
Wandelroute (17,1 km): 
Knarbosroute - Lelystad

Start- en eindpunt:  De Meeuwenhoeve, Meeuwenweg 28,   
 8218 NE Lelystad. 

Openbaar vervoer:  niet beschikbaar.

Horeca onderweg: De Meeuwenhoeve, 
 (op afspraak, 0320-288246). 

Onverhard:  92%
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1.  Sla vanuit de uitgang van De Meeuwenhoeve LA en volg de 
asfaltweg (Meeuwenweg). Sla daarna voor het bosperceel bij de 
afsluitbalk ‘Flevolandschap’ LA en volg het brede pad. Vervolg het 
pad tweemaal met een bocht naar links. Na het passeren van een 
sloot buigt het pad af naar rechts en gaat het bos in. Blijf het brede 
pad volgen en ga verderop RD over een breed graspad. Ga aan 
het einde RA over de asfaltweg, Knarweg en steek de asfaltweg 
(Vogelweg) over.

2.  Ga dan RD over het veerooster en hou daarna rechts aan 
langs de sloot. Sla direct RA het bos in en sla na het einde van het 
bos LA en volg de bosrand. Hou verderop bij de aansluiting van een 
breed pad dat links uit het 
bos komt rechts aan en blijf 
de bosrand volgen. Sla bij 
de wit/rode LAW-markering 
LA en volg het graspad. 
Daarna buigt het pad af naar 
rechts en passeert u een 
kunstwerk aan de linkerzijde. 
Volg daarna het pad met een 
bocht naar links en ga dan bij een kruisend pad RD het bos in. Sla 
aan het eind LA, breed graspad. Ga daarna RA en volg het graspad 
over een dijkje. Ga door het blauwe klaphek en steek het brede 
zandpad over en hou rechts aan na de sloot. Volg hier het graspad 
links van de sloot. Het pad buigt af naar links en gaat het bos in. 
Sla op de driesprong RA. Sla direct daarna LA en volg het graspad 
door het bos. Ga RD over het brugje met rooster en vervolg het pad. 
Ga aan het eind LA en vervolg de route met wit/rode markering. Het 
pad komt uit bij de bosrand, hou links aan en volg de bosrand. Ga 
vervolgens LA het eerste pad het bos weer in bij de paal met gele 
kop.

3.  Ga daarna LA, breed pad met half verhard fietspad en volg 
de bocht naar rechts. Sla voor de sloot RA. Aan het eind buigt 
het pad naar links en ga daar direct weer naar links en ga daarna 
links vooruit het bos in (breed graspad). Sla vervolgens het eerste 
graspad RA en ga verderop RD het naaldbos in. Het pad komt uit 
op een grasveld. Hou op 
dit veld links aan. Sla in de 
linkerhoek van het veld RA 
bij paal met gele kop en volg 
het brede pad. Sla bij het 
grasveld aan de linkerzijde 
LA en volg links de bosrand. 
Sla in de hoek van het veld 
LA en volg een graspad 
het bos in. Het pad maakt direct een scherpe bocht naar rechts en 

loopt over een grasdijkje. Ga aan het eind het graspad LA en daarna 
aan het eind RA voor de waterplas. Ga aan het eind LA en volg het 
fietspad over het veerooster. Het fietspad buigt verderop naar links. 
Blijf dit pad volgen tot het einde en ga daarna over het veerooster.

