
Lelystad is niet alleen een groene maar ook 
een blauwe stad. Dat water is er om neerslag 
op te vangen en voor het mooi maar je kunt 
er natuurlijk ook kanoën! Kanovereniging Le-
lystad en gemeente Lelystad hebben samen 
enkele kanoroutes uitgezet. De routes zijn 
gratis verkrijgbaar in de Stadswinkel.

OVERHAALPLAATS
Om het waterpeil in de Lelystadse watergan-
gen goed te kunnen regelen zijn er hier en 
daar stuwen aangelegd. In deze route zitten 
twee stuwtjes. Geen onneembare barrières: 

naast de stuwen zit een overlaat, speciaal 
voor kanoërs!

NATUURVRIENDELIJKE OEVERS
Op verschillende plaatsen zijn de oevers 
aangepast. De beschoeiing is verdwenen, de 
wortels van planten houden de grond op hun 
plek. Dieren kunnen zo veel gemakkelijker in 
en uit het water komen. 

RIETHORST
Op sommige plaatsen staat nog wat oud riet: 
een riethorst. De riethorst is bedoeld  als be-

schutting en bescherming voor water- en oe-
vervogels. Volgend seizoen laat de gemeente 
weer andere stukken staan 

KNOTWILGEN 
Vroeger stonden ze langs sloten bij boerde-
rijen: knotwilgen. Het hout werd gebruikt als 
brandstof onder een pot varkensvoer, als bo-
nenstaak en om manden te vlechten. Nu zijn 
ze vooral leuk om te zien hoewel ze ook een 
natuurfunctie hebben: verschillende vogels 
broeden in holle knotwilgen zoals de wilde 
eend. 

NATUURWAL
Tussen het water en de Westerdreef ligt een 
prachtig begroeide natuurwal. Als je daar 
vaart besef je nauwelijks dat je midden in de 
stad bent!

ONBEWOOND EILAND
In het Bultpark ligt een flink onbewoond 
eiland dat vol staat met zoete kersen. In 
de lente is dat, als ze bloeien, een prachtig 
gezicht. Verschillende soorten watervogels 
maken hun nest op het eiland.

RUILTUIN
De ruiltuin is bedoeld voor mensen die plan-
ten uit hun tuin willen ruilen voor andere 
planten. De ruiltuin wordt beheerd door vrij-
willigers.

SCHOUWEILAND
Lelystad telt niet veel bewoonde eilanden 
maar het Schouweiland is een. De meeste 
bewoners kijken uit over het water. Water dat 
in ieder seizoen de moeite waard is om naar 
te kijken.

KANOTOCHT 1a 
LENGTE ONGEVEER 3 KM.
SCHOUW – GONDEL – BULTPARK – SCHOUW
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Belangstelling voor het kanovaren?

In het kanoseizoen (april t/m oktober) is er iedere vrijdagavond en veelal ook op maandagmorgen bij het 
clubgbouw van de Kanovereniging Lelystad, Uilenweg 14 te Lelystad de mogelijkheid om verschillende 
typen kano’s uit te proberen. 

Zie voor meer info:
www.kanovereniginglelystad.nl  

Kanotocht door 
Schouw -Gondel - 
Bultpark 

LEGENDA
KANOTOCHT 1a -
LENGTE ONGEVEER 3 KM.
SCHOUW – GONDEL – 
BULTPARK – SCHOUW

1. PARKEREN
2. TE WATER LATEN: start van de route
3. OVERHAALPLAATS (hout kan glad zijn!)
  rechts de velden van Unicum
4. MILIEUVRIENDELIJKE OEVERS
5. TENNISBANEN POSEIDON (rechts)
6. recht vooruit TOREN VAN DE PETRUSKERK
7. links VISARENDDREEF
8. KERK HET LICHTSCHIP
9. KNOTWILGEN
10. NATUURWAL tussen water en Westerdreef
11. OVERHAALPLAATS (hout kan glad zijn!)
  route wordt steeds groener: HET BULTPARK 
12. ONBEWOOND EILAND met vogels en 
  kersenbomen
13. speelbos HET KRAAIENBOS
14. DIERENWEIDE SCHOUW
15. RUILTUIN
16. SCHOUWEILAND (links - of rechtsom varen)
2. UITSTAPPLAATS

V = VERLENGING VAN DE ROUTE. 
Vaar onder de Westerdreef door de 

duiker en kom uit in het water 
tussen de Jol en de Punter, 

(route 1 b).
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