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Harderbroekroute

Natuurgebied Harderbroek ligt aan de rand van het Wolderwijd. Het
gebied is in elk seizoen aantrekkelijk en kenmerkt zich met ruige
moerassen, soortenrijk grasland, vogelrijke plassen en vlak ernaast
een oerbos in de groei. In het voorjaar laat dit Hollandse landschap
je genieten van de bloesem en in de winter van de wuivende gouden
riethalmen die als muren rondom de plassen lopen. Deze route voert
u langs de moerasgebieden, door het oerbos en langs drie verrassende uitzichtpunten.

Voor een verklaring van de letters A t/m E zie achterzijde.
• Start vanaf de VVV Zeewolde, Raadhuisplein 1, 3891 ER Zeewolde.
• Houd de VVV aan je rechterhand en vertrek zo in noordelijke richting.
• Langs de rotonde de parallelweg op die overgaat in fietspad. U fietst
langs de ‘Potloden’ van Han Janselijn.
• U fietst nu bijna 4 km langs het Wolderwijd tot aan de Biezenburcht
1 . Aan de overkant ligt het oude Zuiderzeestadje Harderwijk. A
• Hier de weg oversteken en meteen links de Knardijk op. B
• Over de Knardijk en na 500 meter de eerste weg rechts de Sternweg
op.
• Na 2 km bij de stoplichten oversteken en de Sternweg vervolgen.
• Na 2 km maakt het bouwland aan uw rechterhand plaats voor bos
2 . U neemt het fietspad rechtsaf het bos in. C
•D
 e brug over en meteen links het fietspad vervolgen langs de Pluvierentocht
•B
 ij de tweede brug rechts aanhouden het betonnen fietspad blijven
volgen.
•B
 ij de derde brug over de Hoge Dwarsvaart linksaf en de brug over.
Over het wildrooster. U fietst nu door een gebied 4 met loslopende
Schotse hooglanders die in het bos grazen, houd afstand, het zijn
wilde dieren.
• E erste fietspad linksaf. Dus niet naar de grote weg.
•D
 e brug over, over het wildrooster en dan rechtsaf.
•D
 oorfietsen en de Karekietweg oversteken de Strandgaperweg op.
Aan uw rechterhand ziet u een klein schelpenpad. Parkeer uw fiets
en wandel langs het schelpenpad door het bos naar de vogelkijkhut
van Natuurmonumenten 5 . Dit is het tweede uitzichtspunt.
• Terug naar de Karekietweg en linksaf. Bij de T- kruising het fietspad
op en rechtsaf.
• Bij Flevostrand linksaf het recreatieterrein op; het fietspad gaat langs
de slagboom.
• De dijk op en rechtsaf. Fietspad langs de dijk volgen. Uitzicht over
het Veluwemeer.
• Langs gemaal Lovink 6 . Stap hier even af en bekijk het kunstwerk
in de Hoge Vaart. D
• Bij de eerste rotonde rechtdoor.
• Bij de tweede rotonde rechtdoor en oversteken richting Zeewolde. E
• Terug naar de Knardijk en u volgt het fietspad binnendijks langs het
Harderbroek.
• Bij de Biezenburcht de weg weer oversteken en langs het Wolderwijd terug naar Zeewolde.

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	
De Biezenburcht is een ontwerp van de befaamde architecten
Alberts en van Huet. De Biezenburcht, het tegenovergelegen eiland
heet ‘de Biezen’, is een uitkijkpunt gelegen aan de Knardijk. Het
biedt een fraai uitzicht over het Wolderwijd, maar ook over het
natuurgebied Harderbroek en landelijk Zeewolde. De burcht is
gebouwd op basis van een pentagon, een vijfhoek. Dit is het eerste
uitzichtspunt.
C	
U kunt ook een bezoek brengen aan IJs en pannenkoekrestaurant
Hans en Grietje 3 . Dan moet u de Sternweg even vervolgen. Net
voorbij de bocht ziet u het heksenhuis tegen de bosrand liggen. Geopend elk weekend en in de vakanties) Om de route te vervolgen,
fietst u terug en neemt u nu het fietspad links het bos in)
D	
´De Blauwe Dromer´ is een paarsblauwe ringdijk met een doorsnede
van 45 meter en ligt als een vulkaankrater in de Hoge Vaart. Vanaf
de wal is het werk het beste te bekijken. De ringdijk is iets gekanteld in de richting van de hooggelegen Harderdijk, zodat de toeschouwer er een glimp kan opvangen van het hart van het eiland.
Dan wordt pas duidelijk dat er achter de gladde asfaltdijk een kleine
biotoop schuilgaat. Tussen de blauwe stenen aan de binnenzijde
van de dijk groeit sedum spurium, een plant waarvan de bloemen
het kunstwerk in de zomermaanden een roodroze gloed geven.
E
	Een derde uitzichtpunt 7 is te bereiken via het Laarzenpad. Om
daar te komen slaat u rechtsaf na de laatste rotonde en volgt de paralelweg langs de Ganzenweg. Na 500 meter ligt er een eenvoudige
parkeerplaats aan uw linkerhand. In 2005 is Harderbroek uitgebreid
met de witte ‘laarzenpad’ route. De route slingert langs de mooiste
plekken van het natuurgebied en loopt naar het uitkijkpunt.
A

Fietsroute Harderbroek

Het Harderbroek behoort samen met het Harderbos tot de meest gevarieerde natuurgebieden in Flevoland. Hier vindt u pril oerbos naast
ruige moerassen, soortenrijk grasland en vogelrijke plassen. Ervaar de
schoonheid van een bloesemrijk voorjaar. Volg op afstand de bruine
kiekendief die op prooi jaagt. Ontdek in de winter reeën aan de bosrand. Van de natuur genieten kan hier vier seizoenen lang!
In het rietland leven zeldzame vogels zoals roerdomp, grote zilverreiger, baardmannetje en porseleinhoen. Ze leven hier in gezelschap van
meerkoet, rietgors, blauwborst en kleine karekiet. In het Harderbos
zijn in 1968 de eerste populierenbossen aangelegd. Van deze eentonige productiebossen maakt Natuurmonumenten sinds 1997 nieuwe
oernatuur. Natuur die steeds mooier, afwisselender en groter wordt.
En dat in een razendsnel tempo, vanwege de vruchtbare kleigrond.
Van het saaie productiebos is weinig over nu dood hout blijft liggen
en ook andere bomen de ruimte krijgen en spontaan wortel schieten.
U ontdekt het Harderbos als een groene oase met opvallend dikke
bomen.

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.
Colofon
Deze route is een gezamenlijke uitgave van VVV Zeewolde en de gemeente Zeewolde
met medewerking en foto’s (Schotse hooglanders, blauwborst) van Natuurmonumenten.
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

