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Route omgeving Lelystad per scootmobiel.
Ongeveer 21 km.
Deze route in de landelijke omgeving van Lelystad
leidt over verharde paden. De route geeft bezoekers
een goed beeld van wat wel genoemd wordt
‘de groene rafelrand’ van Lelystad. De tocht gaat door
bossen, natuurterreinen en een deel van het agrarisch
buitengebied. Een gebied waar veel van ons dagelijks
voedsel wordt verbouwd.

Attentie:

Bij scootmobiel-tochten is het zeer gewenst
met volledig opgeladen accu aan de tocht te beginnen.
Advies: Neem ook de acculaadkabel mee. In noodsituaties
is er eventueel bij punt 13 oplaadmogelijkheid.

Start: MFA Atol-Plaza aan de Schor 1-9
1. Start tussen het Kerkgebouw en Atol-Plaza.
2. Links af over de brug door de wijk de Archipel. Volg fietspad door de wijk.
3. Bij kruising van fietspaden linksaf en fiets het bos in. Bij zijweg links aanhouden.
4. Over de brug van de Oostranddreef, en ga bij kruising rechtdoor.
5. Volg dit (smalle) fietspad. Bij haakse bocht rechts en volg het pad door het bos.
6. Bij T-splitsing voor het kanaal links.
7. Ga rechtsaf over de brug, en snel daarna links.
8. Onder de Dronterweg door en volg het pad tot voor de hoge brug.
9. Ga voor deze brug de stoep op, na ca 100 m. links af en direct weer links de brug over.
10. Over de brug bij splitsing rechts aanhouden.
11. Volg het pad onder de A6 door en sla na ca 500 m. links af het Natuurpark in.
12. Volg hier de parkbewegwijzering naar het Voorlichtingscentrum.
		z.o.z.

13. (Hier is gelegenheid voor eventueel een sanitaire stop) Vervolg de route
langs het parkeerterrein naar de Hoofdingang park.
14. Na de slagbomen links de Vlotgrasweg op.
15. Bij T-splitsing links de Lisdoddeweg op.
16. Steek bij kruising via de fietspadoversteek met Larserringweg, rechtover
(let op !) en vervolg de Lisdoddeweg tot de eerste boerderij links.
		(tijd voor een rustmoment.)
17. Ga hierna terug naar de kruising met Larserringweg, steek via fietspad
over (let op !) en ga rechts.
18. Volg deze weg tot Kruispunt Dronterweg, steek over en ga links af.
19. Onder A6 door en over brug Lage Vaart, Na de brug scherpe bocht
naar rechts.
20. Hierna naar links de houten brug over.
21. Over de brug links en neem tweede afslag rechts (= fietspad naast
de Oostranddreef).
22. Volg dit pad bij het talud omhoog en steek bij kruising recht over.
23. Volg dit pad door het bos en ga bij splitsing links af omhoog.
24. Hierna links af de brug over. Volg het fietspad
door wijk Haf en Kreek naar het startpunt
bij de Kerk / Atol-Plaza.
		
Heel veel plezier gewenst!

Fotografeer
het mooiste plekje
van Lelystad!
Maak een foto van het mooiste
plekje op de route met uw fiets
of scootmobiel. Stuur de foto
voor 20 oktober 2021 naar
marketing@kerstenhulpmiddelen.nl
Onder de meest fotogenieke
inzendingen verloten we
een leuke prijs!
Veel plezier!

