
WANDELGIDS LELYSTAD 2022

Start  Bushalte Lelycentre , Passage 1, 8223 AJ Lelystad
Horeca Bij de start in ’t Lelycentre zijn diverse horecagelegenheden. Onderweg: 
 Onze Kas, Groene Velden 110, 8211 BC Lelystad of bij  Manege Lelystad, 
 Hoefslag 1, 8219 PV Lelystad.
Bereikbaarheid OV Buslijnen 5 en 145 vanaf het NS station. Uitsappen Bushalte Lelycentre 
Parkeren auto Routenavigatie Noorderwagenplein of in Zuiderzeewijk.

Steek vanaf de bushalte de weg 
over, richting de parkeerplaatsen en 
ga LA langs de supermarkt en daar 
het voetpad omhoog. Bovenaan 
ga je LA, de fietsbrug over en RD 
naar de Rode Klif. Steek twee keer 
de Zuiderzeelaan over en ga dan 
RD over de stoep achter de huizen. 
Op de kruising van paden ga je RA 
over de stoep langs het fietspad. 
Dan steek je de IJssellaan over en 
ga je RD het fietspad (Beginpad) 
op en RD op de kruising met het 
Zoompad.  Vervolg het Beginpad 
over de fietsbrug. Daarna ga je RA 
het Jagersbos in. Aan het einde ga 
je LA en steek RD het fietspad over. 
Loop RD het graspad op dat na 30 
meter links afbuigt en overgaat in een 
breder bospad. Aan het einde ga je 
RA over een schelpenpad langs een 
brede sloot (Rechts rustgelegenheid 

in Onze Kas). Verderop ga je LA 
over een ijzeren brug het Bergbos 
in. Bij het afbuigende schelpenpad 
ga je RD en direct LA volg je de 
veldlooproute tot het einde van het 
bos. Dan ga je RA en volg je het 
schelpenpad langs de bosrand. Op 
circa 30 meter voor het einde van het 
pad ga je RD de heuvel op en volg je 
de veldlooproute. 

Op de heuvel rechts aanhouden en 
daar naar beneden. Na de bocht 
ga je direct scherp LA, het bospad 
gaat daar over in een graspad. Aan 
het eind van het pad, ga je LA een 
asfaltpad op en in de bocht ga je RD 
een schelpenpad op (veldlooproute). 
Aan het eind ga je RA (veldlooproute) 
en volg je de bocht naar rechts. 
Daarna ga je LA, steek je de 
ruiterroute over en volg je het 

Deze wandeling, aan de noord- en oostkant van Lelystad, loopt 
door de verschillende stadsbossen die in de jaren zeventig werden 
aangelegd. Deze bossen maken deel uit van de groene gordel rond 
de stad: het Jagersbos, het Bergbos, het Oostervaartbos, het 
Paardenbos, het Oostrandbos en het Stiltebos. 
De wandeling begint bij winkelcentrum ’t Lelycentre. Via de 
Veluwsebrug wandel je door de Zuiderzeewijk, de oudste wijk van de 
stad. In het Bergbos beklim je een heuvel die herinnert aan een oude 
stort van bouwpuin en aan het eind van de wandeling doorkruisen we 
het Stadspark van Lelystad. 

De Groene Velden, 
een uniek gebied in 

Lelystad.

Het Bergbos is 
ontstaan uit een

 berg afval. 
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schelpenpad. In de bocht ga je RD 
over een graspad. Aan het einde 
ga je LA langs de bosrand. Daarna 
ga je RA de Chroomstraat in, dan 
direct RA de Kwikstraat in en RD 
langs de bosrand (Oostervaartbos). 

Ga LA bij het eerste zandpad het 
bos in en ga op de kruising LA het 
schelpenpad op. Bij het bordje 
‘Nieuwland Route’ ga je RD en 
later RD de Binnenhavenweg 
oversteken. Daarna RA over het 
betonfietspad richting het centrum. 
In de bocht ga je LA het betonpad 
(Paardenbos) op. Vóór de bocht 
naar links RA, schelpenpad, 
volg bocht naar links en dan LA 
richting picknickbank en RA, breed 
zandpad. Aan het einde na de 
slagboom RA over klinkerweg.  
Ga LA vóór de ingang van Manege 

Lelystad. Tijdens openingstijden 
van de manege kunt u hier in de 
kantine of op het terras rusten en 
wat drinken of eten bestellen. Op 
de kruising ga je LA een asfaltweg 
in die overgaat in een brede 
grindweg. Aan het einde van de 
weg ga je RD over een lage ijzeren 
afscheiding. Vóór de vaart ga je 
RA over een betonpad. Onder 
een hoge brug door en twee keer 
over een ijzeren bruggetje. Sla het 
eerste pad RA het schelpenpad 
op. Volg het pad langs het water. 
Dan ga je vóór de bosrand RA naar 
beneden en vervolg je het pad 
langs het water. Aan het einde (bij 
fietsknooppunt 52) ga je RA en 
direct LA onder het viaduct door 
richting fietsknooppunt 64. 

Route 1  Berg en bos

In Flevoland zijn 
veel verschillende 
sprinkhanen 
waargenomen.

Lelystad heeft een 
oppervlakte van 765 
km², waaronder een 
wateroppervlakte van 
maar liefst 534 km².

