
ZUIDERZEE-EILANDENROUTE 42 KM

Volg de volgende knooppunten: 
75-47-85-39-68-02-36-25-86-77-16-01-11-56-94-26-10-52-98-37-21-87-37-75

Polderparels van Flevoland

Al eens bedacht dat u zich tijdens een fietstocht door de Noordoostpolder op de bodem van de vroegere 
Zuiderzee bevindt? Dat er voor 1942 nog water was, kunt u zien aan de voormalige eilanden Urk en 
Schokland. Ze zijn door de inpoldering opgenomen in het landschap, maar nog steeds als aparte parels te 
onderscheiden. Op de fiets ziet u het vissersdorp Urk en UNESCO Werelderfgoed Schokland trots boven 
het water of de landerijen uitstijgen. U moet er gewoon naartoe. Onderweg komt u leuke adresje tegen 
met fijne streekproducten. 

Bent u hier in april/begin mei? Op de voormalige zeebodem baadt u op de fiets in een kleurenzee van 
bloeiende tulpen in uitgestrekte velden. Geweldig!  
TIP! Ontdek de historische parels van Flevoland tijdens de Zuiderzee-eilandenroute. Ben je hier in april/
begin mei? Dan mag je het Countus Tulpenfestival niet missen!

Keuze uit startpunten:
1. Museum Schokland, Middelbuurt 3, 8319 AB Schokland, knooppunt 75
2. Museum Nagele, Ring 23, 8308 AL Nagele, knooppunt 98
3. Haventerrein/centrum Urk, Burgemeester J. Schipperskade 2, 8321 EH Urk, vlakbij knooppunt 36

Hoogtepunten op deze route:
De Noordoostpolder is een bijzonder gebied. Aangelegd in een water dat tien jaar voor het droogvallen 
nog zee was. Ook vóór de Zuiderzee was hier land, waar mensen woonden.  

Schokland was daar een laatste restant van; het werd opgenomen in de inpoldering voor het helemaal 
zou verdwijnen, en ligt nog altijd als een oud eiland in het nieuwe polderland. Dit UNESCO Werelderfgoed 
biedt een unieke combinatie van cultuurhistorie en natuur, maar staat ook symbool voor het Nederlandse 
leven met het water. 

Nagele is gebouwd door architectengroep De Acht, met architecten als Gerrit Rietveld en Aldo van Eyck. In 
Nagele zijn consequent rechte lijnen en vlakken toegepast; dat maakt Nagele uniek, met haar platte daken. 
Museum Nagele stelt de architectuur centraal.

Urk is een levendig en karakteristiek vissersdorp. Een voormalig eiland. Een pittoresk dorp waar nog 
steeds dat eilandgevoel kan worden beleefd met een wandeling door het doolhof van steegjes in de oude 
dorpskern, waar ieder huisje anders is. Verrassende doorkijkjes, knusse pleintjes, karakteristieke geveltek-
ens en de vele sierlijke decoraties met ankers en scheepjes.


