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V32 Rondje Lelystad 4, West (6,0 km) 
Auteur: IVN Lelystad 

 

Startplaats: Buizerdweg, 8245 AA 

Lelystad, bushalte Hollandse Hout. 

Eindpunt: Bataviahaven, Lelybaan, 

8241 PA Lelystad. 

Openbaar vervoer: Start vanaf 

bushalte Hollandse Hout (lijn 8 vanaf 

station). Eindpunt bij bushalte 

Bataviahaven (lijnen 3 en 13 naar 

station). 

Horeca: Snackbar Het Patatje, Ringdijk 

34, 8244 BA Lelystad-Haven; 

Club Portside, Oostvaardersdijk 59e, 

8244 PB Lelystad-Haven; 

Diverse horeca in Bataviahaven. 

Parkeren: nabij de startplaats in de 

wijk Hollandse Hout. 

De complete route van het Rondje 

Lelystad is te vinden op  

https://voetstappers.nl/28-rondje-

lelystad/ 
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V32 Rondje Lelystad 2, West (6,0 km) 

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

IVN rondje Lelystad. De vierde etappe van deze route start op de Buizerdweg. Via de wijk Hollandse 

Hout, ’t Bovenwater, Lelystadhaven wandelen we naar het voormalig Werkeiland. Vervolgens gaan we 

langs de kust terug naar het startpunt van het rondje, Bataviahaven. 

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 wandeling gaat langs het 

Bovenwater en Lelystad-Haven naar de kust. 

Loop vanaf de rotonde de wijk Hollandse 

Hout in. Volg rechtdoor de verharde weg 

langs bungalows aan de waterkant. Aan het 

einde van de weg rechtdoor, pad langs de 

waterkant. Doodlopend graspad linksaf 

negeren. Op de hoek van het water het 

graspad linksaf volgen. Einde graspad, 

rechtsaf, klinkervoetpad. Bij huisnummer 67 

gaat u over de weg rechtdoor, bocht naar 

rechts volgen en ter hoogte van huisnummer 

13 linksaf, langs een parkeerplaats en 

rechtdoor over een tegelvoetpad. Aan het 

einde van het tegelvoetpad, met tegenover 

u buurthuis 'De Windhoek' (hier kunt u koffie 

drinken), schuin links het klinkervoetpad langs 

de waterkant. Op de hoek van het water 

linksaf langs winkels en snackbar (Binnendijk). Volg de bocht naar rechts en ga op de hoek van het water 

rechtsaf, Lemmerkade, aan het eind linksaf de Ringdijk. Waar de bebouwing ophoudt een fietspad met een 

bocht naar rechts volgen richting een tunneltje, door het tunneltje en linksaf omhoog, klinkerpad (fietspad). Op 

een kruising van klinkerpaden gaat u rechtsaf tussen stenen barakken door richting jachthaven, u loopt langs 

hotel De Lange Jammer, aan het eind rechtsaf langs de haven. 

2. 3.0 km Lelystad-Haven (Club Port Side). (bushalte Werkeiland bij Houtribweg). Wandeling langs de kust. 

Linksaf horeca gelegenheid Club Port Side; de route gaat echter rechtsaf. U volgt de weg tot aan een 

verkeersweg (Houtribweg) en gaat linksaf. Passeer het gemaal Wortman aan uw linkerhand en volg na 150 m 

het voetpad met een bocht naar links. Bij huisnummer 12 rechtsaf en direct klinkerweg linksaf 

(Oostvaardersdijk). Vlak na de eerste bocht naar rechts gaat u linksaf het pad op naar de dijk. Bij het water 

gaat u rechtsaf en vervolgt het voetpad. Waar het voetpad ophoudt steekt u over en vervolg via het voetpad 

ca 1 km terug naar de Bataviahaven. Einde etappe 4. 

 


