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Wandelommetjes Laren No 2. De Flesse 11 km 
 
De vereniging W(erken) A(an) K(ansen) K(nelpunten) E(n) R(rechten) Laorne stelt zich ten doel het 
vertegenwoordigen van de belangen van Laren en omstreken bij bestuurlijke en andere instanties, het 
coördineren van de diverse belangen van Laren. De werkgroep Recreatie en toerisme stimuleert de 
recreatie voor inwoners en toeristen in Laren en directe omgeving door o.a. de ontwikkeling van 
nieuwe fiets- en wandelroutes. 
 
Deze wandeling brengt u naar de Flesse, een uniek stukje natuur in het boerenland. U kunt er 
diverse watervogels en een reigerskolonie observeren. 
 

   
 
De Flesse 
Deze waterpartij is een oude ‘kolk’ vernoemd naar het destijds nabijgelegen boerenerf De Vlesserd. 
Oude, hoog opgaande eiken en beuken in dit natuurgebied dragen, in combinatie met de grote vijver 
bij aan een sfeer van rust en ruimte in een bijna niet Nederlandse beleving van natuur en vrijheid. 
 
1. Start bij Grand Café ’t Langenbaergh. 
2. Links af richting Deventer “Deventerweg”. 
3. Tweede weg rechts “Ooldselaan”. 
4. Op kruising links af “Stoomdijk”. 
5. Kruising oversteken “Lindenbergsdijk”. 
6. Eerste harde weg links “Veltkampsweg”. 
7. Eerste zandweg rechts af. 
8. Einde weg links af “Lindenbergsdijk”. 
9. Tweede harde weg rechts af “Katgershoek” en meteen links af zandweggetje in. 
10. Harde weg oversteken en dan op fietspad links af. 
11. Na twee harde wegen (inritten) de volgende harde weg rechts af “Grauwertdijk”, deze weg wordt 

zandweg. 
12. Einde weg rechts en meteen weer linksaf “Molendijk”. 
13. Eerste harde weg rechts af “Gagelweg”. 
14. Einde weg links tussen twee paaltjes door zandweg in “Knibbeldijk”. 

Na ± 200 meter kunt u rechts af een bospad op naar de in het bos gelegen vijverpartij De Flesse. 
Na ± 400 meter uitzichtspunt met diverse watervogels (via zelfde pad weer terug naar de route) 

15. De zandweg “Knibbeldijk” wordt harde weg. 
16. Einde weg links af parallelweg (fietspad) op. 
17. Eerste weg rechts “Beuzelshoek”.  
18. Eerste weg links af “Oldediek”. 
19. Twee zandweg links “Zomerpad”. 
20. Einde pad links af “Verwoldseweg”. 
21. “Verwoldseweg” blijven volgen, onder tunneltje door tot bij de kerk en dan rechts. 
22. Na een paar honderd meter ziet u links weer het startpunt. 
 

http://www.larengelderland.nl/