4.  Steek de asfaltweg (Vogelweg) weer over en ga RD over 
de asfaltweg, Knarweg en sla direct RA bij de afsluitbalk van 
Flevolandschap. Ga daarna RD langs de bosrand. Volg verderop de 
bosrand naar links en in de bocht weer naar rechts. Sla vervolgens 
LA het graspad het bos in. Dit pad is door omgevallen bomen 
wat moeilijk begaanbaar. Sla aan het eind LA graspad en voor de 
sloot RA en volg de bosrand. Passeer de afsluitbalk en ga daarna 
rechts omhoog de dijk (Knardijk) op. Sla op de dijk RA en volg het 
klinkerpad. Steek de kruisende asfaltweg (Vogelweg) over en vervolg 
het pad over de dijk. Passeer het wildrooster en volg het betonpad. 
Sla na de bocht in het betonpad LA en ga over de ijzeren brug. Ga bij 
het informatiebord even LA en direct RD het graspad het wilgenbos 
in. Ga aan het eind van het pad LA en direct LA weer het wilgenbos 
in. Het graspad kronkelt daarna door een rietveld. Ga aan het eind 
RA en volg nu het graspad langs de brede sloot. Vervolg het pad met 
een bocht naar rechts. Steek aan het eind de asfaltweg (Vogelweg) 
over.

5.  Ga RD door het ijzeren hek en buig daarna af naar links. 
Passeer de afsluitbalk van Flevolandschap en sla daarna RA het 
bos in. Sla aan het eind RA en volg het brede graspad. Sla vóór de 
bocht RA en ga daarna direct LA langs de bosrand. Ga dan schuin 
LA het graspad het bos in. Ga op de Y-splitsing LA en volg daarna 
de bocht naar links. Sla daarna nogmaals LA in de bocht en sla voor 
het dennenbos RA. Ga aan het einde RA, daarna aan het einde LA 
en direct LA langs de bosrand. Ga bij het einde van de sloot RD het 
bos in. Sla bij het begin van de volgende sloot RA. De weg buigt 
af naar links. Sla daarna op de kruising van paden LA, breed half 
verhard pad. Ga RD over het schelpenpad door het grasveld. Het pad 
buigt af naar rechts en gaat het bos in. Verderop buigt het pad af 
naar links. Ga aan het einde van het pad RD over de ijzeren brug en 
daarna LA over de klinkerweg omhoog de dijk op. Hou bovenop de 
Knardijk links aan en ga vervolgens RA naar beneden. Sla beneden 
LA, passeer de afsluitbalk en ga RD langs de bosrand. Sla aan het 
eind RA het bos in en sla op de driesprong LA. Ga daarna RD naar 
de asfaltweg (Knarweg), sla daar RA en direct LA en passeer de 
toegangshek bij de borden Knarbos. Sla direct daarna voor het bord 
“Eigen terrein” RA, ga voor het landbouwperceel RA en sla dan LA en 
volg de grasstrook langs de populieren. Ga daarna links de hoek om 
en vervolg de brede grasstrook langs de bomen. Hou aan het eind 
rechts aan en loop naar de toegangspoort van de Meeuwenhoeve.
EINDE VAN DE WANDELING.

Knarbos, Wilgenreservaat
We maken een wandeling door één van de mooiste natuurgebieden 
van Flevoland. Het 350 hectare grote Knarbos werd in 1974 
aangelegd op een voormalige zandplaat in de Zuiderzee, De Knar, 
waar regelmatig schepen vastliepen. De zanderige bodem was 
minder geschikt voor landbouw en werd daarom ingeplant als bos. 
Vanaf de voormalige boerderij De Meeuwenhoeve, die nu dienst doet 
als partycentrum, wandelen we eerst naar het noordwestelijk deel 
van het bos. Onderweg komen we enkele kunstwerken tegen die 
door lokale kunstenaars zijn geplaatst langs het Pionierspad. We 

wandelen door bos, langs bosranden, langs een ondiepe waterplas 
en over open velden en komen onderweg runderen en pony’s tegen.

Daarna gaan we westwaarts en passeren we de Knardijk en oude 
werkhaven die herinnert aan de aanleg van de polders. In Zuidelijk 
Flevoland duiken we het Wilgenreservaat in, een wilgenbos dat zich 
na de drooglegging in 1968 spontaan heeft ontwikkeld. Via het 
westelijk deel van het Knarbos, de Knardijk en het oostelijk deel van 
het bos keren we terug naar de Meeuwenhoeve.


