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V31 Rondje Lelystad 3, Zuid (16,6 km) 
Auteur: IVN Lelystad 

 

Startplaats: Larserweg, 8218 NA, bushalte Natuurpark. 

Eindpunt: Buizerdweg, 8245 AA Lelystad, bushalte Hollandse Hout. 

Openbaar vervoer: Start vanaf bushalte Natuurpark op de Larserweg (lijn 148 vanaf station), 

eindpunt bushalte Hollandse Hout (lijn 8 naar station). 

Horeca: Van der Valk, KFC en McDonalds, Larserplein 1, 10 en 20, 8226 PB Lelystad  

Buitencentrum Oostvaardersplassen, Kitsweg 1, 

8218 AA Lelystad 

Tom’s Creek, Uilenweg 2c, 8245 AB Lelystad 

Parkeren: nabij McDonalds, Larserplein 10, 8226 

PB Lelystad. 

De complete route van het Rondje Lelystad is te 

vinden op  

https://voetstappers.nl/28-rondje-lelystad/  
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V31 Rondje Lelystad 3, Zuid (16,6 km) 

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

IVN rondje Lelystad. De derde etappe van deze route start op de Larserweg. Via de Larservaart en de 

Lage Vaart wandelt u naar het Hollandse Hout met daarin de Slenk. Dan via de Knardijk en het 

Oostvaardersveld naar de Oostvaardersplassen. Na de Oostvaardersplassen gaat u via het Hollandse 

Hout richting de forellen visvijvers van Tom’s Creek. Op de Buizerdweg kunt u de bus nemen naar het 

station en dan verder reizen 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 De route loopt langs de Larservaart, de 

Lage Vaart via de ecozone naar het Hollandse 

Hout met daarin de Slenk ,vervolgens de 

Knardijk, Oostvaardersveld en 

Oostvaardersplassen. 

Loop vanaf de bushalte terug naar de kruising 

en steek bij de verkeerslichten de Larserweg 

over. Na 300 m linksaf (bij bordje groene 

fietsroute naar Lelystad), half verharde weg tot 

water. Linksaf graspad volgen. Na 800 m 

onder de A6 door; u komt bij Van der Valk, 

KFC en McDonalds. Parkeerplaats oplopen, 

langs voorzijde Van der Valk en rechtsaf 

Minervalaan 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. 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 half verharde 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, houtsnipperpad rechtdoor. Pad volgen tot op 

asfaltweg. Hier slaat u linksaf en volgt het fietspad onder een spoorwegviaduct door en voor horeca links naar 

het Buitencentrum. 

 

2. 12 km Buitencentrum Oostvaardersplassen. Knardijk en Hollandse Hout. 

U blijft na het Buitencentrum 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 Tom’s 

Creek rechtsaf over de asfaltweg en aan het einde van de weg linksaf over het fietspad. Dit pad volgen tot de 

bushalte na de rotonde. Einde etappe 3. 

 


