9 - Dorpsbos
Praktische informatie:

Na het wat minder aangename kilometertje van het station naar het
dorpscentrum maakt u na dat centrum een leuke wandeling door het vele
groen dat Dronten u te bieden heeft. Over schelpenpaden langs een brede
vaart kuiert u naar het Wisentbos (met de Dorpsboerderij voor een consumptie). In het Wisentbos hebben het I.V.N. en S.B.B. een prachtig
natuurpad uitgezet dat u grotendeels gaat volgen met onderweg vele
infobordjes over de flora en fauna; dat wordt dus een leerzaam stukje.

Afstand: 11 km
Soort: rondwandeling
Start- en eindpunt:
station Dronten
De Noord 71
8251 GM Dronten
Coördinaten: 52°32’2” N 5°43’15” E

Na dit Wisentbos wisselt u naar het Dorpsbos Dronten. Ook dat mag er
met de vele prachtige wandelpaden zijn. Daarna bent u weer spoedig in
het centrum.

Horeca:
In centrum
Dorpsboerderij Dronten
Wisentweg 5A
8251 PB Dronten

1. Verlaat station richting dorp (bordjes richting centrum, De

Honden: aangelijnd

Noord, brede drukke weg met ventwegen): u ziet in verte kerktoren, onderweg 2 rotondes RD oversteken, na 2e kruist u brede

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1089/5841

vaart. Eenmaal bij die kerktoren met knikje RD winkelstraat
(Kop van het Ruim) volgen, al na 50m in 1e winkelstraat RA en
poort door. Aan einde op pleintje LA, tegenover Hema RA, u loopt
winkelcentrum uit. Daarna RD en gezondheidscentrum De Schans
rechts van u passeren. Aan einde eerst weg oversteken en aan
overkant RA. Bij rotonde LA (Educalaan). Bij huisnr 5a aan rechterkant gaan lopen en na huizenblok met rechterbocht meegaan
(Watersportkade). Verderop LA naar brug met groene bogen, die
brug over. Direct daarna LA, volg stukje tegelpad, en voor Arendschelling ook LA, schelpenpad langs vaart en blijf daarlangs.
Na bijna 1km (voor brug) rechterbocht volgen. Aan einde LA en
gelijk daarna RA fietspad volgen. Bij daaropvolgende vluchtheuvel
LA drukke weg oversteken, aan overkant RD, linkerbocht volgen
en na 10m op zandpad scherp RA bos in. Wat verderop merkt u
dat dit een ruiterpad is, dus hou daar rekening mee.
Na flink wat bochten en recht stuk (daar ziet u rechts een weg)
op kruising LA richting grasland (op deze kruising naar rechts is
de Dorpsboerderij).
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2. Voor houten hek RA, loop pad uit. Op kruising met asfaltwegje
RD (Bord IVN/geel natuurpad). Blijf schelpengruispad volgen,
maakt onderweg wat bochtjes, volg gele route. Voor kanaal LA en
aan einde van pad RA brugje over. Daarna op smal en verderop
breed pad RD (gele route). Op zeer ruime T-kruising RA, pad
wordt smaller, maakt linkerbocht, klim aan einde heuvel op.
Na van uitzicht te hebben genoten op die heuvel LA, sterk dalend
paadje (is u dat te heftig, dan terug die heuvel af en loop even
om) en verdergaan over pad langs bosrand.
3. Aan einde op betonplatenfietspad LA. 20m na 1e brugje LA,
daarna brugje over. Aan einde bij bankje RA. Na afdaling door
hoog gelegen stuk bos op asfaltpad RA. Na grasveld, strak voor
donkere bosrand, LA, betonplatenpad met rechts dat bos.
Na 100m op 1e kruising RA, volg even paardenpad, en let op!,
waar paardenpad naar links buigt RD!, grasweg naar brede vaart
met daarvoor linkerbocht. Bij brug daar onderdoor gaan, direct LA
talud opklimmen (u kunt ook omlopen) en boven LA die brug over.
Direct na brughek scherp LA en over trapje naar beneden.
Voor vaart RA en al na 30m wederom RA, betonplatenpad met
links sportvelden. Aan einde RA, voor rotonde LA (Gildepenningdreef), weg oversteken en na stukje fietspad op asfaltweg LA.
Kort na rechterbocht LA en na wederom rechterbocht RD Dorpsbos Dronten in. Asfaltpad maakt om graslandje linkerbocht.
Direct na brugje RA, graspad aan linkerkant van sloot (is dat
wat ruig, de rechterkant volgen kan ook). Bij dammetje LA,
halfverhard pad met bankje. Op kruising met bospad RD.
Op kruising met asfaltwegje RD en ruim 30m daarna LA.
Op 1e kruising RA, breder pad. Na 2 flauwe bochten op 1e
kruising RA en al na 20m op 1e pad LA. Op kruising RD, wat
verderop ziet u rechts grasland. Let op: daarlangs lopend op
1e pad LA en RD-gaand bebouwing inlopen.

4. Daarin met knikje RD. Op kruising RD (Marsweg). Aan einde
LA (Venusweg). Na rechterbocht aan einde RA (Jupiterweg) en
direct na haag van huisnr 21 LA, tegelpad. Aan einde van
tegelpad RA, brede klinkerweg oversteken, en op tegelpad voor
Ichthuscollege LA. Op 1e tegelpad (hoek schoolfietsenstalling)
RA. Na kerk aan einde LA. In linkerbocht bij kerktoren RA,
winkelstraat (De Rede). Tegenover huisnr 14 LA en poort onder
grijs deel van gebouwblok door, daarna winkelstraatje in. Aan
einde van pleintje (u was hier al eerder) RA. Op kruisinkje RD
en op plein na poort LA. Op volgend plein RD (De Noord). Nu
alsmaar RD-gaand bent u na een dikke 500m bij het station,
onderweg op 2 rotondes RD.
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