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Steek met de vooringang van 
het NS-station in de rug RD het 
‘gekleurde’ zebrapad over, richting 
centrum. Ga dan RA over de 
stoep langs het fietspad. Voor het 
water LA, de Zilverparkkade in. 
Aan het einde van de kade, bij de 
supermarkt steek je RD de weg 
over. Loop door de fietstunnel 
en vervolg route op de stoep. In 
de flauwe bocht ga je LA, steek 
je de weg over en ga je RD over 
de houten brug. Je bent nu in het 
Woldpark, een van de stadsparken 
van Lelystad.

Op de Y-splitsing hou je links aan. 
Bij het eerste smalle asfaltpad RA 
en direct in bocht naar links. [*] Op 
de driesprong RA. Bij de volgende 
driesprong links aanhouden en 
daarna met de bocht naar rechts. 

Aan het eind LA naar beneden, 
scherp RA over tegelpad en dan 
RD het asfaltfietspad over. Ga 
direct RA bij het omhooglopend 
asfaltpad en dan LA langs het 
grasveld. Op de driesprong hou 
je rechts aan. Bij de kruising ga je 
RD. Op het eind LA en direct RA. 
Steek kruisend fietspad over en ga 
direct RA naar de uitlaatroute. Aan 
het eind RA en bij wegwijzers op 
kruising direct LA over een breed 
fietspad. Op de kruising ga je RD 
over betonpad. Na de houten brug 
steek je de klinkerweg over en volg 
je het betonpad. 

Einde pad RA, de houten brug 
over en volg je het asfaltfietspad. 
Aan het eind LA en vervolg je 
de weg voor de huizen. Bij bord 
‘Spettertuin’ LA, volg schelpenpad, 

Lelystad wordt omringd door een groene strook van parken, bossen 
en natuurgebieden. Op een aantal plaatsen dringt het groen diep 
door in de stad. Lelystad wordt niet voor niets ‘de hoofdstad van de 
nieuwe natuur’ genoemd. Dit maakt Lelystad een perfecte plek voor 
een lekkere, stevige wandeling zoals deze. Vanaf het NS-station loop 
je door het Woldpark en Woldbos naar het Gelderse Hout. Hier volg je 
’t Henkepad (een mooi voorbeeld van het afwijken van de gebaande 
paden - scan de QR voor het verhaal achter dit pad), doorkruis je weer 
het Woldbos en via het Stadspark en de groene delen van de Atolwijk 
ga je terug naar het Stadshart. 

Start  NS-station Lelystad Centrum (punt 1), parkeerplaats Gelderse Hout 
 (punt 3) of Sportcentrum De Koploper (punt 5) Verkort 6,3 km 
 (vanaf Gelderse Hout) of 13 km (vanaf Gelderse Hout of De Koploper) 
Horeca In het Stadshart of bij De Koploper. 
Bereikbaarheid OV Trein of met bus 5 vanaf naar De Koploper. 
Parkeren auto Parkeergarage Zilverpark, bij De Koploper en het Gelderse  Hout.

Lelystad, hoofdstad 
van Flevo land, dankt 
zijn naam aan ing. Lely.

De Zilverparkkade is een 
mix van verschillende 
stijlen van verschillende 
architecten. 
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steek water over en hou sloot aan 
je linkerhand. Bij de picknickbank 
ga je RA en direct weer LA richting 
de sloot. Daar ga je RA en volg je 
het schelpenpad. Einde pad LA 
over de brug. Dan RA en direct 
LA, het schelpenpad op. Volg het 
pad met de bocht naar rechts. 
Negeer kruisende schelpenpaden. 
Steek de asfaltweg over en ga 
RD langs de speelplaats. Aan het 
eind LA, volg het schelpenpad 
langs water. Na trapjes RA en RD 
over de houten brug en onder de 
verkeersbrug door. In de bocht ga 
je RA en volg het onverharde pad 
(’t Henkepad) het Gelderse Hout in.
Steek betonfietspad en twee keer 
een grindpad over en vervolg het 
pad. Aan het eind RA en direct 
LA over betonpad. Bij borden 
aan linkerkant ga je LA, langs de 

bosrand. Daarna LA het bos in. Aan 
het eind RA over een grindweg. 
Neem het eerste brede pad LA het 
bos in. Op de brede grasstrook ga 
je LA en direct RA, het graspad 
op. Aan het eind ga je RA over een 
grindpad. 

Startpunt Gelderse Hout 
Vóór parkeerplaats RA (vanaf 
parkeerplaats LA), asfaltweg en 
direct LA asfaltfietspad op. RD 
over fietsbrug. Vóór bocht LA, pad 
langs sloot. Dan RA breed graspad 
op. Bij kruising van paden RA, 
breed bospad in. Eerste (brede) 
pad LA, daarna RD over fietspad. 
Steek RD klinkerweg over en ga 
RA vóór volkstuinen. Daarna RD 
over schelpenpad en na struiken 
LA over graspad voor sloot. Later 
RD over schelpenpad en buig met 

‘t Henkepad is 
ontstaan dankzij 

een ruimdenkende 
inwoner. 

