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V21 Harderbosroute, Biddinghuizen (14,1 km) 
Auteur: Mari Smits 

Start- en eindpunt: Kruising 

Harderbosweg/Strandweg 

Biddinghuizen. 

Openbaar vervoer: Buslijn 147 

vanuit Harderwijk of Dronten, 

halte Camping Flevostrand. 

Parkeren: Bij Camping 

Molecaten, Strandweg 1, 8256 

RZ Biddinghuizen. 

Horeca: Zuid Zoet Zout (bij 

parkeerplaats). 

Hans en Grietje, Sternweg 2A, 

3898 LJ Zeewolde.   

Onverhard: 85% 

 

  

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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V21 Harderbosroute, Biddinghuizen (14,1 km) 

Het Harderbos is een van de oudste bossen van Flevoland. Sinds de aanplant aan het eind van de 

jaren zestig heeft het bos zich ontwikkeld tot een gevarieerd bos met veel loofbomen zoals 

populieren, essen, eiken, beuken en naaldbomen als sparren en grove dennen. Natuurmonumenten 

laat omgevallen bomen bewust liggen waardoor ze een voedselbron worden voor mossen, 

schimmels, paddestoelen en insecten. Nieuwe oernatuur waardoor je heerlijk kunt dwalen. Her en 

der in het bos zijn plassen en poelen aangelegd waardoor je in het voorjaar kunt genieten van 

kikkerconcerten. 

Tijdens de wandeling doorkruisen we de verschillende onderdelen van het bos. Naast het oude bos, 

passeren we ook het in 2008 aangelegde Klimaatbos en het Avonturenbos met kronkelpaadjes, 

vlonders en trekpontjes. Onderweg kun je aanleggen bij een bijzonder pannenkoekenrestaurant. 

1. Steek de Harderbosweg over ter hoogte 

van de Strandweg en loop RD over het 

betonfietspad het Harderbos in. Passeer 

daarbij het klaphek of wildrooster. Ga bij 

de ANWB-paddenstoel RD en sla 

vervolgens het eerste zandpad RA het bos 

in. Buig met een bocht mee naar rechts 

en dan links aan en volg het graspad. Sla 

aan het eind RA, betonfietspad. Sla direct 

daarna in de flauwe bocht LA en volg het 

graspad. Passeer onderweg een kreek. Ga 

verderop op een splitsing RA het 

beukenbos in en blijf de rode route 

volgen. Sla aan het eind RA en volg het betonpad. Passeer het veerooster en de ijzeren brug en sla dan 

bij de ANWB-paddenstoel LA en volg het graspad. Blijf het pad om de plas heen volgen. Hou op de Y-

splitsing rechts aan en loop onder langs de heuvel. Hou daarna rechts aan en vervolg het graspad langs 

de waterkant. Sla vóór de electriciteitsmasten RA, het graspad. Buig kort daarna af naar rechts het bos in 

en volg een zandpad. 

 

2. Ga aan het eind LA over een asfaltpad en direct na de 

bocht rechts vooruit en volg het brede graspad (rode route). Ga 

bij het betonfietspad aan de rechterkant LA en vervolg het 

onverharde pad door het bos (rode route). Sla bij de asfaltweg LA 

en ga direct RA en vervolg het onverharde brede bospad. Sla 

vervolgens RA en volg nu de blauwe route door het naaldbos. Sla 

op de driesprong LA en verlaat de blauwe route. Volg nu de route 

van het Flevopad. Buig bij de samenkomst met een graspad aan 

de linkerzijde af naar rechts en sla direct voor de plas LA. Volg nu 

een graspad langs het water. Hou daarna links aan en volg het 

graspad dat afbuigt van het water en ga het heuveltje op. Ga 

direct daarna RD en vervolg het brede graspad langs de bosrand. 

