WOLDSTRAND

WELKOM IN ZEEWOLDE
Het Woldstrand, geliefd door de inwoners van Zeewolde.
Door de ligging van Zeewolde aan het water worden diverse
watersporten beoefend. Even ten noorden van het dorp is ook
een watersporteiland aangelegd in de vorm van een grote tulp.
De relatie van Zeewolde met het water is ook binnendijks zicht
baar. Bij Paviljoen De Verbeelding ligt het befaamde landschaps
kunstwerk ‘Sea Level’. De bovenkant van deze lange muur
duidt aan hoe hoog het zeewater zou staan als er geen dijken
waren. Maar er is nog veel meer te zien, te doen en te beleven.
Zie de tips hiernaast of kijk op www.visitflevoland.nl/
TOPWoldstrand of www.puurzeewolde.nl
WELCOME TO ZEEWOLDE!

WILLKOMMEN IN ZEEWOLDE!

You are on the Woldstrand; a beach
that is popular with the residents.
Many water sports such as sailing,
surfing, rowing and fishing are
practiced here. To the north of the
village an island has been created in
the shape of a great tulip.
The relationship with the water is
also visible inland. Land art “Sea
Level” represents the level of the
seawater if there were no dikes.
From the Tuurtoren (viewpoint) in the
Horsterwold you have a breathtaking
view over the Stille Kern.

Sie sind am Woldstrand; ein Strand, der
bei den Bewohnern beliebt ist. Viele
Wassersportarten wie Segeln, Surfen,
Rudern und Angeln werden hier ausgeübt.
Im Norden des Dorfes wurde eine Wasser
sportinsel in Form einer Tulpe angelegt.
Die Beziehung zum Wasser ist auch im
Landesinneren sichtbar. Das Kunstwerk
“Sea Level“ zeigt, wie hoch das Meer
wasser wäre, wenn es keine Deiche gäbe.
Vom Aussichtsturm im Horsterwold
haben Sie einen atemberaubenden Blick
über den Stillen Kern. Siehe die Tipps
auf der rechten Seite.

More information:
www.visitflevoland.nl/TOPWoldstrand

Weitere Informationen:
www.visitflevoland.nl/TOPWoldstrand
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Tips in de omgeving

T ULPEILAND WOLDERWIJD
Even ten noorden van het dorp Zeewolde
ligt een watersporteiland dat is aangelegd
in de vorm van een tulp. Het eiland is in
2014 aangelegd en via een vaste verbinding
met de wal kunt u gemakkelijk op het eiland
komen en genieten van de Veluwerand
meren.

TULPEILAND WOLDERWIJD

S EA 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.

TOERISTISCHE FIETSROUTES
HORSTERWOLDROUTE - 30 km
 arkering via de fietsknooppunten:
M
20, 21, 22, 18, 17, 73, 72, 70, 69, 68, 66, 78, 43, 44, 45, 20

S EA LEVEL

S TILLE KERN MET TUURTOREN

EN VOGELKIJKHUT

OUD - EN NIEUWLANDROUTE - 40 km
 arkering via de fietsknooppunten:
M
20, 21, 22, 23, 29, 10, 11, 82, 9, 7, 32, 38, 67, 65, 66, 78, 43, 44, 42, 20

TOERISTISCHE WANDELROUTES

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.

T
 UURTOREN

A ANLOOPHAVEN &

KUNSTBAAN ZEEWOLDE - 7,5 km

HORSTERVEER

Aan de oostkant bij Zeewolde ligt de
gezellige haven met verschillende terrasjes
en boetiekjes. Het fiets-voetveer vertrekt
hier in de zomervakantie vandaan.
De Oud en Nieuwlandroute kunt u met het
Horsterveer inkorten en de overtocht is
een aangename afwisseling.

Een afwisselende wandelroute door het dorp, het bos en
over de dijk. Onderweg zijn diverse objecten van nationaal
en internationaal bekende kunstenaars te vinden.
Scan de QR code hiernaast of kijk op Route.nl bij de
wandelroutes in Zeewolde.

A
 ANLOOPHAVEN & HORSTERVEER

V ERSCHOLEN STRANDJES

WAT IS EEN TOP?

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
1,33 meter
boven NAP

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 Woldstrand
en het ringvormig eiland ‘Atol’ met een
verdiept zwemwater voor een verkoelende
duik.

V ERSCHOLEN STRANDJES

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 1,33 meter

www.visitflevoland.nl/TOPWoldstrand

boven NAP.
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	Meer informatie voor smartphones

