
De Swifterlandtocht – zaterdag 26 november 2022 

Parkoersbouwers: Mari Smit en Jeanet Guit 

Start: Sporthal Het Dok, Educalaan 3, 8251 GC Dronten 

Openbaar Vervoer Station Dronten is gelegen aan de spoorlijn Lelystad C en 
Kampen-zuid. De startlocatie ligt op 1300 m van het station. Vanaf het station 
staan er pijlen naar de start. 

Vanuit Lelystad rijden er geen treinen naar Dronten. Dit in verband met een 
calamiteit enige tijd geleden. Het spoor zal niet hersteld zijn als wij Dronten gaan wandelen. De NS zet 
bussen in vanaf station Lelystad naar station Dronten. Dronten is wél bereikbaar met de trein vanuit 
Zwolle/Kampen. 

Parkeren: Parkeren kan gratis bij het nabijgelegen winkelcentrum. Rond de startlocatie zijn er weinig 
parkeerplaatsen. 

Wandeltocht vanuit Dronten 
Het is de tweede keer dat we te gast zijn in Dronten. In januari 2013 maakten we een barre tocht richting 
Ketelhaven en het Roggebotzand. De tocht stond toen in het teken van de net geopende Hanzelijn, de 
nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle. Ook vandaag zullen we treinen zien. 

De gemeente Dronten is een jonge gemeente. Ze bestaat pas sinds 1972. Tot de gemeente Dronten 
behoren ook de dorpen Biddinghuizen en Swifterbant en alle drie de dorpen zijn echter als 
woongemeenschappen ouder. Al in 1962 kwamen de eerste bewoners naar Dronten, in oktober 1963 
naar Biddinghuizen en een maand later vestigden zich de eerste inwoners in Swifterbant. De oudste 
woongemeenschap is de nederzetting Roggebotsluis geweest. Van 1958 tot 1968 woonden hier de 
eerste dorpelingen in houten barakken. 

De naam Dronten, die aan de eerste in Oostelijk Flevoland te bouwen woonkern is gegeven, werd 
ontleend aan het ten westen van Kampen gelegen polder Dronthen. De stedenbouwkundig ir. J.J. van 
Tol kreeg in 1958 opdracht een structuurplan te maken. Na enkele aanpassingen kwam er een plan voor 
een woonkern van 20.000 inwoners. Op 29 juni 1957 werd Oostelijk Flevoland officieel droog verklaard. 
De gemeente Dronten telt 42.017 inwoners op een oppervlakte van 334 km². Het dorp Dronten zelf telt 
28.795 inwoners. 

Dit keer gaat de tocht westwaarts, richting Swifterbant. Vanuit ’t Dok maken we eerst een wandeling 
door het Dorpsbos, een verzameling groengebieden aan de buitenrand van Dronten. Via het Van 
Veldhuizenbos gaan we Dronten uit en gaan we rusten bij De Kemenade. Tot voor enkele jaren hadden 
de eigenaren hier een sauna. Nu wordt hun zwembad gebruikt voor zwemlessen. Na de soep (en voor 
de 20-ers ook de koffie of thee) beginnen we aan een ruig stukje bos langs de Lage Vaart. Na de 
oversteek van deze vaart maken we kennis met het Wisentbos, het echte dorpsbos van Dronten. 
Daarna, met de nieuwbouw van Dronten in zicht, scheiden hier de wegen van de 20 en de 40 kilometer.  

De wandelaars op de 40 gaan het buitengebied in en lopen via het Elandpad, de Elandweg en de 
Dronterringweg naar Swifterbant.  

In 1957 werd Swifterbant ontworpen in de vanaf 1950 drooggelegde polder Oost-Flevoland. In 1962 
werden de eerste huizen opgeleverd. De bewoners vinden werk in de landbouw in de polder, en in 
nijverheid en dienstverlening in Dronten en Lelystad.  
De naam Swifterbant verwijst naar een gouw uit de vroege middeleeuwen die ten noorden van de  
Veluwe moet zijn geweest. Dit gebied is grotendeels in de golven van het latere Almere verdwenen. De 
naam zou zoiets als linksgelegen betekenen. Het zou dan de tegenhanger zijn Teisterbant 
rechtsgelegen, een andere gouw uit de vroege middeleeuwen. In van Swifterbant is in 2010 een 
prehistorische nederzetting gevonden in 2010. 

Ook in Swifterbant maken we kennis met het Dorpsbos, maar tussendoor gaan we rusten bij De Meiden. 
Daarna doorkruisen vooral het avontuurlijke Swifterbos. Aan de rand van het bos worden momenteel 
grote windturbines gebouwd. Deze zijn maar liefst 240 meter hoog! 

Daarna gaan we via de Biddingweg en de Elandweg terug naar Dronten. Op de Elandweg is de 
koffiepost gevestigd. Daarna maken we kennis met een mooi graspad langs de akkers van het 
Biologisch-Dynamisch landbouwbedrijf GAOS. Via het Elandpad keren we terug in Dronten. Na de 
fruitpost, enkele fietspaden en een natuurpad langs de Lage Vaart komen we uit bij de jachthaven. 
Vanaf daar is het niet ver meer tot ’t Dok. 



