
Hoewel Lelystad een waterrijke gemeente is 
telt Lelystad maar één meer: Het Bovenwater. 
Natuurlijk kun je Het Bovenwater niet verge-
lijken met de Friese meren of Loosdrechtse 
plassen, want met een oppervlakte van afge-
rond 150 ha (ongeveer 225 voetbalvelden) is 
het eigenlijk maar een plasJE. 
Maar wat kun je er lekker kanoën!

Het Bovenwater is geen diepe plas, in grote 
delen kun je gewoon staan. Dat heeft voor-
delen (veiligheid) maar ook nadelen: door de 
ondiepte valt er licht op de bodem. Dankzij 
dat licht is er sprake van plantengroei. Ook 
warmt het water snel op, soms kan daardoor 
blauwalg voorkomen. Als dat het geval is 
wordt u ter plekke gewaarschuwd.

Op mooie dagen merkt u dat u niet de enige 
‘gebruiker’ bent. Er wordt volop gezwommen, 
gesurfd, gezeild en…gekanood! 

NATUUR
Water is, dat spreekt voor zich, aantrekkelijk 
voor watervogels. Omdat Het Bovenwater 
achter de Oostvaarders- en Knardijk ligt is er 
vaak wat minder wind dan op het IJsselmeer. 
Het aantal watervogels, dat op stormachtige 
dagen, achter de dijk op het rustige Boven-
water even tot rust komt, is vaak groot. De 
meerkoet, een zwarte vogel met een witte 
bles (het waterhoentje, dat ook in Lelystad 
voorkomt heeft een rode tekening) maakt een 
simpel nest van oude waterplanten. Soms 
in de rietkraag, vaak er vlakbij in het water. 
Ook allerlei eendensoorten kunt u tijdens 
uw tocht tegenkomen. Van een (eenvoudig) 
vogelboekje kunt u dan veel plezier hebben.

RIET
Op nogal wat plekken langs de route groeit 
riet. Die rietkragen zijn belangrijk voor kleine 
zangvogels zoals de karekiet. In de Oost-
vaardersplassen maakt ook de zeldzame 
roerdomp gebruik van rietkragen. Door zijn 
schutkleur valt de vogel tussen het oude, gele 

riet nauwelijks op. Bij het onderhoud blijven 
stukken riet staan, zogenoemde riethorsten. 
Zij zijn belangrijk als plek waar vogels ge-
bruik van kunnen maken. Ze zitten er be-
schermd en beschut! 
Dit riet is niet geschikt om daken van te ma-
ken. Het wordt gemaaid en vercomposteerd, 
de compost wordt weer gebruikt, o.a. bij de 
aanleg van nieuwe groenvoorzieningen.
Vroeger werd het riet ‘gewoon’ in de fik ge-
stoken. Heel Lelystad, dat was overigens in 
die tijd niet veel qua omvang en aantal inwo-
ners, rook dan dagen naar brand!

IEP
Nederland was vroeger een echt iepenland. 
Door de iepziekte, een schimmel die de 
transportvaten van de boom verstopt sterven 
aangetaste bomen af. De schimmelsporen 
worden van zieke naar gezonde bomen over-
gebracht worden door een kevertje, de iepen-
spintkever, zijn tienduizenden iepen uit het 
Nederlandse landschap verdwenen. Er wordt 
volop onderzoek gedaan naar soorten iepen, 
die niet gevoelig zijn maar de schimmel kan 
na verloop van tijd veranderen waardoor ook 
deze minder gevoelige soorten ziek worden. 
Op het werkeiland Lelystad Haven groeien 
prachtige iepen maar ook langs de kanoroute 
staat een prachtig exemplaar (nr.10).
Deze iepen worden ieder jaar geïnjecteerd 
met een schimmeldodend middel. Daarmee 
wordt voorkomen dat de boom ziek wordt. 
Helaas is dit een dure methode  waardoor 
niet iedere iep behandeld kan worden!

LAGE DWARSVAART
Via twee kanosteigers 
kun je bij punt 12 
overstappen naar 
de Buizerd-
tocht. Op 
het eind 
van de 
Bui-

zerdtocht kun je weer uitstappen en via de 
kanosteiger aan de overkant in de Lage 
Dwarsvaart komen. Je kunt en mag geen 
gebruik maken van het sluisje van de Bui-
zerdtocht naar de Lage Dwarsvaart. Pas op 
in de Lage Dwarsvaart vaart ook beroeps-
scheepvaart.

