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De wandelroute

De routekaart

Het Larserbos is een sfeervol decor voor een
rustgevende wandeling. Het bos wordt
doorkruist door verschillende wandel- en
fietspaden. Verrassend aan deze route zijn de
mooie strandjes, de bijzondere planten die u zult
tegenkomen en de vogelrijkheid van het bos.
Het meenemen van een verrekijker wordt
daarom aanbevolen bij deze wandeling.

De Bosroute (oranje lijn op de kaart) wordt in het
bos aangegeven door de oranje pijlen. De route is
7,5 km en vanaf de Zeebiesweg of de Rietweg te
bereiken. Via de cijfers op de kaart vindt u interessante informatie over het gebied en de dieren en
planten die er voorkomen.
De Heideroute (blauwe lijn op de kaart) wordt in
het bos aangegeven door de blauwe pijlen. De
route is 4,9 km en is vanaf de Rietweg te bereiken.
Extra informatie over de Heideroute is te vinden
op www.flevolandschap.nl/wandel-enfietsroutes.

De Bosroute is gedeeltelijk afgesloten voor
honden, in verband met de aanwezige koeien.
Als alternatief kan een deel van de Heideroute
gebruikt worden. Houd minimaal 25 meter
afstand tot de koeien.
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Komt u onderweg iets opvallends tegen, zoals kapotte borden?
Meld het dan via ons e-mailadres (info@flevolandschap.nl), onze Facebookpagina
(Het Flevo-landschap), ons Twitteraccount (@flevolandschap) of in één van onze bezoekerscentra.
Maakt u onderweg een leuke foto? Deel deze dan met ons via Instagram (het_flevo_landschap)!
Er is altijd wat leuks te doen in de Flevolandse natuur.
Bekijk onze website (www.flevo-landschap.nl) voor al onze actvititeiten!

1. Start Bosroute
Vanaf de Larserweg (N302) kunt u links de Zeebiesweg op
of rechts de Rietweg op. Aan beide kanten kunt u de route
starten. Daar zijn parkeerplaatsen.
De uitleg in dit document start vanaf de Zeebiesweg.

2. Vogelrijk bos
Het Larserbos staat via verschillende vaarten in verbinding
met Natuurpark Lelystad, het Knarbos en het Harderbos.
Dit is mogelijk een van de redenen voor de vogelrijkheid
van het gebied. In het bos bevinden zich bijvoorbeeld een
hoop zomertortels (zie foto links). Dit is de enige
duivensoort in ons land die elders overwintert,
daarbij is het ook de kleinste duif van ons land.

3. Bijzondere vogelsoorten
Er zijn ook relatief veel bijzondere vogelsoorten in het bos te
vinden, zoals kleine bonte specht (zie foto rechts), en grauwe
vliegenvanger (foto onder). Dit betekent dat het bos zich
ontwikkelt tot een meer natuurlijk bos met flink wat dood
hout.

4. Het eiland
U kunt een kijkje nemen op het eiland. Door de vele
veldesdoorns heeft het bos hier zelfs midden
op de dag een mysterieuze uitstraling.

5. Strandjes met bijzondere planten
De verschillende strandjes hebben naast recreatiewaarde
ook botanische waarde. Er groeien bijzondere planten,
zoals moeraswolfsklauw, geelgroene zegge, echt
duizendguldenkruid en strandduizendguldenkruid,
dwergviltkruid en rietorchis. Zelfs struikheide groeit er.
Ook leuk: bij een van de strandjes heeft de bever zijn
burcht gebouwd.

6. In dit gebied lopen koeien
De Bosroute is gedeeltelijk afgesloten voor honden, in
verband met de aanwezige koeien. Als alternatief kan een
deel van de Heideroute gebruikt worden. Houd
minimaal 25 meter afstand tot de koeien.

7. Een dorpsbos zonder dorp
Waar in het oorspronkelijke inrichtingsplan van Oostelijk
Flevoland het dorp Larsen was gepland, ligt nu het
Larserbos. Het dorp is er nooit gekomen, maar wel,
met een knipoog naar de oorspronkelijke bestemming,
twee vakantieparken.
U nadert de parkeerplaats.
Hierbij eindigt de wandelroute.
Afbeelding: www.geocaching.com

Het Flevo-landschap

Het Flevo-landschap is sinds 1986 de particuliere natuurbeherende organisatie in Flevoland.
Het Flevo-landschap wil de Flevolandse natuur zo goed mogelijk behouden, beschermen en
ontwikkelen en tegelijkertijd zorgen dat de bewoners en bezoekers van deze provincie er zo veel
mogelijk van kunnen genieten. Het Flevo-landschap heeft c.a. 5.300 grond in beheer, waaronder
Natuurpark Lelystad, de Lepelaarplassen bij Almere en Werelderfgoed Schokland.

Openingstijden bezoekerscentra
Bezoekerscentrum Natuurpark Lelystad,
dagelijks open van 12.00 tot 17.00 uur

Bezoekerscentrum De Gesteentetuin (Schokland),
elke zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur
Bezoekerscentrum De Trekvogel (Almere),
elke zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur

www.flevo-landschap.nl

Activiteiten in de buurt

Bij Natuurpark Lelystad staan er altijd activiteiten
op de planning. Binnenkort kunt u mee met de
beverexcursie, de bijensafari of de excursie over
vlinders en libellen. Bekijk: www.flevo-landschap.nl

voor meer informatie. Tot snel!