Hou op de Y-splitsing links aan en volg de bosrand. Sla aan het 

eind LA en volg het graspad het bos in. Sla op een kruising van 

paden RA en ga over het zandpad het dichte bos in. Dit gaat direct 

over in een graspad. Ga op de open plek met de bank RD over het 



Versie 16 november 2020. Tekst: ©Mari Smits, Kaart: ©Kadaster CC BY 
 

graspad. Sla aan het eind voor het water LA en volg het brede graspad langs het water. Ga aan het eind 

RA en volg het betonfietspad de brug over. Ga daarna RD het talud op richting de brug. 

 

3. Sla boven LA en ga de brug over. 

Ga aan de andere kant van de brug (voor 

het bord Gemeente Dronten) LA naar 

beneden. Volg nu een breed zandpad langs 

de vaart. Buig daarna RA het bos in. Ga op 

een kruising van paden RD en loop in de 

richting van de open plek. Ga daarna RD 

over een vlonderpad over het water. Hou 

daarna op de driesprong links aan. Blijf het 

kronkelende pad volgen door het 

populierenbos. Sla aan het eind RA en loop 

richting de asfaltweg en het 

pannenkoekenrestaurant Hans en Grietje. 

 

4. Ga daarna langs de afsluitbalk terug het bos in en ga RD en passeer het kleine huisje aan de rechterzijde, 

half verharde weg. (Aan de linkerzijde ligt in het water een trekpont. Aan de overzijde RA en dan aan het 

eind weer RA en dan kom je weer op de route.) Ga aan het eind RA over een brede grasweg. Ga daarna 

RD door het klaphek het bos in. Sla aan het eind, voor het water, LA en buig direct af naar rechts. Volg 

nu het graspad langs de bosrand. Ga aan het eind LA over de half verharde weg. Sla direct na de bocht, 

vóór het naaldbos, LA en volg het graspad het bos in. Volg het pad met de bocht mee naar rechts. Sla 

daarna RA en volg het graspad langs het water. Blijf het pad volgen en ga over de dam naast de oude 

brug. Hou daarna links aan en ga RD het bos in. Blijf na het bos het graspad volgen. Ga aan het eind LA 

over het veerooster en dan op de driesprong van betonpaden RA. 

 

5. Sla aan het einde van het betonpad RA over een zandpad dat direct overgaat in een graspad. Volg dit 

pad met een bocht naar rechts en daarna voor de afrastering met een bocht naar links. Het pad buigt 

daarna af naar links, van de afrastering af en kronkelt door het bos. Daarna wordt het pad weer breder 

en volgt weer de afrastering. Sla daarna LA en volg het zandpad door het naaldbos. Ga aan het eind LA. 

Sla voor de grote boom aan de rechterzijde RA, smal onverhard pad aan de rand van het naaldbos. Het 

pad kronkelt door het naaldbos en daarna door een loofbos. Ga op een driesprong scherp RA en ga 

daarna RD over een houten vlonderbruggetje. Hou na de kreek rechts aan. Sla op de volgende 

driesprong RA, buig af naar links en steek met het trekpontje de plas over. Ga na de oversteek RD. Sla 

aan het eind RA, asfaltweg. Ga vóór het wit/rode schrikhek LA en volg het graspad. Het pad loopt langs 

de vaart en door een wilgenbos. Ga aan het eind RA over de asfaltweg. Sla verderop weer RA en volg het 

graspad langs de vaart. Sla aan het eind RA en ga direct weer RA over het betonpad. Sla bij de ANWB-

paddenstoel RA en ga over de houten brug de vaart over. Sla na het klaphek en veerooster LA en loop 

over een breed pad langs de vaart. Sla daarna RA en volg de rode route het bos in. Volg verderop het 

pad met een bocht naar rechts en loop het bos uit. Sla aan het eind LA en volg het betonfietspad naar 

het einde toe. Ga door het klaphek en steek de asfaltweg over richting Strandweg. 

EINDE VAN DE WANDELING 

 


