
TOERISTISCHE FIETSROUTES 

ZUIDERZEE-EILANDENROUTE - 42 km

Markering via de +etsknooppunten:

61 - 75 - 47 - 85 - 39 - 68 - 2 - 36 - 25 - 86 - 77 - 16 - 1 - 11 - 56 - 94 - 26 - 10 - 52 - 

98 - 37 - 21 - 87 - 37 - 75 - 61 

VAN EILAND TOT TERP ROUTE - 44 km

Markering via de +etsknooppunten:

61 - 21 - 87 - 20 - 70 - 81 - 95 - 64 - 09 - 03 - 10 - 14 - 38 - 05 - 54 - 22 - 85 - 47 - 61

TOERISTISCHE WANDELROUTES

ARCHEOROUTE - 8 km

De Archeoroute is een rondwandeling (niet bewegwijzerd) op Schokland. 

Tijdens deze wandeling ontmoet u kinderen die ooit op Schokland woonden. 

LUISTERROUTE - 12 km

De Luisterroute zijn 2 routes (niet bewegwijzerd) die u mee-

nemen over de Noordpunt en/of de Zuidpunt van het eiland. 

Scan de QR code om de routes te beluisteren.

Mede mogelijk gemaakt door:

WAT IS EEN TOP?

TOP staat voor Toeristisch Overstappunt. Een startpunt met parkeergelegenheid 

van waaruit u kunt wandelen of Eetsen 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.visit3evoland.nl/TOPS

  Meer informatie voor smartphones

Scan de QR code voor meer informatie op uw smartphone 

over routes en voorzieningen bij deze TOP.

www.visitRevoland.nl/topschokland

LEGENDA

GESTEENTETUIN

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 0,50 meter 

onder NAP.

U staat 
0,50 meter
onder NAP
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WELKOM IN NOORDOOSTPOLDER

U bevindt zich op UNESCO Werelderfgoed Schokland, een 

voormalig eiland in de Zuiderzee. Het oude eiland verrijst 

zichtbaar uit het nieuwe vlakke polderlandschap van de 

Noordoostpolder.  

Laat u verrassen door de omgeving. Cultuur en natuur gaan 

in elkaar over en nemen u mee in de eeuwenoude, bijzondere 

geschiedenis van dit gebied. Ontdek de verrassende schoon-

heid tijdens mooie wandelingen en Xetstochten langs Schokland, 

Urk en Nagele.

TIPS
NAGELE
Nagele is een dorp met een unieke ontwerp-

geschiedenis. Het dorp is namelijk ontworpen 

door architectencollectief ‘De 8 en Opbouw’. 

Er zijn in Nederland weinig plekken waar 

hun moderne kijk op de toekomst zo goed 

te bewonderen is. Kenmerkend voor Nagele 

zijn de platte daken van de huizen en 

gebouwen en de rechte lijnen van de wegen. 

Tijdens de Zuiderzee-eilandenroute komt u 

door dit dorp’.

URK
Het voormalige eiland Urk is een levendig 

en karakteristiek vissersdorp. Een pittoresk 

dorp waar u nog steeds het eiland gevoel 

beleeft met een wandeling door een dool-

hof van steegjes in de oude dorpskern. 

Ieder huisje is hier anders. Verrassende 

doorkijkjes, knusse pleintjes, karakteristieke 

geveltekens en vele sierlijke decoraties 

met ankers en scheepjes.

OUD KRAGGENBURG
Oud-Kraggenburg is een voormalig (schier-)

eilandje in de Zuiderzee, met een licht-

wachterswoning gebouwd op een terp. 

Aan de voet van die terp lag een kleine 

binnenhaven, ook wel vluchthaven genoemd. 

Hier konden ooit zeilschepen en stoomboten 

schuilen bij mist en storm. De lichtwachters-

woning is nu privé eigendom, maar als u er 

langs Xetst, voelt de zee nog steeds dichtbij.

OUDE HAVEN SCHOKLAND
De Oude Haven van Schokland op de noord-

punt van het eiland was het thuis voor een 

vloot van meer dan 200 binnenvaart en 

vissersschepen. Op Schokland zijn bijzonder 

weinig gebouwen bewaard gebleven. Alleen 

de kerk van Middelbuurt, het lichtwachters-

huisje en het misthoornhuisje mochten 

blijven staan na de ontruiming van Schokland 

in 1859. 

GESTEENTETUIN
In de Gesteentetuin maakt u een reis door 

de tijd. Die reis begint zo’n 200.000 jaar 

geleden. In de Gesteentetuin is een aantal 

zwerfkeien te zien. Deze zijn door de glet-

sjers van de voorlaatste ijstijd in de Noord-

oostpolder achtergelaten. In het bezoekers-

centrum kunt u een tentoonstelling bekijken 

over het ontstaan van de aarde.

NAGELE

URK

OUDE HAVEN SCHOKLAND

OUD KRAGGENBURG

WELCOME 

TO NOORDOOSTPOLDER!

You are now on the UNESCO World 

Heritage site of Schokland, a former 

island in the Zuiderzee. This one-time 

island visibly elevates from the new, 

Rat polder landscape of 

Noordoostpolder. 

This enchanting environment will 

constantly surprise you. Culture and 

nature seamlessly intertwine to 

introduce the centuries’ old amazing 

history of this area. Discover the 

surprising beauty during some great 

walks or cycling trips to Schokland, 

Urk and Nagele.

WILLKOMMEN

IN NOORDOOSTPOLDER!

Sie beEnden sich auf dem UNESCO-

Weltkulturerbe Schokland, einer ehe -

maligen Insel in der Zuiderzee. Die alte 

Insel erhebt sich sichtbar über der 

neuen Rachen Polderlandschaft des 

Noordoostpolders. Lassen Sie sich von 

der Umgebung überraschen! Kultur 

und Natur gehen ineinander über und 

begleiten Sie durch die jahrhunderte-

alte, besondere Geschichte dieses 

Gebiets. Erkunden Sie Schokland, Urk 

und Nagele zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad und entdecken Sie die über-

wältigend Schönheit um Sie herum.

For more information / Weitere Informationen:

www.visitMevoland.nl/topschokland

SCHOKLAND

Toeristisch Overstappunt

Fietsknooppunt

Fietsknooppunt met infopaneel

TOP Wandelroute

Parkeren

Horeca

Bezoekerscentrum

Informatiepunt

Uitzichtpunt

Bezienswaardigheid/attractie

Wrak (schip of vliegtuig)

Tips in de omgeving


