Fietsroute (25 km)

25 jaar Zeewolde route
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Zeewolde 25 jaar

Zeewolde, Nederlands jongste gemeente, viert in mei 2009 haar 25-jarig bestaan. In die tijd is Zeewolde uitgegroeid tot een gezellig dorp
met ruim 20.000 inwoners en een eigen cultuur. De fietsroute komt
langs de ‘highlights’ van Zeewolde en is heel divers. Maak kennis
met ons dorp, de bijzondere wijken, de bossen en stranden. Bezoek
verschillende kunstobjecten en beleef de prachtige vergezichten. De
route begint en eindigt bij VVV Zeewolde. Onderweg komt u verschillende rustpunten tegen en plaatsen om iets te nuttigen. Ook met
kinderen een leuke route.

Voor een verklaring van de letters A t/m G zie volgende pagina.

• Start S vanaf de VVV Zeewolde, Raadhuisplein 1, 3891 ER Zeewolde.
• Rij in zuidelijke richting en neem het fietspad over de dijk (Strandweg).
• Links ligt het Woldstrand, met name geliefd bij de plaatselijke
bevolking.
• Naast de dijk, ter hoogte van het zitbankje, ligt het kunstwerk van
Evert Strobos 1 . Het vormt onderdeel van Kunstroute ‘De Verbeelding’ en hiervan zullen we onderweg meer kunstobjecten tegenkomen.
• Vervolg uw route over de dijk, langs het restaurant van RCN Zeewolde. A U volgt een deel van de LF9 NAP route, de fietsroute van
Breda naar Nieuweschans.
• Volg het fietspad van de dijk af het Horsterwold in. Bij T-splitsing
rechtsaf 2 . B
• Op de asfaltweg linksaf, langs het gebouw van Jongeren 19nu 4
en bij de T-splitsing 5 linksaf, richting Dasselaarweg.
• Op de Dasselaarweg rechtsaf en bij de splitsing het tegelpad(!)
volgen, niet het asfaltpad.
• Rechts passeert u de Roode Schuur 6 van IVN Zeewolde met het
Natuurpad.
•N
 eem iets verderop het fietspad rechtsaf, met aan het eind een
blauwe brug. U fietst dus links van de sloot en komt dan aan in
Landschapspark ‘De Wetering’ met aan de overkant Het Paviljoen
van Rene van Zuuk 7 . C
• Volg het fietspad langs het water naar het dorpscentrum. U kunt
hier even stoppen, winkelen of een terrasje pakken. D
• Terug naar fietspad en vervolg de route langs de bloemenwinkel,
videotheek, kapper etc. richting de rotonde. Hier rechtdoor naar

‘Backstage’: het gebouw dat scheef ‘uit de grond’ omhoog komt
met gras op het dak. Neem hier de afslag naar rechts, langs de
skatebaan, en sla linksaf het rode fietspad op. Rechts ligt de natuurijsbaan.
• Links passeert u ‘De Vlinder’ 11 . Dit beeld is geplaatst ter nagedachtenis aan de dierbaren ons in de korte geschiedenis van Zeewolde
zijn ontvallen.
• Ga bij de telefoonmast naar rechts. De bosjes die u aan weerszijden ziet zijn ‘geadopteerd’. Er staan ook drie walnootbomen, het
‘klimaatbosje’ van Zeewolde. Bij kruising van fietspaden neemt u het
fietspad linksaf (Woldlaan).
• Steek de weg over en vervolg de route over de Woldlaan. Rechts
passeert u dierenweide ‘De Woldhof’, links het sportpark. Verderop
rechts de bijentuin 13 en weer iets verder ziet u rechts de bijzondere
woningen van de Oranjerie 14 . E
• Steek de Spiekweg over (N705) en volg de ANWB bordjes ‘Zeewolde
route’. U volgt het smalle fietspad door het bos en ziet aan uw rechterkant de nieuwe vaarroute ‘De Blauwe Diamant’.
• Einde fietspad (bij camping de Parel) rechtsaf. U rijdt nu over de
Groenewoudseweg.
• Blijf doorrijden en steek opnieuw de Spiekweg over. Linksaf het
fietspad op en direct weer rechts. U rijdt langs de woonwijk tot aan
de T-splitsing 15 , waar u links en direct weer rechts gaat, de Ossenkampweg op. U rijdt langs de nieuwe ‘Polderwijk’ en de nieuwe
biogasinstallatie 16 . F
• Neem tegenover dit gebouwtje de Kwartiermakerslaan. Fiets
hierover, door de nieuwe woonwijk, tot aan de tweede rotonde
(Gelderse weg). Sla hier linksaf.
• Iets verderop links ziet u de MMM zorgboerderij liggen, waar een en
ander te zien en te doen is 17 . G
• Vervolg de route richting de gele ‘potloden’ op de dijk 18 . Onderweg passeert u links het voormalige zanddepot. Dit is uitgegroeid
tot ‘natuurgebied’. Het gele huisje met drie torentjes (kunstwerk
van Han Janselijn) is bijna synoniem geworden aan Zeewolde. Vanaf
dit punt heeft u prachtig uitzicht over het Wolderwijd. Het fietspad
naar links is het begin van de Harderbroekroute (28 km), maar voor
afronding van deze route gaat u rechtsaf en bij de eerste woningen
linksaf het ‘Voorland’ op.
• Volg deze weg, steek linksaf de witte brug over, de Eilandgracht op.
• Fiets door naar het einde en volg rechts de hoek om. U passeert wat
kleine boetiekjes en iets verderop kunt u uitblazen op één van de
gezellige terrasjes aan de Aanloophaven. Onder het gemeentehuis
ziet u de VVV, het eindpunt van deze fietsroute.

