EEMHOF

WELKOM IN ZEEWOLDE
Het Hulkesteinse bos; een bos waar het waterpeil bewust
hoog gehouden wordt en een unieke vegetatie en bijzondere
diersoorten voorkomen. Het Hulkesteinse bos is ook een
historisch waardevol gebied; voordat het door de zee
verzwolgen werd leefden hier al mensen.
De Laakse Slenk biedt u een kijkje in het verleden. Een oude
waterloop is in het landschap uitgegraven, waarbij bijzondere
vondsten zijn gedaan. Zoals een middeleeuwse kogge en een
prehistorische vuurplaats. Langs de oevers loopt een wandelpad.
Maar er is nog veel meer te zien, te doen en te beleven.
Zie de tips hiernaast of kijk op www.visitflevoland.nl/TOPEemhof
of www.puurzeewolde.nl
WELCOME TO ZEEWOLDE!

WILLKOMMEN IN ZEEWOLDE!

You are in the Hulkesteinse bos,
a forest where the water level is
deliberately kept high. This creates
a unique vegetation with special
animal species. But the Hulkesteinse
bos is also a historically valuable area.
People lived here decades ago,
before the area was flooded by the
sea. The Laakse Slenk offers a
glimpse into the past. But there is
much more to see, to do and to
explore in Zeewolde.

Sie befinden sich im Hulkesteinse bos.
Ein Wald, in dem der Wasserstand
bewusst hochgehalten wird. Dies schafft
eine einzigartige Vegetation mit speziellen
Tierarten. Der Hulkesteinse bos ist aber
auch ein historisch wertvolles Gebiet.
Die Anwohner lebten hier vor Jahrzehnten,
bevor das Gebiet vom Meer überflutet
wurde. Der Laakse Slenk bietet einen
Einblick in die Vergangenheit. In Zeewolde
gibt es aber noch viel mehr zu sehen, zu
tun und zu erleben. Siehe die Tipps auf
der rechten Seite.

More information:
www.visitflevoland.nl/TOPEemhof

Weitere Informationen:
www.visitflevoland.nl/TOPEemhof
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Toeristisch Overstappunt

Bungalowpark

Fietsknooppunt

Uitzichtpunt

Fietsknooppunt met kaart

Parkeren

Fietsroute met km’s

Treinstation

Overig fietspad

Bezienswaardigheid

Vaargeul

Camping

Wandelroute Hulkesteinse bos

(Midget)golf

Aanlegplaats

Restaurant

Strand

Haven

L AAKSE SLENK
Flevoland is niet altijd alleen maar zee
geweest. In de middeleeuwen werd het
gebied bewoond en voeren zwaarbeladen
handelsschepen over de slenken. Een van
deze oude waterlopen, de Laakse Slenk,
is in 2012 opnieuw uitgegraven.
Op meerdere plaatsen zijn oude scheepswrakken gevonden.

L
 AAKSE SLENK

Tips in de omgeving

B UNSCHOTEN – SPAKENBURG

TOERISTISCHE FIETSROUTES

MET DE ZUIDWAL

HULKESTEINSEROUTE - 34 km
 arkering via de fietsknooppunten:
M
60, 61, 38, 39, 36, 71, 70, 72, 73, 74, 77, 41, 40, 76, 78, 66, 65, 64, 60

Een bezoekje aan Bunschoten – Spakenburg, een karakteristiek Zuiderzee dorp, is
zeker de moeite waard. De overtocht met
Rederij de Zuidwal (vaart niet op zondag)
is al een belevenis. Vaartijden en tarieven:
www.rederijdezuidwal.nl

B UNSCHOTEN – SPAKENBURG

E EMHOF MARINA & BEACHCLUB

EEMMEERROUTE - 48 km
 arkering via de fietsknooppunten:
M
60, 61, 38, 39, 36, 71, 35, 34, 93, 90, 89, 87, 86, 88, 91, 92, 46, 37, 60

TOERISTISCHE WANDELROUTES

Beachclub is het kloppend hart van vele
watersportactiviteiten en een mooie plaats
om uw route te starten of te eindigen.
Vanaf het terras heeft u een prachtig
uitzicht over het water en de vele watersporters. Ook de Marina met rondom
horeca is een bezoek waard.

E
 EMHOF MARINA & BEACHCLUB

S TOOMGEMAAL ARKEMHEEN

HULKESTEINSE BOS EN LAAKSE SLENK - 12 km
Markering:
Volg het fietspad vanaf TOP Eemhof over de dijk naar knooppunten 60 en 61 (4 km). U
heeft dan de keuze uit twee wandelroutes, elk ca. 4 km.
Zie de aanduiding A (Laakse Slenk) en E (Hulkesteinse bos) op de kaart en bij de
tips hiernaast. De routes wijzen zich vanzelf en zijn ook in combinatie (16 km) te
bewandelen. Via hetzelfde pad over de dijk komt u weer terug bij de Eemhof.

In 1863 werd voor de afwatering op de
toenmalige Zuiderzee de windmolen
‘Hertog Reijnhout’ gebouwd. In 1883 werd
deze vervangen door een stoomgemaal en
in 1983 door een elektrisch gemaal.
Het stoomgemaal is in 1985 gerestaureerd
en wordt af en toe nog onder stoom
gebracht.

S
 TOOMGEMAAL ARKEMHEEN

WANDELROUTE

WAT IS EEN TOP?

HULKESTEINSE BOS

NAP

TOP staat voor Toeristisch Overstappunt. Een startpunt met parkeergelegenheid

NAP staat voor Normaal Amsterdams Peil

van waaruit u kunt wandelen of fietsen langs bewegwijzerde routes. Zo ontdekt u

en is het nulpunt voor alle hoogtemetingen

gemakkelijkde mooiste plekken van de regio. De TOP’s in Flevoland zijn herkenbaar

in Nederland. Dit ijkpunt komt ongeveer

aan de cortenstalen infozuil van bijna 3 meter hoogte. Meer informatie over deze

overeen met het gemiddelde zeeniveau.

en andere TOP’s vindt u op: www.visitflevoland.nl/TOPs

Flevoland ligt voor het grootste deel onder
de zeespiegel; gemiddeld 5 meter.

U staat
1,45 meter
boven NAP

Aan het Nijkerkernauw, nabij Landgoed de
Wielewaal, ligt een bijzonder wandelpad
door het drassige en unieke bos. Dit
wandelpad is ook begaanbaar onder natte
omstandigheden vanwege het plankenpad. Het bos is rijk aan bijzondere vogels
en vegetatie.

WANDELROUTE HULKESTEINSE BOS

Mede mogelijk gemaakt door:

Scan de QR code voor meer informatie op uw smartphone

Deze infozuil (met een hoogte van 2,80 m)

over routes en voorzieningen bij deze TOP.

bevindt zich aan de grond op 1,45 meter

www.visitflevoland.nl/TOPEemhof

boven NAP.
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	Meer informatie voor smartphones

