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Flevospoor Lelystad-Harderhaven (29 km) 
Auteur: Mari Smits 

 

Startpunt: Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad.   

Eindpunt: Rotonde Harderhaven. 

Openbaar Vervoer: NS-station Lelystad (start), buslijn 148 (Lelystad-Harderwijk), haltes Natuurpark, 

Gooiseweg en Harderhaven. 

Horeca onderweg: 

Restaurant Hajé Natuurpark (na 8,2 km) en Restaurant Hardersluis (bij eindpunt). 

 

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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Flevospoor Lelystad-Harderhaven (29 km) 

Natuurpark, Larserbos, Harderbos.  

We gaan een wandeling maken vanuit het centrum van Lelystad richting Harderwijk. We volgen deels 

de route van het oude Flevospoor, een van de oudste gemarkeerde wandelpaden van Nederland. De 

route is niet (meer) gemarkeerd. Na de parken van Lelystad doorkruisen we het Natuurpark Lelystad, 

een park waarin dieren worden gefokt om later te worden uitgezet in natuurgebieden in Europa. We 

volgen daarna het fietspad langs de Larservaart en komen dan uit in het Larserbos, de plek waar ooit 

het dorp Larsen had moeten verrijzen. Tenslotte doorkruisen we het Harderbos, een groene oase aan 

de rand van het Veluwemeer. Vanuit het eindpunt in Harderhaven is het mogelijk aan te sluiten het 

oude Flevopad. 

1. Lelystad-Natuurpark Lelystad (8,2 km) 

Vanuit hoofdingang Provinciehuis (achter NS-station) rechtsaf. Daarna weer rechtsaf (Botter 15) en 

linksaf vóór gebouw KPN, onder spoor door. Na de oversteek bij de verkeerslichten rechtsaf en direct 

linksaf over Zilverparkkade. Bij supermarkt rechtdoor door tunnel. Daarna in bocht links aanhouden en 

weg oversteken richting Wold. Op Y-splitsing rechtsaf richting Kamp/Wold en direct links aanhouden op 

Y-splitsing richting fietsknooppunt 63. Bij 5-sprong rechtdoor en 

dan op kruising rechtdoor over betonpad. Na bruggetje 

klinkerweg oversteken en betonpad vervolgen. Vóór de 

volkstuinen rechtsaf over bruggetje. Links aanhouden op Y-

splitsing richting woonhuizen en dan rechtsaf voor woonhuizen. 

Deze weg langs de bosrand blijven volgen. Rechts van huisnr. 

10-38 het schelpenpad op door het bos. Aan het einde van dit 

pad (voor vijver) linksaf over het schelpenpad. Na geel hekje 

rechtdoor over weg langs vaart en daarna rechtsaf over de 

houten brug. Na de brug linksaf fietspad richting fietsknooppunt 

89. Bij dit fietsknooppunt rechtdoor onder brug richting 

fietsknooppunt 88. Vanaf dit knooppunt valt de route samen 

met het Pionierspad. Rechtdoor over fietspad langs Dronterweg. 

Na de brug linksaf en onder brug door. Het fietspad blijven 

volgen tot na het viaduct van de snelweg. Bij fietsknooppunt 86 

rechtsaf het betonpad op richting Natuurpark. Dit pad wordt later een schelpenpad. Het eerste pad 

linksaf richting fietsknooppunt 85. Einde pad rechtsaf en direct linksaf richting fietsknooppunt 85. Bij 

paal nr. 15 rechtsaf richting otters. Einde pad (bij paal nr. 20) linksaf richting Bezoekerscentrum. 

 

2. Natuurpark Lelystad-Rietweg (9,8 km) 

Vanuit ingang hoofdgebouw Flevolandschap rechtdoor langs zijvleugel. Daarna linksaf het klinkerpad 

volgen richting “De Waterlely”. Het eerste pad rechtsaf (bij 

paal nr. 2) richting Prehistorische Nederzetting. Bij einde 

pad rechts aanhouden richting poort. Vervolgens de weg 

(Vlotgrasweg) oversteken en langs afsluitbalk en het 

schelpenpad volgen, zijpaden negeren. Aan het einde 

linksaf de asfaltweg (Meerkoetenweg) op en over brug. 

Kort voor het einde van de weg linksaf bij fietsknooppunt 

85 de doodlopende weg in richting fietsknooppunt 84. 

Verlaat hier het Pionierspad. In de bocht van de klinkerweg 

rechtsaf het betonfietspad op richting fietsknooppunt 84. 
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Dit fietspad langs de vaart volgen over twee fietsbruggen tot het einde. Aan het einde van het fietspad 

linksaf over asfaltweg (Zeebiesweg) de brug over. Na de brug rechtsaf over parkeerplaats langs bosrand. 

Loop langs het infobord en volg een halfverhard pad door het Larserbos. Na de fietsbrug gaat dit pad 

over in een asfaltweg. Op de driesprong rechtsaf de asfaltweg volgen. Ga vervolgens de eerste asfaltweg 

rechtsaf. Daarna na de bocht eerste pad linksaf, halfverhard paadje. Aan het einde van het pad linksaf, 

betonfietspad langs asfaltweg (Rietweg). 

 

3. Rietweg-Gooiseweg (6,0 km) 

Volg nu het betonfietspad langs de asfaltweg (Rietweg). Ga daarna rechtsaf de Kuilweg in. Na een brede 

sloot rechtsaf over een breed graspad. Aan het einde, voor de vaart linksaf het graspad vervolgen. Aan 

het einde van dit pad rechtsaf over Larsersluis. Direct na de sluis bij fietsknooppunt 53 linksaf, 

betonfietspad richting knooppunt 54. Vervolgens rechtdoor de weg onder de brug vervolgen. Aan het 

einde van de weg (fietsknooppunt 54) rechtsaf, brug over richting Harderbos. Na de brug rechtdoor 

Futenweg, richting Harderwijk. In de bocht linksaf over betonfietspad en direct rechtdoor de Gooiseweg 

oversteken bij verkeerslichten. 

  

4. Gooiseweg-Harderhaven (6,0 km) 

Gooiseweg oversteken bij verkeerslichten en dan 

rechtsaf betonpad tussen bomen volgen 

(Harderbosroute), en daarna bocht naar links. 

Rechtdoor de asfaltweg (Sternweg) oversteken bij 

fietsknooppunt 57, fietspad het bos in richting 

fietsknooppunt 28. Na fietsbrug rechtdoor fietspad 

vervolgen richting fietsknooppunt 35. Einde fietspad 

rechtsaf, asfaltweg richting Harderwijk en rechtdoor 

over houten brug. Direct na brug linksaf over graspad 

(Flevopad) langs water. Vervolgens rechtsaf graspad 

omhoog en het pad volgen over wiebelbrug en 

kronkelpad blijven volgen. Aan het einde van dit pad 

linksaf over brede asfaltweg. Daarna rechtdoor bij 

rotonde de Harderdijk oversteken (fietsknooppunt 

35). Na de oversteek rechtsaf fietspad richting 

knooppunt 29. Door tunneltje naar fietsknooppunt 29.  

EINDE VAN DE WANDELING 

 


