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V11 Swifterbosroute, Swifterbant (10,5 km) 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt: Bushalte De Lange Streek 8255 BC Swifterbant 

Openbaar vervoer: Lijn 145 vanuit Lelystad, 146 vanuit Dronten of Emmeloord. 

Parkeren: Nabij De Lange Streek.        

Horeca: Lunchroom De Meiden, Zuidsingel 46 8255 CH Swifterbant. 

Onverhard: 88%. 

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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V11 Swifterbosroute, Swifterbant (10,5 km) 

Swifterbos, Dorpsbos Swifterbant. 

We gaan een wandeling maken vanuit Swifterbant, een dorp in de gemeente Dronten. Swifterbant 

moest ooit één van de veertien dorpen worden in de in 1957 drooggelegde polder Oostelijk 

Flevoland. Uiteindelijk werden er maar twee gerealiseerd. Bij Swifterbant werd in 1968 het 

Swifterbos ingeplant, dat zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een zeer gevarieerd bos. Tijdens de 

wandeling volgen we graspaden, half verharde paden en zandpaadjes van de door Staatsbosbeheer 

uitgezette wandelroute. Op enkele plekken krijgen we wijde blik op de polder met zijn ruime akkers 

en moderne windmolens. 

Vervolgens doorkruisen we groenstroken van Swifterbant, die deel uitmaken van het dorpsbos. Ook 

hier komen we langs mooie plekjes. Kort voor het einde van de route komen we langs het 

winkelcentrum met daarbij een terras. Tot slot doorkruisen we de oudste groenstrook van 

Swifterbant, De Greente, die de as vormt van het oorspronkelijke dorp. 

LA = Linksaf, RA = Rechtsaf, RD = Rechtdoor. 

1. Steek vanaf de grote bushalte “De Lange Streek” de weg over en ga RD de weg in, Fuikhoren. Ga aan het 

eind bij huisnr. 26 RA over de stoep en daarna LA langs nr. 25. Ga voor het blauwe gebouwtje links de 

hoek om en dan direct RA een onverhard pad langs het blauwe hekwerk. Dit pad gaat over in een 

kiezelpad. Steek de verharde weg over en ga RD het bos in. Sla op  de driesprong RA. Ga aan het eind LA 

over de asfaltweg en aan het einde RA over 

het betonpaadje langs de Bosweg. Sla direct 

de eerste weg LA, brede kiezelweg (bij 

bordje Bosweg 10). Ga aan het einde van 

deze weg LA over een karrespoor en volg 

het pad met een bocht naar rechts. Dit pad 

wordt een graspad. Ga aan het eind RA over 

een graspad. Passeer daarna een sloot. Sla 

daarna LA en volg een recht graspad. Ga aan 

het eind LA over een breed graspad. Sla 

vervolgens RA en volg een pad tussen een 

sloot en een perceel eiken. 

 

2. Ga aan het eind LA over een breed half verhard pad. Volg de bocht naar rechts en dan naar links. Hou op 

de driesprong rechts aan en sla direct RA en volg een zandpaadje door het bos. Sla aan het eind – voor 

de akker – LA. Sla direct na de sloot LA en volg het ruiterpad (een graspad) en buig af naar rechts. Sla 

daarna RA en blijf de ruiterroute volgen. Sla aan het einde LA en volg nu een smal zandpad. Buig af naar 

rechts bij een breed graspad aan de linkerzijde. Blijf het zandpad volgen. Buig voor de sloot LA en volg 

het graspad langs de bosrand (gele wandelroute). Sla het eerste zandpad LA het bos in en volg de 

wandelroute. Ga bij een kruisend graspad RD. Steek daarna een open grasveld aan de rechterzijde over 

en ga na de sloot LA over de ruiterroute (graspad). Volg de sloot tot het brede half verharde pad voor de 

bosrand. 

 

3. Ga hier RA over het half verharde pad en direct RD en volg de ruiterroute. Ga met de bocht mee naar 

links en ga later in de bocht naar links RA over een graspad het bos in. Sla daarna RA en volg het 

zandpad. Kruis daarna twee keer een brede grasstrook en ga daar RD. Ga aan het einde van het 
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sparrenbos RD, passeer een sloot en buig af naar 

links, daarna naar rechts. Blijf het smalle zandpad 

volgen. Ga aan het eind LA langs de afsluitbalk en 

dan over een klinkerweg. 

 

4. Steek de asfaltweg over en RD het Dorpsbos 

Swifterbant in. Volg het gravelpad en passeer 

daarbij een groot grasveld. Ga daarna RD over een 

geel gravelpad en sla op een kruising van paden RA. 

Ga tegenover het wandelbankje scherp LA over een 

ruiterpad. Ga aan het eind RA over graspad langs de bosrand. Sla in de bocht LA en ga direct RA over het 

fietspad langs de Bisonweg. Sla bij de Bosweg LA en steek de Bisonweg over. Ga achter het rood-witte 

schrikhek RD over een onverhard pad door de houtwal en passeer een brede sloot. Buig daarna af naar 

links en loop langs de paardenweide. Ga dan RD langs de bosrand en sla daarna RA en volg het brede 

pad door het bos. Volg op het open veld het zandpaadje langs de bosrand aan de rechterzijde. Ga aan 

het eind LA over het half verharde pad en sla direct RA en volg het ruiterpad. Ga aan het eind LA en 

direct, vóór de zendmast, weer LA en volg het half verharde pad. Hou op de driesprong rechts aan. 

Vervolg het pad door de groene zone tussen de woonwijken. Ga RD op de kruising van paden. 

 

5. Ga aan het eind LA over het betonpad en direct RA voor de betonnen paaltjes RA het dorpsbos in. 

Negeer hier de zijpaden. Steek de klinkerweg over en vervolg het bospad. Ga aan het eind RA en direct 

LA, Het Blazoen. Volg de weg met een bocht naar rechts en ga RD De Koningshof. Ga dan RD over het 

tegelpad en sla vervolgens LA en volg het half verharde bospad. Sla aan het eind LA en voor de 

tuinschermen RA over het bruggetje. Hou daarna 

rechts aan en volg het tegelpad langs de vijver. 

Blijf dit tegelpad volgen met een bocht naar links 

en naar rechts en loop dan langs het hekwerk van 

mechanisatiebedrijf Weevers. Ga na het einde 

van het tegelpad RA. Sla bij de ingang van de 

supermarkt RA en loop over de parkeerplaats. Ga 

voor de bibliotheek LA en volg het pad door de 

groenstrook. Aan het einde van dit pad is de 

bushalte. 

EINDE VAN DE WANDELING. 

 