Knorretje 
bracht in 

Bussum 47,95 
Euro op. 

 

Cijfers: In Bussum waren 
er 409 wandelaars. Wilt 

u meer statistieken 
bekijken? Kijk dan even 

op onze site onder 
informatie  

Jarig 
Vandaag zijn 
Martien Roelofs 
en Riet Smits-
van Eijk jarig 

Vorige wandeltocht 
Vanuit Bussum gingen we door de bossen en over de heide en daarna de Eempolder. Daar liepen we 
over verschillende graspaden. In de Eempolder gingen we langs verschillende Waaien (kolken, die 
eeuwenlang geleden zijn ontstaan door dijkdoorbraken door overstromingen van de Zuiderzee). Daarna 
op naar de Horecarust, het was gezellig bij de Horecapost. In Blaricum hebben verschillende mooie 
villa’s gezien. De Larense Molen zat ook in de route en heb ik nu eens volop in de zon kunnen 
fotograferen.  

Daarna doken we de natuurgebieden in die hier volop te vinden zijn. We liepen door het grootste 
heidegebied van het Gooi, de Westerheide, daarna gingen we naar de andere zijde van de snelweg en 
kregen we een prachtig stukje route met een slingerend vlonderpad over verschillende waterpartijen.  

Volgende wandeltocht 
De Zand en Bosrandentocht – 10 december 2022, Sportcafé de Sypel, Parkweg 4, 3842 AD Harderwijk. 
Let op: Er kan niet eerder dan 8.30 uur gestart worden. 

Openbaar Vervoer: Station Harderwijk is gelegen aan de spoorlijn Amersfoort - Zwolle. De startlocatie 
ligt op 1 km van station Harderwijk. Volg daarna de pijlen naar de start. 

Parkeren Beperkt bij het zalencentrum, P&R bij station, of anders in de wijk. 

Vooruitblik Harderwijk 
Vanuit Harderwijk gaan we naar de andere kant van de snelweg en het spoor om vervolgens in de 
bossen terecht te komen. Eerst lopen we over het Beekhuizerzand. Vervolgens lopen we door de 
Leuvenumse Bossen De Haspel. Dan komen we aan bij de soep-/koffiepost. Daarna maakt de 40 km 
een lus. Nu gaan we net weer iets anders door de Leuvenumse Bossen, het is wel even opletten hoe je 
hier moet lopen, maar omdat de route altijd goed gepijld is zal dat geen enkel probleem zijn. 

Daarna komen we op het Cyriase Veld. Dit veld staat vol met heide. We lopen verder door de 
Leuvenumse bossen en komen daarna op de grotere heidevelden van de Ermelose Heide en genieten 
van het uitzicht over de heide, wel jammer dat ze in de winter niet in bloei staan, maar dat is niet anders. 
We lopen langs een vliegveld voor de modelvliegsport. Misschien zien we een schapenkudde die het 
gras kort houdt en lopen we door naar de horecarust op Camping de Paalberg die rondom in de natuur 
is gelegen.  

Na deze rust gaan we terug naar de Ermelose Heide en door de Leuvenumse Bossen en de Haspelberg 
laten we nu Rechts liggen. Dan komen we aan bij de koffiepost en gaan daarna samen met de 20 km-
lopers weer terug. 

We komen langs een oorlogsmonumentje “Verdwaalde bommen en vervlogen levens”. De fruitpost, 
tevens horecarust voor de 20 km-lopers is gelegen in ’s Heeren Loo. Daarna lopen we door Harderwijk 
en gaan over een mooie houten brug in speeltuin Cresentpark. Dan gaan we over een brug naar de 
andere zijde van de snelweg. Daarna lopen we langs het strand van Wolderwijk, één van de Veluwe 
randmeren. Het centrum van Harderwijk, een Hanze- en vestingstad laten we links liggen, maar lopen 
nog langs de nog overgebleven historische stadsmuur en gaan naar de finish. 

Bestuurstafel 
We zijn op zoek naar een kandidaat-bestuurslid. Hiervoor kunt u zich melden door een mail te sturen 
naar ws78.info@gmail.com met in de onderwerpregel: BESTUURSLID. Bij de overige bestuursleden 
kunt u informatie inwinnen wat er zoal bij komt kijken. Onze oproep is: Laat de vereniging niet in de kou 
staan en meld u aan!  

CREWleden gezocht 
Op verschillende plaatsen in de organisatie is nu al aanvulling gewenst. Op verzorgingsposten kunnen 
door steeds maar ouder wordende “oude garde” nieuwe kandidaat crewleden ingewerkt worden. 
Daarnaast kan WS78 momenteel wel drie stoere mannen en/of vrouwen plaatsen die zich op een 
mountainbike als parcourscontroleur tussen de wandelaars begeven. Zij zijn de ogen en oren van de 
organisatie die bij calamiteiten optreden. Kent u iemand uit uw omgeving die hier geschikt voor is, of 
bent u het zelf wel omdat u ‘uitgewandeld’ bent? Meld u aan via ws78.info@gmail.com met in de 
onderwerpregel: CREWLID. 


