaar vervoer: Start vanaf bushalte Hondsdraf (lijn 10 vanaf station), eindpunt bij 

bushalte Natuurpark op de Larserweg (lijn 

148 naar station). 

Horeca: Hajé Natuurpark, Vlotgrasweg 11, 

8219 PP Lelystad. 

Parkeren: Nabij Manege Lelystad, Hoefslag 

1, 8219 PV Lelystad.  

De complete route van het Rondje Lelystad 

is te vinden op  

https://voetstappers.nl/28-rondje-lelystad/  
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V30 Rondje Lelystad 2, Oost (9,1 km) 

Een verrassende wandeling die alle natuurgebieden rondom Lelystad met elkaar verbindt, dat is het 

IVN rondje Lelystad. De tweede etappe van deze route start op de Runderweg. Via het Oostrandpark 

en het Gelderse Hout wandelt u naar het Natuurpark Lelystad. Deze etappe eindigt op de Larserweg, 

waar u weer op de bus kunt stappen richting het station van Lelystad en overstappen op een bus naar 

het beginpunt. 

Dit rondje is in 2018 tot stand gekomen ter ere van het 40-jarig bestaan van IVN Lelystad. Om de 3 tot 10 

km bevindt zich een horeca gelegenheid met 

parkeerplaats. 

1. 0.0 km. U verlaat het Overijsselse Hout en wandelt 

door het Gelderse Hout naar Natuurpark Lelystad. 

Loop vanaf de bushalte over het fietspad terug 

naar de brug over de vaart, na de brug linksaf naar 

beneden en dan weer linksaf richting water. Daar 

rechtsaf over een bruggetje en daarna schuin 

rechts het bos in. Na ca 1 km bereikt u het Gelderse 

Hout. Het fietspad 50 m volgen en bij half verharde 

plaats aan uw rechterhand gaat u rechtsaf, half 

verharde weg. Al na 25 m ziet u links twee paden 

het bos in. U kiest het linkse pad, Henkepad, bij 

kruising linksaf. Na 50 m. komt u uit op een 

grasweide en steekt deze schuin naar rechts over. 

Het bospad vervolgen en een ruiterpad oversteken. 

U komt uit op een half verhard pad, linksaf tot de 

vaart, nu rechtsaf fietspad langs het water nemen. 

Dit volgt u ca 100 m, dan rechtsaf, een half verhard pad in. Pad volgen naar links en naar rechts. Bij kruising 

linksaf. U komt op een schelpenpaadje. Dit volgen tot fietspad, rechtdoor een houten brug over en met het 

fietspad mee in een bocht naar rechts. Bij Y-6021/2 en Y-6021/1 linksaf, een brug over. (4a: als u bij de rotonde 

de weg oversteekt en naar rechts gaat komt u uit de bushalte Bingerden). Na de brug linksaf op het fietspad en 

ga met een wijde bocht onder de brug door, linksaf slaan, vervolgens aan de rechterkant van de verkeersweg 

verdergaan. Na het viaduct rechtsaf, een betonnen fietspad langs een slagboom. Het fietspad ca 1 km. blijven 

volgen, gaat over in schelpenpad. Bij kruising linksaf, volgen tot het eind (pad naar links negeren). Rechtsaf, na 

20 m. linksaf. Bij kruispunt rechtsaf, eind links en weer rechtsaf en daarna aan het eind linksaf. Na 100 m ziet u 

het bezoekerscentrum. 

 

2. 7.0 km. Natuurpark Lelystad U wandelt langs de prehistorische nederzetting over een schelpenpad langs bos. 

Voor het bezoekerscentrum achtereenvolgens rechtsaf, linksaf en na 20 m weer rechtsaf. U gaat het eerste 

pad rechtsaf. Op een kruising rechtdoor. Een asfaltweg oversteken en het pad vervolgen. Zijpaden negeren. U 

komt uit op een asfaltweg (Meerkoetenweg). Ga hier linksaf. Steek de brug over en loop door naar het 

kruispunt. Rechts is de bushalte voor bus 148 richting Lelystad. Einde etappe 2. 

 

 


