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V14 Roggebotzandroute, Dronten (15,8 km) 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt: Parkeerplaats bij pannenkoekenrestaurant “Het Grote Kabouterbos”, 
Roggebotweg 21, 8251 PS Dronten 

Openbaar vervoer: Buslijn 143 vanuit Dronten of Kampen, halte Oudebosweg. Loop vanaf de 
verkeerslichten de Roggebotweg in, sla direct RA en passeer de afsluitbalk. Begin de route bij punt 5. 

Horeca: Pannenkoekenrestaurant “Het Grote Kabouterbos”. 

Onverhard: 95% 

 

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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V14 Roggebotzandroute, Dronten (15,8 km) 

Voor zeelieden en vissers was het Roggebotzand de naam van een verraderlijke zandbank aan de 
monding van de IJssel in de Zuiderzee, waar in de loop der eeuwen diverse schepen aan hun eind 
kwamen. Nu groeit er een bos met sparren, dennen en populieren. Het is het oudste bos in Oostelijk 
Flevoland.  
We gaan hier een gevarieerde wandeling maken. Vanaf de parkeerplaats bij “Het grote kabouterbos” 
wandelen we eerst door een gebied dat een unieke collectie Nederlandse bomen en struiken bevat. 
Midden in deze ‘genenbank’ ligt het scheepswrak van een fluitschip uit de 17e eeuw. De palen 
bovenop het hier geconserveerde wrak laten de omvang van het schip zien. Daarna wandelen via 
paden langs de Roggebottocht en over enkele zandduinen naar het Koningin Wilhelminabos, een 
gedenkplaats voor mensen die aan kanker zijn overleden. Via het jonge landgoed Roggebotstaete 
wandelen we terug naar het Kabouterbos, waar we de wandeling kunnen afsluiten met een 
pannenkoek of een andere consumptie. 

1. De route start bij het informatiebord “Roggebotzand” nabij het 
Grote Kabouterbos. Steek de klinkerweg over richting de 
afsluitbalk. Sla na deze balk direct RA. Ga aan het eind LA en blijf 
de paaltjesroute volgen. Ga met de bocht mee naar links en ga 
daarna de heuvel op. Sla aan het eind RA en hou direct na de plas 
rechts aan en volg het half verharde bospad. Sla net vóór het 
routepaaltje RA en volg het graspad. Sla daarna LA en ga het bos 
in en vervolg daarna dit pad met een bocht naar links. Steek de 
kruisende half verharde weg over en ga daarna RA het bospad in. 
Steek de half verharde weg over en volg de onverharde weg door 
het half open veld. Ga op de kruising RD. Sla bij de wegwijzer  
“scheepswrak” LA. Ga na het bezoek aan het wrak terug en sla 
dan bij de wegwijzer LA.  Het pad wordt hier een graspad. Sla aan 
het eind RA, graspad. Het pad gaat over in een bospad. Sla aan 
het eind LA, onverharde weg, en ga direct RA voor de waterplas. 
Volg nu het graspad. Steek de half verharde weg over en vervolg 
het graspad. Steek verderop een kruisende onverharde weg over en vervolg het graspad door het bos. 

 
2. Steek de klinkerweg over en ga RD, bospad en hou daarna links aan. Verlaat hier de paaltjesroute. Ga 

aan het eind voor het water (Roggebottocht) LA en volg het graspad langs het water. Ga RA over de 
houten brug en aan de overzijde LA langs het water. Hou voor de heuvel links aan en volg het 
onverharde pad langs het water. Hou bij de paal met vleermuizenkast links aan en blijf de waterkant 
volgen. Het pad komt nu samen met een ATB-pad en volg nu dit pad. Het pad loopt over een heuvel en 
ga na de heuvel LA over het gras. Ga voor het water RA en volg het zandpad langs de Roggebottocht. 

 
3. Ga LA over de brug over de asfaltweg en dan direct het tweede pad RA het bos in. Het pad komt uit op 

een breed half verhard pad. Sla hier RA en volg het brede pad. Ga direct vóórdat de ATB-route naar 
rechts het bos in duikt RA over een graspad het bos in. Ga aan het eind LA langs het water. Ga RA over 
de houten brug, dan RA en direct LA het bos in. Ga RD bij de eerste zijweg rechts. Ga daarna op de 5-
sprong scherp RA het half verharde pad op met witte pijl op een rood vlak. Sla aan het einde RA en volg 
nu de half verharde weg. Sla daarna op de kruising LA en volg de half verharde weg. Ga LA over de 
asfaltweg en daarna RD langs de witte slagboom met opschrift “KWF-bos”. 
Het Koningin Wilhelminabos bestaat sinds 1999. Het is een geschenk van Staatsbosbeheer aan KWF-
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Kankerbestrijding ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het fonds. Van 2000 tot en met 2015 zijn er 
zo’n 25.000 bomen geplant ter herinnering aan 
mensen die aan kanker overleden. Midden in het 
bos bevindt zich een herdenkingsplek met glazen 
panelen met daarop de namen van de overledenen. 
Ga na de slagboom direct RD over het half 
verharde pad. Dit buigt daarna af naar rechts. 
Passeer de houten brug en wandel in de richting 
van de gedenkplaats. Ga voor het beeldje van 
koningin Wilhelmina RA en direct LA en loop voor 
langs de glazen panelen. Sla na het gedicht “De 
liefste naam” RA en ga tussen de panelen door 
richting het pad met het bord “2001 t/m 2015”. 

 
4. Sla op de kruising RA en volg de half verharde weg door het bos. Sla ca. 20 meter na het passeren van de 

tweede sloot LA en volg een onverharde weg. Sla daarna op de driesprong RA. Blijf de onverharde weg 
door het bos volgen. Deze weg gaat over in een breed graspad. Ga na het einde van het bos RD, passeer 
de sloot en volg de onverharde (later half verharde) weg over landgoed Roggebotstaete. Ga bij het 
houten gebouw aan de rechterzijde RD. Sla aan het eind RA, asfaltweg. Ga na de parkeerplaats RD en 
passeer de afsluitbalk. Ga daarna RA over de onverharde weg en neem vervolgens de eerste onverharde 
weg LA het bos in. Sla vervolgens RA, een klein stukje asfalt dat overgaat in een onverharde weg. Neem 
dan het eerste graspad LA. Het pad loopt dwars over een boomkwekerij. Steek het fietspad over en ga 
aan het eind LA over de onverharde weg langs het water (Roggebottocht). Ga RA en volg de asfaltweg 
die overgaat in een half verharde weg. Ga aan het einde van de half verharde weg RD over een breed 
graspad. Sla aan het eind RA en volg het graspad tot het einde. 

 
5. Ga hier RA (busreizigers gaan hier RD) over de half verharde weg die verderop overgaat in een asfaltweg. 

Sla in de bocht van de weg LA en volg een 
graspad door het bos. Ga het tweede, brede pad 
RA. Sla aan het eind voor het water LA. Ga bij de 
duiker RD over de onverharde weg en ga 
vervolgens LA omhoog het bos in en volg de 
palen met rode spits van het kabouterpad. 
Passeer een breed graspad en vervolg het 
kabouterpad. Sla voor het pannenkoeken-
restaurant LA en neem de klinkerweg richting de 
parkeerplaats.  
EINDE VAN DE WANDELING 

 


