
TOERISTISCHE FIETSROUTES 

OUDE HAVENROUTE - 32 km

Markering via de ,etsknooppunten:

TOP - RA 88  - 1 - 27 - 32 - 5 - 35 - 40 - 51 - 6 - 82 - 15 - 36 - 24 - 46 - richting 88 - 

TOP

POLDER EN DIJKENROUTE - 56 km

Markering via de ,etsknooppunten:

TOP - LA 46 - 33 - 97 - 28 - 8 - 42 - 9 - 29 - 50 - 49 - 48 - 58 - 59 - 60 - 63 - 72 - 

70 - 71 - 26 - 27 - 1 - TOP (richting 88)

TOERISTISCHE WANDELROUTES

KUINDERBURCHTROUTE - 5,1 km

  Volg de blauwe paaltjes richting de Burcht en vervolgens de gele paaltjes om 

de Kuindervaart heen.

BOSWACHTERSPAD KUINDERBOS - 12 km

Scan de QR code voor de route en klik bij Boswachterspad 

de GPX route aan. 
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Mede mogelijk gemaakt door:

TIPS
DE ORCHIDEEËN HOEVE
De 6eurigste attractie van Nederland. 

Hier maakt u een wereldreis in 1 dag en 

ontdekt u Azië, Australië én Midden- en 

Zuid-Amerika. Geniet van duizenden soorten 

orchideeën, laat Lori’s uit uw hand eten, 

bewonder de vlindertuin en laat u ver-

rassen door de zwevende bloementuin. 

Een leuk dagje uit voor alle leeftijden.

Adres: 

Oosterringweg 34, 8315 PV Luttelgeest

Internet: www.orchideeenhoeve.nl

FRUITBEDRIJF 
HOEKSTRA & VERHAGE FRUIT
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. De moderne 

fruitbedrijven Hoekstra en Verhage bieden 

verse streekproducten van eigen bodem. 

Adres Fruitbedrijf Hoekstra: 

Oosterringweg 24-I, 8315 PT Luttelgeest 

Adres Verhage Fruit: 

Oosterringweg 33, 8315 PS Luttelgeest

OUDE HAVEN KUINDERBOS
De oude haven ligt midden in het Kuinder-

bos. De haven herinnert aan de tijd dat 

Kuinre nog een Zuiderzeeplaats was en er 

een levendige handel was met Amsterdam. 

Met de drooglegging van de Noordoost-

polder in 1942 kwam er deZnitief een einde 

aan Kuinre als havenplaats. De oude haven 

die zo zijn functie verloor is weer in oude 

staat hersteld.

KUINDERBURCHT
Vanaf de Kuinderberg heb je een mooi 

uitzicht op het eilandje met de restanten 

van de burcht. De roemruchte heren van 

Kuinre bezaten in de vroege middel-

eeuwen een burcht op een strategisch 

gelegen plek bij Kuinre. Van daaruit onder-

namen ze rooftochten op de Zuiderzee en 

controleerden ze de scheepvaart naar de 

Hanzesteden. 

WAT IS EEN TOP?

TOP staat voor Toeristisch Overstappunt. Een startpunt met parkeergelegenheid 

van waaruit u kunt wandelen of Letsen 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.visitLevoland.nl/tops

  Meer informatie voor smartphones

Scan de QR code voor meer informatie op uw smartphone 

over routes en voorzieningen bij deze TOP.

www.visitXevoland.nl/topkuinderbos

LEGENDA

KUINDERBURCHT

OUDE HAVEN KUINDERBOS

  FRUITBEDRIJF
HOEKSTRA & VERHAGE FRUIT

DE ORCHIDEEËN HOEVE

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 1,27 meter 

onder NAP.

U staat 
1,27 meter
onder NAP

Toeristisch Overstappunt

Fietsknooppunt met infopaneel

TOP Wandelroute

Parkeren

Horeca

Informatiepunt

Uitzichtpunt

Bezienswaardigheid/attractie

Vogelobservatiepunt

Tips in de omgeving
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WELKOM IN NOORDOOSTPOLDER

U bevindt zich aan de rand van het Kuinderbos vlakbij het 
Overijsselse plaatsje Kuinre. Na de inpoldering van Noord-
oostpolder bleek niet alle grond geschikt voor de landbouw 
en op die plekken werd bos geplant. 

Het Kuinderbos is het oudste en grootste bos van Noordoost-

polder. Laat u verrassen door de veelzijdigheid van het landschap. 

In het huidige Luttelgeest (voorheen Kuinre) vindt u de restanten 

van de Kuinderburcht en van de oude haven. De haven dateert uit 

de Middeleeuwen, toen Kuinre een 6orerende handelsplaats was.

WELCOME 

TO NOORDOOSTPOLDER!

You are now on the edge of the 

Kuinderbos woods close to the local 

village of Kuinre in Overijssel. When 

Noordoostpolder was drained, woods 

were planted in the locations were 

the soil was unsuitable for agriculture. 

The Kuinderbos woods is the oldest 

and largest forest in Noordoostpolder. 

The landscape’s versatility will surprise 

you. Here, in the local council of 

Luttelgeest (formerly Kuinre), you will 

Lnd the remnants of the Kuinderburcht 

stronghold and old harbour. The port 

dates from the Middle Ages.

WILLKOMMEN

IN NOORDOOSTPOLDER!

Sie beLnden sich am Rand des 

Kuinderbos in der Nähe des Dorfs 

Kuinre in Overijssel. Nach der 

Trockenlegung des Noordoostpolders 

erwies sich das neue Land als nicht 

überall für die Landwirtschaft 

geeignet. Die ungeeigneten Stellen 

wurden kurzerhand bewaldet.

Der Kuinderbos ist der älteste und 

größte Wald des Noordoostpolders. 

Lassen Sie sich von der Vielseitigkeit 

der Landschaft überraschen!

For more information / Weitere Informationen:

www.visitIevoland.nl/topkuinderbos
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KUINDERBOS


