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V10 Wisentbosroute, Dronten (15,7 km) 
Auteur: Mari Smits 

 

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

Parkeren: Nabij het station.        

Horeca: Dorpsboerderij, Wisentweg 5A, 8251 PB Dronten (punt 3). Diverse horeca in het centrum 
van Dronten. 

Onverhard: 62%. 

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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V10 Wisentbosroute, Dronten (15,7 km) 

Wisentbos, Lage Vaartbos en Van Veldhuizenbos.  
We gaan een wandeling maken naar het Wisentbos, het grootste stadsbos van Dronten. Vanaf het 
station gaan we allereerst westwaarts via een kronkelend wandelpad langs de Lage Vaart naar het 
Agripark, met daarin moderne studentenwoningen en de agrarische hogeschool Aeres. Daarna 
bereiken we het Wisentbos dat we doorkruisen, waarna we aanleggen bij de dorpsboerderij voor een 
kop koffie of thee en iets erbij. 

Na de rust steken we de Lage Vaart over en komen we uit in het Lage Vaartbos, waar we een ruig 
graspad volgen, allereerst westwaarts langs de vaart en daarna terug over een graspad dwars door 
het bos. Daarna volgt een wandeling door het Van Veldhuizenbos, genoemd naar de eerste 
burgemeester van Dronten. Via het centrum gaan we terug naar het in 2012 geopende NS-station. 

LA = Linksaf, RA = Rechtsaf, RD = Rechtdoor, FKP= Fietsknooppunt 

1. Loop vanaf het busstation aan de centrumzijde van het station Dronten richting de fietsenstalling, 
passeer de fietsenstalling en ga RD over de grasstrook langs het spoor. Steek daarna de weg over en ga 
RD langs het fietspad de brug op. Ga direct 
na de brug LA de trap af en onderaan RA 
over het half verharde pad, zijpaden naar 
rechts negeren. Ga LA over het tegelpad 
richting de fietsbrug, steek het fietspad 
over en ga RD. Ga kort voor het einde van 
het tegelpad LA en volg het  kronkelende 
half verharde pad langs het water. Sla na 
het huis met het piramidedak RA en volg 
het half verharde pad met de sloot aan de 
linkerzijde. Sla aan het einde op de Y-
splitsing LA, passeer een elektriciteitshuisje 
en vervolg dan het half verharde pad langs 
de sloot. Steek het kruisend fietspad over en vervolg het pad. Ga aan het einde LA over het fietspad en 
sla de eerste weg RA, Wisentweg. 

 
2. Ga direct vóór het bord “Green Campus” RA en volg het half verharde pad terug langs de weg die we net 

zijn overgestoken. Sla daarna LA en volg het pad het bos in. Sla op het open stuk voor de heuvels LA op 
een kruising van half verharde paden. Ga 
aan het einde LA over het betonfietspad 
en steek daarna de asfaltweg over. Sla 
direct na het bord “Midden-Flevoland 
Wisentbos” RA en volg smal paadje door 
het bos. Volg het pad mee met de bocht 
naar links en ga aan het einde RA over 
een half verhard pad. Sla vóór het water 
LA en volg nu een zandpad. Ga aan het 
eind RA over de houten brug en ga met de 
bocht naar links. Sla vervolgens het eerste 
pad RA, een breed half verhard pad. Sla 



Versie 12 februari 2020. Tekst: ©Mari Smits, Kaart: ©Kadaster CC BY 
 
 

voor het weiland LA en later op de Y-splitsing RA en na het picknickbankje LA. Volg nu de rand van het 
bos. Steek de populierenlaan over en volg dan het pad met een scherpe bocht naar rechts en dan naar 
links en vervolg dan het pad door de bosrand. Sla aan het eind LA en volg het betonfietspad. Ga over de 
brug en hou daarna rechts aan richting FKP 12 over een half verhard pad. Neem verderop het eerste 
betonpad LA en daarna RD over een asfaltweg. Ga op een brede kruising RD en vervolg de asfaltweg. Sla 
voor de afsluitbalk RA en hou voor het weiland links aan. Ga na de bijenkasten LA voor een bezoek aan 
de dorpsboerderij. Steek bij de verkeersdrempel de weg over. 

 
3. Ga daarna terug naar de asfaltweg, steek de weg over, even naar rechts en dan LA terug naar het 

weiland. Sla daar LA. Ga aan het eind RA en volg het betonpad. Ga in de bocht LA het betonpad op. Ga 
na het passeren van de brug LA het talud op naar boven. Ga boven LA de brug over  en aan de andere 
zijde van de vaart LA het trapje naar beneden en onder LA onder de brug door over het betonfietspad. 
Ga over de houten brug en volg daarna een smal zandpaadje langs de vaart. Ga aan het eind RA over een 
half verhard pad. Hou op de Y-splitsing rechts aan. Passeer een houten vlonder en sla daarna RA en volg 
het graspad. Sla aan het eind LA. Ga vervolgens LA een graspad het bos in. Passeer een brede grasstrook 
en vervolg het graspad door het bos. [N.B. Dit pad kan drassig zijn. Sla dan RA en ga aan het einde LA over 
het fietspad.] Ga aan het eind RA over breed half verhard pad en daarna LA over het asfaltfietspad. 

 
4. Steek de weg (De West) over en ga daarna direct LA het betonpad (Dronterpad) op. Steek de klinkerweg 

(Het Dagwerk) over en vervolg het pad. Ga aan het eind LA over het asfaltfietspad langs de weg. Ga 
daarna RA over de verkeersdrempel en RD het half verharde 
pad het bos in. Ga na het bos RD en vervolg het half verharde 
pad. Ga in het bos op de Y-splitsing LA en daarna direct weer 
LA. Ga aan het einde van het pad voor het weiland RA over het 
asfaltfietspad. Sla aan het eind RA en neem het brede fietspad 
en neem daarna het tweede pad LA, een breed half verhard 
pad. Ga bij de derde kruising van wandelpaden LA en daarna 
aan het einde van het pad RD over de klinkerweg (Orionweg, 
later Marsweg). Sla aan het eind LA, Venusweg en volg deze 
weg met de bocht naar rechts. Ga aan het eind RA (Jupiterweg), 
en vervolgens de eerste straat LA Copernicuslaan. Ga voor de 
rotonde RA, De Zuid en dan LA over het zebrapad. Ga daarna 
RA langs het fietspad. Ga voor de achterzijde van het 
gemeentehuis bij FKP 51 LA langs het fietspad en daarna het 
eerste klinkerpad RA. Loop langs de zijkant van het 
gemeentehuis. Hou vervolgens rechts aan en loop onder de 
galerij door. Sla daarna de eerste winkelstraat LA. Ga aan het 
eind RA en sla na het passeren van de poort “Suydersee” LA en 
loop het winkelcentrum uit. Hou bij het kunstwerk met de vier 
beelden rechts aan en sla daarna LA, steek de zijweg over en volg de parallelweg langs De Noord. Ga RD 
de brug over en RD bij de rotonde en blijf het fietspad langs De Noord volgen naar het station. 
EINDE VAN DE WANDELING. 

 