Extra informatie routebeschrijving
De letters in de routebeschrijving verwijzen naar onderstaande
informatie.

	Op vertoon van deze route hier in 2009 koffie met appelgebak en
slagroom voor de speciale prijs van € 2,50.
B
	Links ziet u in het bos, vlak voor de aansluiting op de weg, twee
cilindrische gebouwtjes. Dit is ‘The Remembered Self / Forgotten
Self’ van de Zweedse kunstenaar Ulf Rollof. Kijk eens naar binnen,
ontdek de tegenstrijdigheden tussen de twee.
C
	De lange donkergrijze muur is ‘Sea Level’ van de Amerikaanse kunstenaar Richard Serra. De bovenkant hiervan is gelijk aan het oude
zeeniveau. Hier beseft u goed dat u op de bodem van de voormalige Zuiderzee staat. Verderop ziet u opvallende woningen van
bouwproject de Verbeelding. Zie hoe de grasdaken mooi overlopen
in het dijktaluud. Aan de overzijde, richting het bos, ziet u een
‘bushokje’ met muurschilderingen van Jan van de Pavert.
D
	Wie goed oplet ziet dat het gebouw van de Albert Heijn ook enkele
bijzonderheden verbergt. Kijk maar eens naar de pilaren bij de
ingang en de streepjescode op de voorgevel. Tegenover de Albert
Heijn ziet u Echte Bakker Grootkarzijn 8 . Op vertoon van deze
routebeschrijving kunt u hier in 2009 voor € 1,95 een kopje koffie
met het befaamde Zeewoldenaartje kopen.
E
	Deze woningen zijn gebouwd met duurzame materialen en hebben
een lage E-waarde. Het opgevangen regenwater wordt hergebruikt.
F
	Links ziet u een klein gebouwtje staan. Aan de buitenkant niet veel
bijzonders, maar van binnen des temeer; het is een biogasinstallatie
voor Polderwijk. De warmte die wordt gegenereerd bij het omzetten
van biogas in elektriciteit wordt gebruikt om huizen in de omgeving
te verwarmen, inclusief het warmwater uit de kraan. U ziet daarom
geen schoorstenen op de daken, behalve bij een kachel of openhaard.
G
	Dit complex is zeker een bezoekje waard. De kinderen kunnen naar
de gezellige kinderboerderij of de speurtocht doen die speciaal t.b.v.
deze fietsroute en het 5 jarig bestaan van de MMM boerderij is
gemaakt. Binnen vindt u een biologisch winkeltje waar ook allerlei
met de hand gemaakte producten worden verkocht. Koffie en
thee staan voor u klaar en voor een sanitaire stop kunt u hier ook
terecht.
A

Fietsroute 25 jaar Zeewolde

Zeewolde, de jongste gemeente van Nederland, is ontstaan in 1984
en viert dit jaar (2009) haar 25-jarig jubileum. In die 25 jaar is de
woonkern uitgegroeid tot een plaats met ruim 7.500 woningen en
iets meer dan 20.000 inwoners. Het dorp groeit nog steeds, maar wel
met behoud van haar dorpse karakter.
Wonen in Flevoland, op de bodem van de voormalige Zuiderzee,
is bijzonder. Bestaande structuren, grenzen, wegen en gebouwen
waren er niet, alles moest van de grond af aan bedacht en gebouwd
worden. Dat bood ruimte voor pioniersgeest en creativiteit. Daardoor
is Zeewolde geworden tot wat het nu is. Ruime lanen, vergezichten,
veel groen, natuur, kleurrijke en innovatieve woonwijken en een hoog
voorzieningenniveau. Gevolg is ook dat een bijzondere gemeenschap
is ontstaan, met eigen cultuur en historie. Zeewolde is daar trots op en
toont u dat graag. Deze route leidt u langs de ‘highlights’ die kenmerkend zijn voor 25 jaar Zeewolde.

Fietsen met GPS
Deze route is ook beschikbaar als GPS-bestand voor navigatieapparatuur.
Via www.vvvzeewolde.nl is het gpx- of gdb-bestand te downloaden. De met blauwe
cirkels aangeduide punten # zijn waypoints. De coordinaten daarvan zijn verwerkt in
deze GPS-bestanden.
Colofon
Deze route is een gezamenlijke uitgave van VVV Zeewolde, gemeente Zeewolde en
Staatsbosbeheer. Nadere informatie over deze en andere routes is te krijgen bij VVV
Zeewolde, Raadhuisplein 1, 3891 ER Zeewolde. Telefoon 036 - 522 14 05 of
www.vvvzeewolde.nl
Vormgeving en realisatie: exploi reclame&internet, www.exploi.nl

