
TOERISTISCHE FIETSROUTES  

HORSTERWOLDROUTE - 30 km

 Markering via de fietsknooppunten: 
17, 73, 72, 70, 69, 68, 66, 78, 43, 44, 45, 20, 21, 22, 18, 17 

HOGE KNARSLUISROUTE - 38 km

 Markering via de fietsknooppunten: 
17, 15, 14, 13, 12, 11, 46, 25, 24, 27, 57, 28, 35, 29, 23, 22, 18, 17 

TOERISTISCHE WANDELROUTES 

STILLE KERN ROUTE - 12 km

 Markering: 
Fietsknooppunten 17, 73, dan bij P het wandelpad volgen (Pionierspad).  
Ten zuiden van Stille Vallei gele pijl terug naar P en dan fietsknooppunten 73, 17. 
(zie stippellijn op plattegrond) 

Mede mogelijk gemaakt door:

TIPS
  STILLE KERN MET TUURTOREN 
EN VOGELKIJKHUT 
Midden in het Horsterwold ligt een  
uitgestrekte, open en groene vallei:  
de Stille Kern. In dit verbijsterend mooie 
natuurgebied loopt een wandelpad met 
onderweg een uitkijktoren (Tuurtoren)  
en aan de overkant van het meertje een 
vogelkijkhut. 

  MEER VAN GALILEA 
Het Horsterwold is een van de grootste 
aaneengesloten loofbossen in Europa.  
Op verschillende plaatsen sta je versteld 
van de schoonheid ervan. Dit meertje is 
aangelegd ter afwisseling van de rechte 
tochten en vaarten in de polder. Met een 
beetje geluk spot u hier een bever!

  HARDERBOS EN HANS EN 
GRIETJE  
Wie heeft er geen jeugdherinneringen aan 
het aloude sprookje over Hans en Grietje? 
In Zeewolde kunt u die herbeleven bij 
Hans en Grietje Pannenkoekentuin & 
Speelpark aan de Sternweg 2a. De Hoge 
Knarsluisroute leidt er praktisch langs. 

   SEA LEVEL 
Flevoland staat bekend om zijn Land Art. 
In Zeewolde staat zo’n kunstwerk:  
Sea Level. Dit kunstwerk bestaat uit een 
lange muur van 2 keer 200 meter.  
De bovenkant van deze muur geeft aan 
hoe hoog het water zou staan als er geen 
dijken waren.

   VERSCHOLEN STRANDJES  
Zowel de Horsterwoldroute als de Oud en 
Nieuwlandroute leiden langs de randmeren. 
Her en der treft u tussen het riet verscholen 
strandjes. Bij Zeewolde ligt het Wold-
strand en het ringvormig eiland ‘Atol’ met 
een verdiept zwemwater voor een verkoe-
lende duik.

WAT IS EEN TOP?

TOP staat voor Toeristisch Overstappunt. Een startpunt met parkeergelegenheid  

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

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

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

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

  Meer informatie voor smartphones 

Scan de QR code voor meer informatie op uw smartphone  

over routes en voorzieningen bij deze TOP. 

www.visitflevoland.nl/TOPHorsterwold

LEGENDAWELKOM IN ZEEWOLDE
Het Horsterwold is een van de grootste aaneengesloten 
loofbossen van Nederland. Een wildernis waar je nog volop 
rust en ruimte kunt ervaren. Met wat geluk spot je een ree, 
konikpaard, vos of damhert! Ontdek het zelf per fiets of 
lopend. 

Bezoek de Tuurtoren, die een indrukwekkend uitzicht biedt 
over de Stille Kern. Of ga mee op wildsafari door de Stille Kern 
met de natuurgids van Staatsbosbeheer. Maar er is nog veel 
meer te zien, te doen en te beleven.  
Zie de tips hiernaast of kijk op www.visitflevoland.nl/
TOPHorsterwold of www.puurzeewolde.nl
 

    VERSCHOLEN STRANDJES 

    SEA LEVEL

   HANS EN GRIETJE

   MEER VAN GALILEA

  TUURTOREN

NAP

NAP staat voor Normaal Amsterdams Peil 

en is het nulpunt voor alle hoogte metingen 

in Nederland. Dit ijkpunt komt ongeveer 

overeen met het gemiddelde zeeniveau. 

Flevoland ligt voor het grootste deel onder 

de zeespiegel; gemiddeld 5 meter.

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

bevindt zich aan de grond op 2,66 meter 

onder NAP.

U staat 
2,66 meter
onder NAP
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HORSTERWOLD

Toeristisch Overstappunt

37 Fietsknooppunt
7676 Fietsknooppunt met kaart
7 Fietsroute met km’s

Overig fietspad

ATB Route 

Aanlegplaats

Bungalowpark 

Uitzichtpunt 

Parkeren 

Bezienswaardigheid 

Camping 

(Midget)golf 

Restaurant 

Tips in de omgeving

WILLKOMMEN IN ZEEWOLDE!

Sie befinden sich im Horsterwold; einer der 
größten zusammen hängenden Laub wälder 
in den Niederlanden. Eine Wildnis, in der Sie 
noch Ruhe und Umgebung erleben können. 
Mit etwas Glück begegnen Sie einem Hirsch, 
einem Konikpferd, einem Fuchs oder einem 
Damhirsch! Entdecken Sie es mit dem 
Fahrrad, zu Fuß oder während einer Safari 
mit dem Staatsbosbeheer durch den stillen 
Kern des Waldes. Vor allem, die Ausblicks-
punkte bieten einen beein  druckenden Blick 
über den Stillen Kern. Zudem gibt noch viel 
mehr zu sehen und zu erleben!  
Siehe die Tipps auf der rechten Seite. 

Weitere Informationen: 
www.visitflevoland.nl/TOPHorsterwold

WELCOME TO ZEEWOLDE!

You are in the Horsterwold; one of  
the largest hardwood forests in 
the Netherlands. A spacious and 
peaceful wilderness. With a little 
luck you can come across a deer, 
konik horse, fox or fallow deer! 
Discover it by yourself on foot or 
by bike. Or join Staatsbosbeheer 
on a safaritrip through the Stille 
Kern. The Tuurtoren (viewpoint) 
gives an impressive view over the 
Stille Kern. But there is more to see, 
to do and to explore.

More information:
www.visitflevoland.nl/
TOPHorsterwold