SPOKEN
Hoewel Het Bovenwater beschut ligt en niet 
écht een groot meer is kan het er, bij harde 
wind, toch behoorlijk spoken. Voor mensen, 
die houden van een beetje avontuur, wordt de 
kanoroute daardoor extra spannend! Hou er re-
kening mee dat het bij harde wind, haaks op de 
kano, door ongeoefendheid,  soms niet meevalt 
om de kano niet op de kant te laten lopen.

KANOTOCHT 4
LENGTE ONGEVEER 7,5 KM.
BOVENWATER 
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Belangstelling voor het kanovaren?

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

Zie voor meer info: www.kanovereniginglelystad.nl  

Kanotocht Bovenwater
De route is eigenlijk simpel: u vaart met uw kano langs de oevers van het Bovenwater. U geniet 
van de natuur, u vaart langs het recreatiestrand en langs de dijk en legt, als u zin hebt in een 
ommetje, even aan in Lelystad-haven. In het Bovenwater liggen een paar kleine eilandjes, voor 
zover bekend zijn ze onbewoond(dus geen ontmoeting met een moderne Robinson Crusoë of 
Vrijdag!) wat betekent dat vogels en andere natuur volop ruimte hebben. 

LEGENDA
BOVENWATER
U kunt de route zowel links- als rechtsom 
kanoën. Zoals u op de plattegrond kunt zien 
wijst de route zich vanzelf. Bij de beschrijving is 
er vanuit gegaan dat de route met de klok mee 
gevaren wordt.

1. INSTAPPLAATS
2. Direct links het clubgebouw van Kanover-

eniging Lelystad (Uilenweg 14)
3. Haventje. Hier is Watersportvereniging Het 

Bovenwater gevestigd.
4. U vaart nu langs een stukje Hollandse 

Hout. Direct achter de dijk ligt camping ’t 
Oppertje. Een ideale plek voor mensen die 
van rust, natuur en water houden.

5. U mag hier (en een stukje verderop langs 
de Knardijk) uw hond laten zwemmen op 
deze officiële hondenzwemplaats!

6. Links van u ziet u de Knardijk. Dit was de 
‘buitendijk’ toen Oostelijk Flevoland werd 
drooggemalen. Zuidelijk Flevoland bestond 
toen nog niet, het was gewoon een onder-
deel van het IJsselmeer (Oostelijk Flevo-
land viel uiteindelijk droog in september 
1956). Nu vormt de Knardijk de grens tus-
sen Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Achter 
de Knardijk liggen de Oostvaardersplassen. 
Een prachtig stukje natuur dat alleen toe-
gankelijk is als het ijs dik genoeg is. Maar 
dan komen de natuurliefhebbers ook van 
heinde en verre!

7. Na een klein stukje Oostvaardersdijk komt 
u in Lelystad Haven. Vroeger bestond 
Lelystad Haven alleen uit het werkeiland 
(waar de werkers woonden die zich met de 
inpoldering van Oostelijk Flevoland bezig-
hielden), nu ligt er een complete woonwijk, 
een dorpje apart aan Het Bovenwater en 
IJsselmeer!

8. Wonen aan het water heeft hier een fantas-
tische invulling gekregen.

9. Houd links aan, dan komt u uiteindelijk in 
de Havenkom uit achter het kleine winkel-
centrum van Lelystad Haven. 

10. U passeert hier een prachtige, volwassen 
iep, geschonken tot de wijk klaar was.

11.  Als u geen zin heeft in ‘de bewoonde we-
reld’ dan vaart u bij 11 gewoon rechtdoor 
maar dan mist u dus de  iep bij nummer 10.

12. U passeert nu de hondenkop. Vanuit de 
kano is de vorm niet te herkennen maar 
van bovenaf is goed te zien waar de naam 
vandaan komt! Bij dit punt is ook een 
kanosteiger waar u een oversteek kunt 
maken naar de Buizerdtocht.

13. U vaart nu een stukje langs de uiterste 
rand van woonwijk de Hollandse Hout

14. Tot slot komt u langs een stukje natuurdijk. 
Achter de dijk ligt manege Equimare en 
even later bent u weer bij de instap-, nu de 
uitstapplaats. 

Als u zin heeft in een drankje of een ijsje kan
dat. Er zit een verkooppunt naast het strandje. 

Kanovereniging Lelystad en gemeente Lelystad 
hebben samen een aantal kanoroutes gemaakt. 
Korte routes om even, bijvoorbeeld op een 
mooie zomeravond, een rondje om te kanoën 
maar ook lange routes. Bij iedere route wordt 
aangegeven waar u uw kano gemakkelijk te 
water kunt laten. Vlakbij de inlaatplaatsen kunt 
u ook parkeren.
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