Fietsroute:
Knargebied - Harderbroek
In deze route maak je kennis met het afwisselende Flevolandse landschap.
Een route waar akkers, bossen en natuurgebieden elkaar afwisselen. In dit
gebied produceren Lelystadse boeren dagelijks het eten voor miljoenen
mensen. Welkom in de Groentetuin van Europa!

Gegevens
Lengte

± 40 km

Conditie

Voornamenlijk verharde, maar ook enkele onverharde wegen.

De Route
1
Start bij de splitsing N302-Meerkoetenweg
(Fietsknooppunt 79)
Vertrek richting het zuidwesten en ga het fietspad
op dat parallel loopt aan de Meerkoetenweg. Volg dit
fietspad tot aan (huis)nummer 26 en sla daar linksaf
het bospad op.
2
Het bospad volg je tot aan de eendenweg. Steek
deze over en blijf het bospad volgen. Je fietst nu door
het Knarbos.
3
Na enkele kilometers door het Knarbos kom je bij
de Vogelweg. Draai hier het fietspad op naar rechts. Je
fietst nu parallel aan de Vogelweg. Na een paar honderd
meter doemt voor je de Knardijk op.
4
Ga bij fietsknooppunt 47 / op de Knardijk naar
links richting fietsknooppunt 46. Je fietst een rode
klinkerweg op. Na een paar honderd meter houd je
rechts aan en ga je het fietspad op, de Knardijk af.
Beneden aan de Knardijk ga je rechts het bruggetje over
en “duik” je het Knarbos-West in. Volg het pad door het
Knarbos tot aan het Lepelaarpad. Sla daar linksaf, terug
naar de Knardijk.
5
Bij de Knardijk ga je rechtsaf richting
fietsknooppunt 25. Blijf de Knardijk volgen (via
knooppunten 25 en 24) tot aan het Wolderwijd
(fietsknooppunt 23). Voordat je daar bent, kom je nog
over een sluis en vervolgens fiets je onder de N305
(Gooiseweg) door.
6
Bij het Wolderwijd en de weg N707 ga je linksaf
richting fietsknooppunt 29. Je blijft op het fietspad dat
paralel aan de N707 loopt. Je bevindt je overigens nog
steeds op de Knardijk.
7
Vlak voor de rotonde sla je rechtsaf in de richting
van Harderwijk. En direct, na het oversteken, sla je
linksaf (richtig fietsknooppunt 35). Je fietst door een
fietstunnel en vervolgt de weg wederom op de Knardijk.
Na enkele honderden meters kom je bij de volgende
rotonde. Sla hier linksaf de Pluvierenweg op richting
fietsknooppunt 28.
8
Je fiets nu de Knardijk af het Harderwold
in. Bij fietsknooppunt 28 ga je rechtdoor, richting
fietsknooppunt 57 en vervolgens richting nummer 56.
Voor dat je daar bent, ga je bij de stoplichten op de
Gooiseweg (N305) linksaf richting Lelystad. Hier moet
je dus oversteken. Fiets richting fietsknooppunt 54.
9
Je fietst nu via de brug over de vaart. Bij
fietsknooppunt 54 ga je linksaf om vervolgens onder
die brug door naar het begin van het Larservaartbos te
fietsen (fietsknooppunt 53).
10 Het fietspad door het Larservaartbos, een
slingerend fietspad, voert je (via fietsknooppunt 51, 82
en 84) terug naar het beginpunt van je route.

Bezienswaardigheden
1 Je fietst hier dwars door het Lelystadse Boer gebied. Op deze
akkers wordt van alles verbouwd, zoals aardappels, suikerbieten,
graan, uien, kool, tarwe, etc
2 Het Knarbos is een typisch polderbos met veel essen en
populieren. Het bos is in 1974 aangelegd, omdat het gebied niet
geschikt was voor landbouw. Het Knarbos bestaat uit 3 delen. In
Oosterlijk Flevoland ligt het eigenlijke Knarbos en ‘De Stuifketel’. In
Zuidelijk Flevoland, aan de westkant van de Knardijk, ligt KnarbosWest. Ten noordwesten daarvan ligt het Wilgenreservaat.
3 De Knardijk scheidt Oosterlijk en Zuidelijk Flevoland. Deze
dijk werd aangelegd. Nog voordat Oosterlijk en Zuidelijk Flevoland
werden ingepolderd. Toen Oosterlijk Flevoland werd drooggelegd
deed deze dijk tot aan 1968 dienst als buitendijk om Oosterlijk
Flevoland te beschermen tegen het water. In 1968 werd ook Zuidelijk
Flevoland ingepolderd.

5 Let op! Het kan zo maar zijn dat je schapen ziet op de dijk.
Vanaf de dijk heb je een prachtig uitzicht op de akkers. Door
schaalvergroting en het belang van het produceren van voedsel zul
je zien dat de akkers in Zuidelijk Flevoland. Sommige boeren hebben
hier wel een perceel van 200 ha.
6 Aan je linkerhand zie je het natuurgebied Harderbroek. Dit is
een belangrijk leefgebied voor zelfzame vogels zoals de roerdomp,
zilverreiger, lepelaar en baardmannetjes.
10 Het Laservaartbos is een smalle bosstrook, waar je heerlijk in
de luwte kunt fietsen van de wind en geluid. Aan de andere kant van
de Larservaart zie je de akkers van de boeren liggen. Fiets je hier in
april, doe je ogen dan te kost aan de prachtige tulpenvelden.
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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

