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Oud- en nieuwlandroute

Deze fietsroute loopt langs het Nuldernauw en het Wolderwijd, de
randmeren tussen Zeewolde, Harderwijk, Ermelo, Putten en Nijkerk.
Tijdens deze fietstocht komt u prachtige vergezichten tegen over de
vogelrijke randmeren.
De route start in het ruime Zeewolde met zijn prachtige loofbossen
en een mooi waterfront. De volledige route is 45 km lang, maar kan
worden gehalveerd door bij Strand Horst, het fiets- en voetveer naar
Zeewolde te nemen.

Voor een verklaring van de letters A t/m G zie achterzijde.
• Start S vanaf de VVV Zeewolde, Raadhuisplein 1, 3891 ER Zeewolde.
• Houd de VVV winkel aan uw rechterhand en vertrek zo in noordelijke richting.
• Langs de rotonde de parallelweg op die overgaat in fietspad. Fietspad volgen langs het water, links ziet u de Flevolandse windmolens.
• U fietst nu bijna 4 km langs het Wolderwijd tot aan de Biezenburcht
1 . Aan de overzijde van het water ligt het oude Zuiderzeestadje
Harderwijk. A
• Hier de weg oversteken en meteen rechtsaf het fietspad volgen.
• Bij de rotonde de weg oversteken richting het aquaduct. B
• Bij de kruising rechtsaf Harderwijk in richting het
Dolfinarium.
• De weg volgen. U komt langs de brandweerkazerne. Aan uw rechterhand passeert u diverse palingrokerijen met terrasjes waar u van
een overheerlijke paling kunt genieten.
• Bij het kruispunt na de woonboten rechtsaf langs de haven C richting
de Boulevard de weg volgen.
•A
 an het eind van de Boulevard loopt het fietspad verder aan de
buitenkant van de mooie stadsmuur D. Rechts ziet u het Wolderwijd.
• Bij de T-splitsing rechtsaf richting Strand Horst.
Even voorbij jachthaven Horst bevindt zich de aanlegplaats van
het fiets- en voetveer 3 naar Zeewolde. Voor de korte route
neemt u de veerpont en aan de overzijde rechtsaf het fietspad
volgen over de dijk naar de VVV, het eindpunt.

• Rechtdoor langs het water blijven fietsen langs Strand Nulde.
• Aan het einde het fietspad op langs het Nuldernauw.
• Het fietspad langs het Nuldernauw blijven volgen, u komt langs een
mooi natuurgebied de Delta Schuitenbeek. Aan uw linkerhand ziet u
het Putter stoomgemaal. E
• Bij de Nijkerkerbrug rechtsaf over de brug het fietspad volgen.
• Bij de T-splitsing linksaf, u komt langs het natuurgebied Nulderbroek.
• Na 500 m bij einde fietspad de weg oversteken en het fietspad
volgen. U komt langs het Erkemederstrand 5 met het sfeervolle
Strandpaviljoen De Jutter. F
• Einde Erkemederstrand (na parkeerterrein) rechtsaf het fietspad
volgen het bos in. U komt langs de Gelderse Slenk.
• Bij de T-splitsing rechtsaf fietspad volgen.
• Bij het kruispunt rechtsaf richting Zeewolde (groene route).
• Het fietspad volgen over de dijk. G
• Bij de veerpont rechtdoor het fietspad volgen. U komt langs het
Zeewolderstrand en iets verderop weer de VVV; het einde van deze
route.

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

	Aan uw rechterhand staat langs het fietspad een klein monument.
Dat is geplaatst op de plaats waar de Zeewolderdijk tegen de Knardijk
aangelegd werd en Zuidflevoland droog kon vallen.
Grillig ligt het water
kastijdt de dijken stuit en keert
windscheef beschermt het riet
een zee van land
B
	Aan uw rechterhand passeert u een beeld 2 . Dit beeld symboliseert
de vruchtbaarheid van de drooggelegde polder. Het is vervaardigd
door de kunstenares en beeldhouwster Charlotte Dorothee Baronesse
van Pallandt. De onthulling vond plaats in het jaar 1960. Het beeld is
opnieuw geplaatst en onthuld op 29 januari 2003 ter gelegenheid van
de officiële opening van de nieuwe oeververbinding.
C	
De haven van Harderwijk wordt opgesierd door 5 botters,
2 Vollenhovense bollen, 2 Markerrondbouwen en verder allerlei andere
scheepstypen die de voormalige Zuiderzee en het IJsselmeer bevaren
hebben. Ze zijn het bewaren, bevaren en bekijken meer dan waard!
D
	Van de vijf stadspoorten die Harderwijk rijk was, is alleen de lage
Bruggepoort of Vischpoort overgebleven. De onderbouw dateert uit de
14e eeuw, de bovenbouw uit de 15e. Aan weerszijden zijn de kantelen
en schietgaten nog zichtbaar. Naast de poort staat een replica van een
stadspomp die tot 1896 gebruikt werd.
E	
Het Putter Stoomgemaal 4 heeft tot 1971 dienst mogen doen en is
toen vervangen door een elektrisch stoomgemaal dat even verderop
bij de dijk is geplaatst. Het stoomgemaal was vanaf die tijd buiten
functie. Totdat er in 2000 een aantal vrijwilligers van Hertog Reijnout
zijn begonnen met de restauratie van dit industrieel monument. Sinds
16 juni 2006 is de Gemeente Putten een bezienswaardigheid van allure
rijker geworden.
F	
Hier kunt u op het mooie terras genieten van een prachtig uitzicht over
het water en van de uitgebreide menukaart. Direct ernaast ligt een
midgetgolfbaan 5 in scheepssfeer. Uniek in Nederland!
G	
Hier bij RCN 6 kunt u genieten op het terras van een versnapering,
een mooi punt om uit te blazen en eventueel weer op te laden voor
het laatste deel van de fietsroute.
A

Oud- en nieuwlandroute

In deze route fietst u, via Zeewolde en Harderwijk, een rondje om
het Wolderwijd en Nuldernauw.
Zeewolde
Welkom in Zeewolde, het middelpunt van Nederland. De naam
Zeewolde komt voort uit de oorspronkelijke naam Seaewald uit het
jaar 790. De hertog van Gelre gaf privileges af aan de bewoners van
het dorp Seaewald ten westen van Harderwijk. Bij overstroming is dit
dorp opgegaan in de Zuiderzee. In eerste instantie was het nieuwe
dorp Zeewolde gepland tussen Dronten en Lelystad. Later is besloten
om het dorp te bouwen op de locatie waar deze nu is.
Harderwijk
Harderwijk is in meerdere opzichten het bekijken waard. Zij kan
bogen op een eeuwenlange geschiedenis hetgeen duidelijk te zien is
aan de verscheidenheid van oude panden in een ongewijzigd stratenpatroon uit vervlogen tijden.
Gezelligheid kent geen tijd. U krijgt onmiskenbaar dat gevoel van
nostalgische behaaglijkheid wanneer u in de oude veste van Harderwijk verkeert.
Nuldernauw en Wolderwijd
Het Nuldernauw is een randmeer dat ontstaan is in 1967 bij de
inpoldering van Zuid-Flevoland. Het meer staat in open verbinding
met het Wolderwijd en het Veluwemeer, die samen deel uit maken
van de Veluwerandmeren. Deze meren zorgen er samen voor dat het
grondwaterpeil van het oude land minder snel zakt en het land niet
verdroogt.

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