Ooievaars bouwen 
nesten in hoog- 
spanningsmasten. 
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Na het viaduct ga je RA richting 
het centrum, over de brug en een 
betonfietspad. Na het oversteken 
van de weg, ga je RA over een 
tegelpad langs een ooievaarsnest. 
Met de bocht ga je naar rechts en 
dan LA via het schelpenpad het 
bos in (Stiltebos). Volg het pad 
(rechts en dan links) en aan het 
einde ga je RA. Op de Y-splitsing 
ga je LA en volg later de bocht 
naar links. Aan het einde ga je RD 
over een laaggelegen ijzeren brug 
en dan ga je RA langs de bosrand 
tot het einde. Daar ga je LA de 
asfaltweg op en voorbij de bocht 

ga je RA de trap op. Bovenaan 
ga je LA over het fietspad. Dit 
pad volgen tot na de fietsbrug 
op de kruising van fietspaden. 
Hier ga je LA over de stoep langs 
het fietspad en RA het tweede 
wandelpad op (zijpaden negeren). 
Vóór de woonhuizen ga je RA over 
het asfaltpad. Op de vijfsprong 
ga je links vooruit een breed 
tegelfietspad op (smal tegelpad 
links negeren) en RD over de 
Noorderwagenstraat. Bij kruisende 
asfaltweg ga je RD richting 
supermarkt.

Het Bergbos is 
het hoogste bos 
van Lelystad en 

Flevoland.

Het Stiltebos staat vol 
met stinzen planten, 

prachtige wilde 
voorjaarsbloeiers.

Onze Kas op de Groene Velden.

 Berg en bos
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De Groene Velden, een uniek gebied in Lelystad. 
De Groene velden is een heerlijk buiten gebied in Lelystad 
Noord waar je naar hartenlust kunt wandelen en winkelen bij de 
verschillende bedrijven die daar gevestigd zijn. Ook zíjn er meerdere 
horecagelegenheden, wijngaard, een galerie/beeldentuin met atelier 
en twee bezoekerstuinen

Het Bergbos is ontstaan uit een berg afval.
In de beginjaren van Lelystad werd de plaats waar nu het Bergbos 
is gebruikt voor het storten van hoofdzakelijk bouwafval. Deze hoop 
afval is afgedekt met grond en beplant met bomen waardoor de 
natuur verder zijn werk deed en uitgegroeid is tot een prachtig stukje 
gevarieerde natuur.
Bron: De biodiversiteit van het Oostervaartbos & Bergbos, een 
uitgave van KNNV afdeling Lelystad e.o., IVN afdeling lelystad, 
Landschapsbeheer Flevoland, Gemeente Lelystad met steun van het 
Streekfonds Flevoland

In Flevoland zijn veel verschillende sprinkhanen 
waargenomen.
In Nederland komen 48 soorten sprinkhanen en krekels voor. 
Voor Flevoland zijn 19 soorten bekend (Frank Böinck, 2010). In het 
Oostervaartbos en Bergbos zijn vijf soorten waargenomen.
Bron: De biodiversiteit van het Oostervaartbos & Bergbos, een 
uitgave van KNNV afdeling Lelystad e.o., IVN afdeling lelystad, 
Landschapsbeheer Flevoland, Gemeente Lelystad met steun van het 
Streekfonds Flevoland

 Berg en bos
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Sinds enkele jaren bouwen ooievaars hun nesten in 
hoogspanningsmasten langs de A6 bij Lelystad.  
In landen als Spanje en Polen is dit een normaal verschijnsel, maar in 
Nederland is het fenomeen uniek. Dat ooievaars juist in Lelystad in 
masten nestelen is overigens logisch te verklaren. Vlakbij de A6 in 
Natuurpark Lelystad zijn tientallen ooievaars geboren en opgegroeid. 
Het zijn koloniebewoners die graag in de buurt van hun geboorteplek 
nestelen als ze terugkeren uit Afrika (of overwinteren in de regio). 
Aangezien de nestpalen in het natuurpark in het voorjaar vaak al snel 
bezet zijn, wijken er dieren uit naar hooggelegen alternatieven in de 
buurt: de hoogspanningsmasten. Volgens beheerder TenneT leveren 
de nesten in de hoogspanningsmasten geen gevaar op voor de 
stroomvoorziening en aangezien er ieder jaar jongen uitvliegen lijken 
de stroomdraden ook geen invloed op de gezondheid van de vogels 
te hebben.
Bron: https://flevo-landschap.nl/k/n99/news/view/54177/261/
ooievaarsflats-in-hoogspanningsmasten-langs-a6-bij-lelystad-
breiden-uit.html

Het Stiltebos staat vol met stinzenplanten, prachtige wilde 
voorjaarsbloeiers
Stinzenplanten is een verzamelnaam voor een bijzondere groep 
verwilderende voorjaarsbloemen. Het zijn vooral bol-, knol- en 
wortelgewassen die vanaf circa de 16e eeuw werden (en worden!) 
aangeplant op buitenplaatsen, rondom kastelen en landhuizen. En 
deze planten vindt u dus in Lelystad in het Stiltebos. Stinzenplanten 
zijn oa Sneeuwklokjes, lenteklokjes, Wilde Narcis, Winterakoniek etc .
bron: http://www.sterkebollen.nl/stinzenplanten-stinsenplanten/)

Het Bergbos is het hoogste bos van Lelystad en Flevoland.
Vanaf de top heb je een mooi uitzicht over de biologische beteelde 
akkers en de Tuin van Lelystad. 

 Berg en bos


