
TOERISTISCHE FIETSROUTES 

LICHTBAKENROUTE - 42 km

Markering via de +etsknooppunten:

TOP - 15 - 16 - 23 - 73 - 74 - 44 - 43 - 19 - 59 - 83 - 12 - 78 - 90 - 30 - 49 - 64 - 09 - 
03 - 10 - 14 - 34 - 11 - 16 - 15 - TOP

FRUITBOMENROUTE - 52 km

Markering via de +etsknooppunten:

TOP - 15 - 16 - 11 - 34 - 14 - 38 - 05 - 22 - 54 - 81 - 95 - 38 - 03 - 09 - 64 - 49 - 30 - 
90 - 78 - 16 - 15 - TOP

TOERISTISCHE WANDELROUTES

HAVENROUTE - 3 km

De havenroute voert door het Waterloopbos langs een groot aantal 

waterloopkundige modellen. Volg de witte pijlen.

WENDELBOSROUTE - 8,3 km

Verken het jonge Wendelbos. Dit bos is vanaf 2005 aangelegd als nat loofbos

met populieren, wilgen en elzen. Op de drogere gronden staan eiken, kersen

en essen. Volg de blauwe pijlen.
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Mede mogelijk gemaakt door:

TIPS
VINK FRUITBOERDERIJ
Door de vruchtbare kleigrond vindt u hier 

veel fruittelers. De boomgaarden geven 

kleur aan Noordoostpolder. In het voorjaar 

de prachtige kleuren van de bloesem en 

in september ziet u de peren, appels en 

kersen al van ver hangen. 

Bij Vink Fruitboerderij kunt u deze producten 

rechtstreeks van het land  kopen. In de 

oogsttijd kunt u zelfs uw eigen appels en 

peren plukken.

Adres:

Zuiderringweg 13 II, 8317 RA Kraggenburg

OUD KRAGGENBURG
Oud-Kraggenburg is een voormalig 

(schier-)eilandje in de Zuiderzee, met een 

lichtwachterswoning gebouwd op een terp. 

Aan de voet van die terp was een kleine 

binnenhaven, ook wel vluchthaven 

genoemd. Hier konden ooit zeilschepen 

en stoomboten schuilen bij mist en storm. 

De lichtwachterswoning is nu privé 

eigendom maar de zee voelt nog steeds 

dichtbij.

VOORSTERBOS
Een bezoek aan het Voorsterbos is een 

heerlijke natuurontdekkingstocht. Hier 

maakt u een afwisselende boswandeling 

langs poelen, over bruggetjes en door 

loof- en naaldbos. Volg het Sporenpad 

door het eerste paddenstoelenparadijs 

van Europa en struin door het boom-

weidelandschap.

LANDSCHAPSKUNSTWERK 
PIER + HORIZON
Pier + Horizon is ontworpen door 

Paul de Korte, op een plek precies tussen 

het nieuwe land (Noordoostpolder) en het 

oude land (Overijssel), in het Zwarte Meer. 

Het is één van de inmiddels acht 

landschapskunstwerken in Flevoland.

Internet: www.pierplushorizon.nl 

WAT IS EEN TOP?

TOP staat voor Toeristisch Overstappunt. Een startpunt met parkeergelegenheid 

van waaruit u kunt wandelen of Fetsen 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.visitCevoland.nl/tops

  Meer informatie voor smartphones

Scan de QR code voor meer informatie op uw smartphone 

over routes en voorzieningen bij deze TOP.

www.visitSevoland.nl/topwaterloopbos

LEGENDA

LANDSCHAPSKUNSTWERK PIER + HORIZON

VOORSTERBOS

OUD KRAGGENBURG

VINK FRUITBOERDERIJ

NAP

NAP staat voor Normaal Amsterdams Peil 

en is het nulpunt voor alle hoogtemetingen 

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 0,98 meter 

onder NAP.

U staat 
0,98 meter
onder NAP

Toeristisch Overstappunt

Fietsknooppunt met infopaneel

TOP Wandelroute

Parkeren

Horeca

Bezoekerscentrum

Informatiepunt

Uitzichtpunt

Wrak (schip of vliegtuig)

Tips in de omgeving
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WELKOM IN NOORDOOSTPOLDER

U bevindt zich in Rijksmonument Waterloopbos. 

De plek waar Nederlanders hebben leren werken met water. 

Onze wereldwijde bekendheid als waterland danken we aan 

al het onderzoek dat in dit bos heeft plaatsgevonden. 

Een bijzondere plek in Noordoostpolder.

De directe omgeving nodigt uit tot mooie wandelingen en 

\etstochten over het oude en nieuwe land, door bossen, over 

dijken en langs akkers. Laat u verrassen door de veelzijdigheid 

van Noordoostpolder. 

WELCOME 

TO NOORDOOSTPOLDER!

You are now in the Waterloopbos 
National Monument. This is the place 
where the Dutch learned how to 
manage and work with water. Our 
global recognition as a water country 
rests for a large part on the research 
that took place in these woods. One of 
Noordoostpolder’s remarkable locations.  
The immediate environment will entice 
you to strike out on wonderful walks 
or cycle trips across both the new and 
old land; negotiate woods, cross dykes 
and skirt Felds. Be amazed at 
Noordoostpolder’s wide versatility.

WILLKOMMEN

IN NOORDOOSTPOLDER!

Sie beFnden sich im Kulturdenkmal 
Waterloopbos. Hier haben die Nieder-
länder gelernt, mit Wasser umzugehen. 
Unseren weltweiten Ruf als Wasser-
land verdanken wir den vielen 
Forschungsarbeiten, die in diesem Wald 
stattgefunden haben. Ein wirklich 
besonderer Ort im Noordoostpolder.
Die direkte Umgebung mit ihren 
Wäldern, Deichen und Äckern lädt zu 
Wanderungen und Radtouren durch 
das alte und neue Land ein. Lassen 
Sie sich von der Vielseitigkeit des 
Noordoostpolders überraschen! 

For more information / Weitere Informationen:

www.visitFevoland.nl/topwaterloopbos
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WATERLOOPBOS