Het Gelderse Hout is 
in de beginjaren van 

Lelystad aangeplant.
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pad mee naar links. Voor de korte 
route van 6,3 km ga aan het eind 
LA en vervolg de route bij punt 2 
de houten brug over. 

Einde pad RA, asfaltweg. Steek 
klinkerweg over en volg RA het 
fietspad. Kort voor het eind LA 
over stoep, vóór struiken. Steek 
fietspad over, sla RA en volg 
tegelpad langs fietspad. Steek aan 
het eind toegangsweg over en ga 
RD over stoep langs asfaltweg de 
wijk in. Bij bord ‘Archipel 42’ RA. Bij 
huisnummer 42-23 LA, volg het 
paadje tussen de woonblokken. Ga 
trapje op en RA over het fietspad. 
Na fietsbrug bij bord ‘Kwelder’ LA 
en direct LA en volg grindpad langs 
fitnesstoestellen. Aan het eind 
LA en volg stoep langs fietspad. 
Daarna RD langs ingang van 
Atolplaza. Dan RA langs doel van 
Cruijff Court. Volg het tegelpad 
en steek de weg (geul) over.  Sla 

na trapje LA richting de brug. Ga 
RA over de brug en dan LA over 
zwart tegelpad. Daarna RD over 
klinkerweg en in de bocht RD over 
de houten brug. Volg fietspad 
richting knooppunt 52. Kruisende 
weg Buitenplaats oversteken en 
vervolg route over fietspad. Na 
de brug LA het betonfietspad op. 
Aan het einde RA over stoep langs 
fietspad richting Sportcomplex De 
Koploper. 

Startpunt De Koploper
Met ingang van De Koploper in de 
rug ga je RA en volg je het fietspad. 
Steek kruisende weg over en ga 
aan het eind LA over de fietsbrug. 
Op kruising van fietspaden RA en 
direct vóór fietsbrug het trapje RA 
naar beneden richting bushalte. 
Na het trapje LA onder fietsbrug 
door en grasstrook volgen. Aan 
het einde LA over graspad. Steek 
fietspad over en ga RD over 

De woonwijken worden 
‘bloemkoolwijken’ 
genoemd vanwege de 
kronkelige wegen-
structuur.

Atolplaza is een cen-
trale plek in de wijk 
voor buurtbewoners.
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 Gelderse Hout

verhard voetpad. Op de kruising 
LA en daarna rechts aanhouden. 
1e mogelijkheid RA en volg pad 
met bocht naar links. Aan het eind 
RA, dan LA de trap op en RA over 
fietsbrug. Op de Y-splitsing links 
aanhouden en kruisende weg 
(Duin) oversteken en RD fietspad 
volgen (Lagune). Na Inloophuis RA 
en volg tegelpad door park. Hou 
op Y-splitsing rechts aan. Aan het 
einde LA fietspad en direct RA 
tegelpad op. Vóór de brug LA, 
hou rechts aan en volg stoep voor 
huizen (Fjord). Steek weg over en 
ga RD over de stoep (Klip). Sla in de 
hoek van weg RA en over houten 
brug en trapje op. Sla LA en ga 
fietsbrug over. Daarna RA, trapje 
af (Archipel 13). Na nr. 13-35 LA, 
volg klinkerweg het hofje uit. Sla 
op verkeersdrempel RA, tegelpad 
op. Steek weg over en volg RA 
stoep langs weg en sla LA, fietspad 
op. Ga RD rode brug over en volg 

direct LA graspad tussen de sloot 
en de geluidswal. Als u de route 
van 13 km wilt volgen, ga daarna 
LA over tweede rode brug, dan 
tweede pad RA omhoog en op 
driesprong LA. Vervolg de route bij 
[*] onder punt 1. 

Bij tweede rode brug RD over 
fietspad en volg bocht naar 
rechts. Direct na de toegang tot 
gebouw waterschap RA, steek 
weg over en aan overkant LA 
vóór de huizen (Hollandse Linde). 
Aan het eind RD richting rood 
eenrichtingsverkeersbord en 
volg rode stoep. Ga RD bij begin 
voetgangerszone Poststraat in. Aan 
het eind RA en direct LA en langs 
zijkant Stadhuis (Dukaatpassage). 
Dan aan het eind van winkelstraat 
LA, Promesse. Vervolgens aan het 
einde RA richting het NS station.

Lelystad hoort bij 
de polder Oostenlijk 

Flevoland en ligt 
4,8 meter onder de 

zeespiegel. 

