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Fietsroute landelijke omgeving Lelystad.
Ca. 40 km.
Een route door de landelijke omgeving van Lelystad.
Voornamelijk over betonfietspaden, met af en toe een
schelpenpad. Deze route geeft een prima beeld van
de gevarieerdheid van, wat wel genoemd wordt, ‘de
groene rafelrand’ van Lelystad.
Via bossen, natuurgebieden en dijken gaat de route
door het innovatieve agrarisch buitengebied. De route
laat u ook kennismaken met ‘de groentetuin van Europa’
waar al vele jaren ons dagelijks voedsel wordt verbouwd.

Start: MFA Atol-Plaza aan de Schor 1-9
1. Start op het fietspad tussen het kerkgebouw en Atol-Plaza.
2. Links af over de brug door de wijk de Archipel. Volg dit fietspad door de wijk.
3. Bij kruising van fietspaden ongeveer 20 meter links en vervolgens rechts
(bord richting Horst).
4. Fiets om de havenkom heen en neem eerste straat rechts.
5. Onder tunneltje van Gelderse Dreef door en rechtdoor naar de Voorstraat
en ga rechts af.
6. Bij kruising met fietspad links. Over bruggetje en door tunneltje richting Palazzo.
7. Ga hier rechts af en volg geruime tijd dit fietspad langs de Larserdreef.
8. Bij wijk Warande en (omgeving rotonde) links af naar fietspad Buizerdweg.
(ATTENTIE: Hier wordt aan de ontsluitingswegen gewerkt.
Volg de actuele aanwijzing voor fietsers op de borden.)
9. Ga rechts af de Uilenweg op. (ADVIES:  Hier is sinds kort een uitbreiding van
TomsCreek geopend. U bent van harte welkom om - ook zonder hengel even een rondje te maken over de paden door deze parkachtige omgeving.)
10. Volg de Uilenweg tot voor ingang camping en ga links het schelpenpad op.
11. Bij kruising met betonfietspad links, steek de Buizerdweg over en ga rechtdoor.
12. Volg het pad via nr. 92 en ga geruime tijd rechtdoor. Volg hierna nr. 8.
13. Fiets de Knardijk op, en ga links af richting 45, en volg het pad over de sluis.
14. Houdt rechts aan onder de A6 door. Volg 73.
15. Over het bruggetje de polder in. RUSTPUNT:  eerste boerderij links.
z.o.z.

16. Pak hierna de route weer op. Vanaf het erf links. Ter hoogte van het oversteekpunt
van het fietspad iets naar recht het gravelpad op ( Pionierspad) Langs de slagboom.
17. Volg geruime tijd dit pad door de Lelystadse natuur, houdt rechts aan
door de laan.
18. Bij de Eendenweg links af (ATTENTIE !!: Eerste stuk heeft geen vrijliggend fietspad).
19. Na verloop van tijd (na de 2 woningen) het fietspad nemen aan de linkerkant.
20. Fiets voorbij het vliegveld. Steek bij Larserweg over, iets rechts en fiets de bosstrook
in. Na ca. 100 meter bij T-splitsing links af.
21. Volg bij kruising Meerkoetenweg nr. 85. Over de brug (na ca 300 m.
het betonpad links nemen.
22. Met haakse bocht naar rechts langs Lage Dwarsvaart. Eerste afslag rechts
en volg de parkbewegwijzering naar Voorlichtingscentrum.
23. (Hier is gelegenheid voor een sanitaire stop) Vervolg de route langs
het parkeerterrein naar de hoofdingang van het park.
24. Na de slagbomen links de Vlotgrasweg op.
25. Bij T-splitsing de Lisdoddeweg op.
26. Steek bij de kruising met Larserringweg rechtover. (Let op!) en volg
de Lisdoddeweg tot de eerste boerderij links. (RUSTPUNT)
27. Verlaat het erf en ga rechts, terug naar de kruising met de Larserringweg,
steek via het fietspad over (let op!) en ga rechtsaf.
28. Eerste afslag rechts af de Zeeasterweg op.
29. Bij Zeeasterpad links af. Vervolgens bij rotonde
oversteken en links af het fietspad langs de
Dronterweg volgen.
30. Ga bij kruispunt van wegen en fietspaden
rechts af de brug Lage Vaart over.
31. Volg dit slingerend asfaltpad (gaat over
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in klinkers, en vervolgens weer asfalt)
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tussen de Volkstuinen door.

plekje op de route met uw fiets

32. Neem aan het eind het schelpenpad.
Volg dit tot het talud van de Runderweg.
33. Ga rechts en vervolgens links
en volg het fietspad.
34. Neem nr. 52 en vervolgens
geruime tijd nr. 64 tot
Atol-plaza.
35. Einde van de route
		
Heel veel plezier gewenst!

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!

