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V09 Dorpsbosroute, Dronten (12,1 km) 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt: NS-Station Dronten, De Noord 71, 8251 GM, Dronten 

Parkeren: Nabij het station.        

Horeca: Koffie/thee bij het Shell-tankstation op De Zuid. Diverse horeca in het centrum van Dronten. 

Onverhard: 65%. 

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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V09 Dorpsbosroute, Dronten (12,1 km) 

Dorpsbos, Van Veldhuizenbos en Lage Vaart.  
We gaan een buitenomwandeling maken in Dronten. Vanuit het station gaan we allereerst naar de 
oostzijde van Dronten en volgen daar een kronkelend wandelpad door het Dorpsbos. Onderweg 
langs de route treffen we enkele stalen kunstwerken aan van de Engelse kunstenaar Cyril Lixenberg 
(1932-2015) waarvan in 1997 bij het 25-jarig bestaan van de gemeente Dronten 25 stalen 
kunstwerken werden geplaatst op diverse locaties in de gemeente. 

Na de oostzijde te hebben gevolgd komen we daarna uit aan de zuidzijde van Dronten. Daarna volgt 
een tocht door het oudste dorpsbos, het Van Veldhuizenbos, genoemd naar de eerste burgemeester 
van Dronten. Na het passeren van het centrum, met onder meer het cultureel centrum De Meerpaal, 
lopen we naar De Lage Vaart om via de fietsbrug De Knip te wandelen door het groen aan de rand 
van Dronten-West. Daarna keren we terug naar het station van Dronten dat eind 2012 in gebruik 
werd genomen. 

1. Loop vanaf het busstation aan de 
centrumzijde van station Dronten richting de 
rotonde en steek LA de weg over. Sla dan RA 
en steek de zijstraat De Morinel over en ga 
daarna RD over het fietspad langs de weg (De 
Noord). Steek bij de volgende rotonde de 
zijweg, De Oeverloper over en sla dan LA en 
volg het fietspad langs het water. Ga RA over 
de brug en sla daarna LA  en volg het 
kronkelpad langs het water. Steek aan het 
eind de Fazantendreef over en ga RD langs 
een bankje en aan het eind RA over een 
kiezelpad. Sla aan het eind RA en volg de 
klinkerweg. Steek de asfaltweg over en ga dan RA en direct LA over het betonpad het bos in. Sla aan het 
eind LA en volg de klinkerweg. Ga aan het eind RA en volg het halfverharde pad door het Dorpsbos 
Dronten. Zijpaden rechts negeren. Ga aan het einde bij het grasveld LA en volg direct de bocht naar 
rechts. Het pad komt uit aan de buitenzijde van het bos en dan zie je links de doorgaande weg liggen. 

 
2. Ga aan het eind RA over het fietspad en dan RD over een smal wandelpaadje. Blijf dit kronkelend paadje 

volgen het bos in en daarna aan de buitenzijde van Dronten. Negeer zijpaden rechts. Steek de asfaltweg 
over en hou daarna op de Y-splitsing links aan en volg het pad achter de huizen. Steek het tegelpad over 

en later een asfaltpad en blijf het wandelpad volgen. Ga 
aan het eind bij het tankstation op het fietspad RA en 
steek de invalsweg (De Zuid) over. Ga daarna RA en direct 
LA over het wandelpaadje door het gras. Ga op een 
kruising van wandelpaden LA richting het stalen 
kunstwerk. Steek een klinkerpad over en vervolg het 
wandelpad. Sla in het bos het tweede pad RA, een 
omhooglopend pad. Ga aan het eind LA en daarna aan het 
einde LA klinkerweg, Het Dagwerk en direct vóór het 

eerste huis RA over het tegelpad. Ga daarna RA het betonpad op en direct voor de weg LA over het 
asfaltfietspad. 
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3. Ga bij twee houten hekjes aan de linkerzijde RA en steek de asfaltweg over en ga RD het bos in. Ga na 

het einde van het bos RD, vervolg het wandelpad en hou de ijsbaan aan de linkerzijde. Hou daarna in het 
bos op de y-splitsing links aan. Ga daarna direct LA en dan direct RA. Steek de asfaltweg over en vervolg 
het bospad. Ga daarna RD op een kruising van wandelpaden en buig daarna af naar rechts. Hou dan op 
de y-splitsing links aan. Sla voor het grote 
grasveld LA en ga aan het eind RA. Ga aan 
het eind LA en hou direct rechts aan bij de 
samenkomst van paden. Ga na het passeren 
van de paaltjes LA, volg de bosrand en ga na 
het oversteken van de zijstraat De Meteoor 
RD over het tegelpad. Ga bij de Venusweg 
RA en steek de asfaltweg De Zuid over. Sla 
dan LA en volg het tegelpad voor het 
nieuwe gebouw. Steek de Baskenstraat over 
en ga RD langs het fietspad.. 

 
4. Sla in de bocht van de weg, voor het 

gemeentehuis, RA De Rede. Sla voor De Meerpaal LA en steek het plein over richting de bibliotheek. Ga 
RD de winkelstraat Het Ruim in. Steek aan het einde bij het zebrapad de klinkerweg over en sla LA. Sla 
na het derde (en laatste) appartementencomplex RA en volg de stoep langs het fietspad. Steek bij het 
politiebureau de weg over en vervolg het fietspad. Ga na de jachthaven RA over de fietsbrug De Knip. Sla 
direct na de brug RA en direct na de hekjes RA over het kronkelend wandelpad. Blijf dit pad langs de 
waterkant volgen en negeer zijpaden links. Ga voor de brug links de trap op en boven RA de brug over 
en volg het fietspad. Steek in de bocht de weg over en ga RA over de grasstrook langs het spoor. Ga RD 
door de fietsenstalling naar het station. 
EINDE VAN DE WANDELING. 

 