In Lelystad vind je 
veel schelpenpaden 
en dat heeft een link 

met de drooglegging.
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Lelystad, de hoofdstad van Flevoland, dankt zijn naam aan 
ingenieur Cornelis Lely.  
Lelystad was bedoeld als hoofdstad van de IJsselmeerpolders. 
Vandaar dat de stad werd genoemd naar de vader van het 
Zuiderzeeproject, ir. Cornelis Lely (Amsterdam, 23 september 1854 
– Den Haag, 22 januari 1929). Cornelis Lely was een Nederlandse 
ingenieur, waterbouwkundige, minister, gouverneur en politicus. Lely 
ontwierp in 1891 een plan voor de afsluiting van de Zuiderzee, waarop 
deze in 1932 door de Afsluitdijk definitief werd afgesloten en het 
IJsselmeer ontstond. 
Bron: https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/ToekomstHistorie-
Geschiedenis

De Zilverparkkade is mix van verschillende stijlen van 
verschillende architecten.
Als je ervoor staat, van links naar rechts:
- Calliste | 2005 | Architect: Erick van Egeraat | vernoemd naar het 
Griekse woord voor ‘de mooiste’ en de naam van een vuurgodin | 
Inspiratiebron: Italië.
- Dominor | 2006 | Architect: René van Zuuk | vernoemd naar 
Latijnse woord voor ‘overheerser’ | Inspiratiebron: M.C. Esscher.
- Koh-I-Noor | 2006 | Architect: Rob Bakelaar | vernoemd naar de 
109-karaat diamant uit India, nu in bezit van het Britse Koningshuis.
- Fensalir | 2007 | Architect: Jeroen van Schooten | vernoemd 
naar een paleis uit de Noorse mythologie | Inspiratiebron: Noorse 
mythologie.
- Aeratus | 2006 | Architect: Pim van der Ven | vernoemd naar 
Latijnse woord voor ‘met koper beslagen’ | Inspiratiebron: Werken 
met koper.
- The Wave | 2006 | Architect: Bjarne Mastenbroek | zo genoemd 
omdat de gevel golft | Inspiratiebron: De golvende fiets/voetbrug met 
waterpartij in het Zilverpark.
- Identi | 2007 | Architect: Paul van Bussel.
- Jocator | 2010 | Architect: Harry Abels | vernoemd naar Latijnse 
woord voor ‘schalk’ of ‘joker’, omdat de goudkleurige kaders en de 
ruiten een soort schalkse lach vormen | Inspiratiebron: Moderne 
barok.
- Klusor | 2010 | Architect: Harry Abels | vernoemd naar het woord 
voor ‘edelsteen in een zetting’ | Inspiratiebron: Het vrije uitzicht en 
ruimtelijk effect. 
Bron: www.fietsnetwerk.nl/knooppunt/zilverpark-zilverparkkade-
lelystad/
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Het Gelderse Hout is in de beginjaren van Lelystad aangeplant.
Het Gelderse Hout verbindt de Oostvaardersplassen, Hollandse Hout 
en Gelderse Hout met het Ketelmeer en de natuurgebieden in de kop 
van Overijssel. Aangelegde ecologische zones zorgen ervoor dat 
de dieren zich kunnen verplaatsen, ook langs moeilijk passeerbare 
gebieden zoals bruggen en industrieterreinen. Aan de rand van 
het bos zijn verschillende soorten struiken aangeplant zoals vlier, 
sleedoorn, braam, meidoorn en hazelaar. Zij beschermen het bos 
tegen (westen)wind en zon. Daarnaast vormen zij een belangrijke 
voedselbron, nest- en rustplaats voor insecten, muizen en vogels 
en hun vijanden zoals vleermuizen en buizerds. Hier vind je heerlijke 
bessen en noten.

Lelystad hoort bij de polder Oostelijk Flevoland en ligt 4,8 
meter onder zeeniveau.
Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland en 
een klein deel van Friesland en Overijssel. Zij beheren in dit gebied 
alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen. Hiermee 
zorgen we voor veiligheid en voldoende schoon water. Ook zorgen zij 
dat onze dijken doen wat ze moeten doen: het water tegenhouden. 
Samen met de gemeente Dronten en een klein stukje van de 
gemeente Zeewolde vormt Lelystad de polder Oostelijk Flevoland. 
Deze polder maakt deel uit van de Zuiderzeewerken, viel droog op 29 
juni 1957 en ligt 4,8 meter onder de zeespiegel. Als de dijken er dus 
niet zouden staan zou deze provincie nu onderwater liggen.

Atolplaza is een centrale plek in de wijk voor buurtbewoners.
In het wijkontwikkelingsplan voor Lelystad Noordoost is de realisatie 
van een MFA (Multi Functionele Accommodatie) voor de buurt 
opgenomen. Atolplaza is een centrale plek in de wijk waar diverse 
voorzieningen onder één dak komen. Het is een plek waar alle 
bewoners van de Atolwijk elkaar kunnen ontmoeten en elkaars 
cultuur beter kunnen leren kennen. Door saamhorigheid, gezelligheid 
en ontdekking wordt de hele buurt jouw buur. Atolplaza helpt de 
buurtbewoners om elkaar op een laagdrempelige manier beter te 
leren kennen. 

In Lelystad vind je veel schelpenpaden en dat heeft een link 
met de drooglegging van de polder. 
Na de drooglegging van de polder moesten er snel rijwielpaden 
worden aangelegd. Door de nog weke bodem was het gebruik van 
klinkers niet raadzaam. Bovendien verwachtte men hoge kosten door 
de steeds terugkomende herstelwerkzaamheden, veroorzaakt door 
de inklinking van de polderbodem. Dé reden om de fietspaden met 
schelpen te verharden. 
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