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V16 Larserbosroute, Lelystad (11,1 km) 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt: Parkeerplaats Larserbos, Zeebiesweg, 8219 PT Lelystad. 

Openbaar vervoer: Buslijn 148 vanuit Lelystad of Harderwijk, halte Vogelweg.   

Horeca: geen    

Onverhard: 85% 

 

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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V16 Larserbosroute, Lelystad (11,1 km) 

Na de drooglegging van Oostelijk Flevoland was het aanvankelijk de bedoeling om naast Lelystad en 
Dronten in de nieuwe polder veertien dorpen te stichten. In de loop der tijd werden de plannen 
aangepast en uiteindelijk werden alleen Swifterbant en Biddinghuizen gerealiseerd. Door de groei 
van het gemotoriseerd verkeer was er geen behoefte meer aan kleine verzorgingskernen. Van al die 
dorpen die van de kaart verdwenen was Larsen de laatste die afviel. Het terrein waar het dorp moest 
komen werd wel bouwrijp gemaakt maar er werd niet gebouwd. In plaats daarvan werd er een bos 
aangelegd. 

Het Larserbos omvat twee parken met vakantiewoningen en enkele plassen met vier strandjes. Toen 
het bos nog jong was, was dit de plek om vanuit Lelystad naar het strand te gaan. Sinds enkele jaren 
is het recreatiestrandje vrijgemaakt van riet en kun je er weer goed toeven. De natuur is er bijzonder. 
We passeren ook het enige heideveld in Flevoland! Het Larserbos leent zich goed voor een 
rustgevende wandeling. De inmiddels volgroeide bomen en struiken benadrukken de afwisseling van 
open en gesloten bos. 

1. Loop vanaf de parkeerplaats naar de weg, sla LA en ga over de brug. Sla na de brug LA en volg het 
betonfietspad. Ga aan het eind bij fietsknooppunt (FKP) 82 LA over het betonfietspad en [OV-reizigers: 
loop vanaf de verkeerslichten over het fietspad in de richting van het Larserbos. Steek de weg over en volg 
het fietspad met de bocht mee naar rechts. Ga RD bij fietsknooppunt 82.] Ga na ca. 80 meter LA  langs de 
afsluitbalk. Volg nu een grasstrook langs het water. Ga na de sloot aan de rechterzijde RA en volg de 
grasstrook langs deze sloot. Sla kort voor de bocht RA, passeer daarbij de duiker in de sloot en buig 
daarna af naar rechts en loop langs de andere zijde van terug.  Ga daar waar de sloot zich verbreedt tot 
een plas met de bocht mee naar links. Sla op de Y-splitsing LA en volg het graspad het bos uit. Volg aan 
het eind de grasstrook langs de bosrand. Ga aan het eind met de bocht mee naar links en direct RA 
richting het fietspad. Sla bij FKP 51 LA richting Larserbos en ga de brug over. 
 

2. Sla daarna LA bij het bord “Welkom” en 
loop het half verharde pad het bos in. Ga 
aan het eind RA over de oude asfaltweg. 
Sla daarna LA en neem het graspad in de 
richting van de waterplas. Volg de bocht 
naar rechts en daarna het pad langs het 
strand. Passeer daarbij een wandelbank.  
Ga vervolgens RD over het graspad door 
het bos. Ga op de kruising van graspaden 
RD en ga daarna op de open plek RD. Ga 
op de Y-splitsing LA en volg het graspad 
door het bos. Hou bij de volgende Y-
splitsing links aan en loop over het pad nabij de waterplas. Het pad buigt aan het eind af naar rechts en 
ga aan het eind LA over het half verharde fietspad richting de brug.  

 
3. Ga direct na de brug RA en volg het omhoog lopend pad langs de plas. Volg het pad met een bocht naar 

rechts en ga daarna RD het bos in. Sla bij de sloot LA en ga terug het bos in. Sla na het grasveld op een Y-
splitsing RA en volg nu de onverharde weg door het bos. Volg tweemaal de weg met een bocht naar 
rechts en na een open veld met een bocht naar links. Sla op een driesprong RA en ga RD op een kruising 
van graspaden. Volg de bocht naar rechts en hou bij een zijpad links nogmaals rechts aan. Ga op de 
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kruising van half verharde wegen RD. Ga direct met de bocht naar rechts en blijf de half verharde weg 
volgen tot het eind. Sla aan het eind LA en ga door het klaphek. Hou op de Y-splitsing rechts aan en volg 
een oud gravelpad. Het pad wordt verderop een half verharde weg. 

 
4. Ga door het klaphek, steek de klinkerweg over en volg de onverharde weg langs de bosrand. Ga met de 

bocht mee naar links het bos in en sla na de sloot op een kruising van graspaden RA. Ga op de 
driesprong LA over een brede bosweg en volg voor een nieuw aangeplant perceel de bocht naar rechts. 

Passeer een wandelbank en ga RD. Buig bij 
het begin van de sloot af naar links en volg 
een breed graspad. Sla aan het eind RA en 
volg een half verharde weg. Sla in de bocht 
LA en volg een breed bospad. Sla vóór de 
sloot en de vakantiewoningen RA  en volg 
een graspad langs de sloot. Passseer de 
afsluitbalk en ga LA over de asfaltweg. Sla 
ca. 80 meter voor de ingang van het 
bungalowpark RA en volg een half verhard 
pad. Aan het einde van dit pad ligt de 
parkeerplaats. 
EINDE VAN DE WANDELING 

 


