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Praktische informatie:

Afstand: 13 km
Soort: stad&landwandeling

Start- en eindpunt:
station Lelystad Centrum
Stationsplein 9
8232 DL Lelystad
Coördinaten: 52°30’27” N   5°28’24” E

Horeca:
In centrum, onderweg geen horeca

1. Verlaat station via uitgang Centrum, passeer busstation rechts 
van u. Voor Bibliotheek LA, brede winkelstraat, blijf deze volgen. 
Na Agorahof schuin naar links en groot okergeel gebouw (Theater) 
over breed tegelwandelpad rechts van u passeren. Voor drukke 
weg LA, na 10m RA die weg (Agorabaan) oversteken en LA.  
Na 20m RA (De Stelling 12-15), fiets/wandelpad. Aan einde, voor 
Bar, RA en na 50m (na huisnr 18/79) LA. Blijf wandelpad, met 
rechts wat hoger gelegen fietspad, volgen, pad maakt onderweg 
rechter- en linkerbocht. Eenmaal langs plantsoen met flauwe rech-
terbocht meegaan (richting Kofschip). Na 100m (bij De Veste 18) 
over rechts en iets hoger gelegen fietspad verdergaan.  
Voor Zandbankbrug LA richting Kofschip. 500m na Rotondebrug bij 
wegwijzer LA richting Karveel. 100m na spooronderdoorgang RA, 
fietspad richting Enkhuizen. 

2. Bij driehoek rechts aanhouden, fietspad richting Tuindersbos. 
Direct na greppelkruising schuin LA, brede grasbaan bos in.  
Aan einde LA, links passeert u een volkstuinencomplex.  
Op kruising met grindpad RD, smal grindpad met na rechterbocht 
links grasland en rechts bos. Op kruising met betonplatenfietspad 
RD. Aan einde, voor rietkraag (met daarachter breed water), RA. 
Aan einde LA, brug over, en weer LA, u loopt dan aan andere kant 
van breed water, loop pad uit. Aan einde RA, grindpad met links 
Zuigerplas. Blijf consequent ca 2km grindpaden langs grote plas 
volgen, loop daar bijna helemaal omheen: na brugje ziet u rechts 
spoorlijn en daarna bij linker plasronding naar links buigen, u gaat 
verderop nog 2 brugjes over. Direct na dat 2e brugje RA, grindpad 
over lage dijk. Waar vaart naar rechts buigt links aanhouden.  
Op Y-splitsing breed grindpad blijven volgen.

Na de gezellige winkelstraten (en eventueel de zaterdagmarkt) van Lelystad 
geniet u van de modern vormgegeven Theater Agora en wandelt u langs 
groene stroken en ruim opgezette woonwijken naar het Zuigerplaspark:  
een groot bosgebied op de vette klei van de voormalige Zuiderzee. 

U kuiert daar een flink rondje om de grote Zuigerplas en wandelt door de 
landelijke stadsrand en moderne woonwijken (met onderweg een prachtig 
park) weer naar het station.

12 - Plas en bos

Honden: aangelijnd

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1107/153
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3. Na open grassige plek (l) op X-kruising RD, grindpad over 
brede grasstrook. Op kruising met betonplatenfietspad LA.  
Pad maakt bochtjes, daarna ziet u rechts grasveld met eerst 
picknickbank en daarna gewone bank. 10m na die gewone bank 
LA, zeer brede grasstrook met voetpaadje, grasbaan gaat over in 
breed pad. Aan einde RA, brede grindweg. Aan einde RA, breed 
dubbelpad. Na 200m, in flauwe rechterbocht, LA, rechts ziet u 
metalen geel/rode pijp. Aan einde LA, betonplatenfietspad.  
Na 100m in 2e flauwe linkerbocht RA. Na 40m op kruisinkje RD 
(Tuindersbos), schelpenpad wordt verderop klinkerwegje.  
Op kruising met boom in midden RD. Op kruising bij grasland-
hoeken RD, schelpenpad over dijkje. Let op: na 100m, vóór diepe 
greppelsloot, RA, grasbaan met rechts weilandje. Op hoek van dat 
weilandje LA, schelpenpad, u kruist die diepe greppelsloot.  
Aan einde RA, asfaltpad. Op kruising met asfaltweg RD. 

4. 50m daarna op kruising LA richting Centrum, na 10m is aan lin-
kerkant van fietspad een tegelpad. Na linkerbochtje pad naar links 
negeren, dus daar min of meer RD. Op kruising met asfaltweg RD. 
Na Kempenaarbrug hier en daar bochtig fiets/voetpad blijven 
volgen, onderweg passeert u achterkant van AH. Daar, na Cafeta-
ria De Kemphaan, bij handwijzer LA richting Emmeloord en na 
20m bij volgende handwijzer RA (Kempenaar 04). In rechterbocht 
van klinkerweg RD, smal asfaltwandelpad. Kort daarna wandelt u 
door park en blijf daarin min of meer RD gaan, verderop ziet u 
rechts grote plas. Na linkerbochtje RA, brug over, en daarna 
asfalt/tegelpad blijven volgen, wat verderop ziet u links grote 
waterpartij en rechts sportveld. Na brugje RA en klinkerstraat 
volgen. Na brede brug over brede singel LA (Schouw 17). Blijf 
steeds RD gaan. Bij rotonde vlak voor spoor RA en wat verderop 
bent u bij achterkant van station.
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