
Fietsroute: 
Larserbos - Natuurpark 

Lelystad

Lengte  ± 20-25 km

Conditie  Voornamenlijk verharde, maar  ook enkele onverharde wegen.

1 Start bij de ingang van Natuurpark 
Lelystad.
Vertrek via de Meerkoetenweg naar 
het zuidwesten (in de richting van 
fietsknooppunt 85) en sla na 700 meter 
linksaf het bospad op. Volg dit bospad tot 
aan de Vlotgrasweg. Daar ga je rechtsaf.

2 Via de Vlotgrasweg fiets je langs de 
akkers recht op het Larserbos af. Op de 
T-splitsing sla je linksaf, de Zeebiesweg 
op. Bij de volgende kruising sla je rechtsaf 
het fietspad op dat paralel aan de 
Larserringweg loopt. Je fiets nu richting 
fietsknooppunt 60. 

3 Na ongeveer 1 km sla je rechtsaf en 
fiets je, via de inrit van het gebouw van 
Waterschap Zuiderzeeland, het fietspad 
op. Je fiets nu het Larserbos in. Fiets langs 
het waterschapsgebouw en de slagbomen. 
Na 100 meter sla je linksaf en ga je het 
gravelpad op. Dit pad leidt je dwars door 
het Larserbos. Blijf, daar waar je een 
kruising of splitsing tegenkomt, rechtdoor 
fietsen. Uiteindelijk fiets je na een ronde van 
ongeveer 3,5 - 4 km het bos weer uit en kom 
je op de Zeebiesweg terecht. 

4 Sla op de Zeebiesweg linksaf, richting 
de brug. Over de brug ga je rechtsaf 
het fietspad op. Je bevindt je nu in het 
Larservaartbos. Fiets via knooppunt 84 naar 
knooppunt 85.

5 Bij knooppunt 85 sla je rechtsaf de 
Meerkoetenweg op. Je fietst over de brug 
recht op de ingang van Natuurpark Lelystad 
af.

6 In Natuurpark Lelystad zijn er diverse 
wandel- en fietsroutes, variërend van 2 tot 
15 kilometer.
Volg hiervoor de borden in het park.

Deze route voert je langs prachtige akkers en akkerranden naar het dorp dat 

er nooit kwam: Larsen. Sluit, als kers op de taart, deze route af met een fiets- 

of wandeltocht door Natuurpark Lelystad.

De Route

Gegevens



Bezienswaardigheden
1 Fiets je in de lente of zomer dan heb je een grote kans om 
bloeiende akkerranden te zien langs de Meerkoeten- en de 
Vlotgrasweg. Wilde planten, kruiden en bloemen sieren de randen 
van de grote akkers. Deze randen dienen vooral om bijzondere 
vogels (zoals de kneu en de zomertortel) en insecten (zoals de wilde 
bij) te voorzien van voedsel. 

2 Op de akkers links en rechts wordt heel veel voedsel en bloemen 
verbouwd. Je bevindt je nu middenin de Groentetuin van Europa. 
Fiets je hier in het voorjaar? Dan zul je ook diverse velden vol tulpen 
zien. Een prachtig en kleurrijk gezicht. 

3 Het Larserbos ligt op de plek waar oorspronkelijk het dorp 
Larsen was bedacht. In eerste instantie wilde men in Oostelijk 
Flevoland (net als in de Noordoostpolder) één stad met  
verschillende kleinere dorpen eromheen, waar men op de fiets (het 
vervoermiddel van die tijd) naar toe zou kunnen. In 1955 waren 

er daarom (naast de hoofdstad Lelystad) elf dorpen bedacht, 
waaronder Larsen. Echter steeg rond diezelfde tijd het autobezit 
explosief. Een vervoermiddel waarmee langere afstanden eenvoudig 
konden worden afgelegd. Daarom werd de streep door meerdere 
dorpen gehaald.
 
4 Het laserbos is een smalle bosstrook tussen de Larserweg en de 
Larservaart. Smal, maar ontzettend gevarieerd qua flora en fauna.  

5 In Natuurpark Lelystad leven bijzondere dieren in een natuurlijke 
omgeving. Zo kun je oog in oog komen te staan met een wisent, wild 
zwijn, edelhert, Przewalskipaard of zelfs een eland. Ook leven in het 
park ooievaars, otters, bevers, moefflons en Pater Davidsherten. 
De dieren leven in grote leefgebieden dus het is altijd een uitdaging 
om de dieren te kunnen spotten. Het prachtig onderhouden park 
heeft kilometerslange goede fiets- en wandelpaden die je langs de 
verschillende dieren voeren

De Lelystadse Boer is een initiatief van zeventig boeren in een straal van ongeveer 2,5 kilometer rondom Lelystad Airport. 
In het gebied van De Lelystadse Boer is het prachtig en blijft het nu en

in de toekomst goed boeren, dat is onze missie.

www.delelystadseboer.nl
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