
picknick
route

Zeewolde

Welkom in
Zeewolde

Zeewolde ligt midden in de prachtige natuur. 

Er zijn mooie stranden, heerlijke meren met  

eilandjes, prachtige bossen en een Stille Vallei. 

Kortom volop natuur om van de genieten!

Met de “Picknick route Zeewolde” fietst u langs de 

mooiste picknickplekjes en uitzichtpunten. U bepaalt 

zelf uw startpunt. Dit kan in het centrum, bij een van de 

recreatiebedrijven langs de route of ergens anders. 

U kunt een picknick laten verzorgen door een van onze 

warme bakkers uit het centrum. Voor een gezin bestaande 

uit twee volwassenen en twee kinderen betaalt u in totaal 

slechts € 6,95 exclusief de drankjes. U mag uiteraard ook 

zelf uw eigen picknick meenemen.

Bestellen kan bij:

Mocht u na het fietsen van deze route 

nog meer van het mooie Zeewolde 

willen genieten dan kunt u bij de VVV 

en bij de recreatiebedrijven een gratis 

kaartje ophalen met het volledige 

fietsknooppunten-netwerk van Zeewolde.  

Natuurlijk kunt u de kaart ook downloaden 

via www.vvvzeewolde.nl/fietsen.

wij wensen u veel picknick-  

en fietsplezier!

Deze route is tot stand gekomen door VVV Zeewolde in 
samenwerking met de recreatiesector, de middenstand  

en NORT Flevoland.

Bakker Bart

(036) 522 41 91

Echte Bakker Grootkarijn

(036) 522 68 27

Bakkerij van Bentum

(036) 522 19 72
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a  Het meer van Galilea  Een prachtig plekje om 
even bij te komen. Al bij de inrichting van de polder is 
dit meertje aangelegd ter afwisseling van de rechte 
tochten en sloten in het gebied. Het is nu het leef
gebied van de bever en de bruine kiekendief. Deze 
laatste soort zoekt zijn eten laagvliegend boven het 
riet. De naam heeft het meertje te danken aan de 
verbaasde opmerking van een jager die in de polder 
alleen maar rechte watergangen verwachtte: Het lijkt 
het meer van Galilea wel! 

b  de HorsterberG  Met een beetje geluk kunt u 
vanaf de Horsterberg een kudde Konikpaarden in de 
Stille kern zien grazen langs de oevers van de slenken. 
De Stille Kern is een struingebied waar u niet op de 
paden hoeft te blijven en groot genoeg om volledig op 
te gaan in de natuur. Luister naar de enorme hoeveel
heden vogels die het gebied bevolken. De kenmerkende 
waterpartijen en opgaande begroeiing aan de randen 
maakt dat je vanaf de Horsterberg zicht hebt op een 
langgerekte vallei. Vandaar dat we het gehele gebied 
nu graag de naam “Stille Vallei” meegeven.  
www.staatsbosbeheer.nl 

c  Puntje bolHaven  De Bolhaven kenmerkt zich 
door groen en rust. Een heerlijk moment om even de 
benen te strekken aan de picknick tafel op het puntje 
van de Bolhaven met uitzicht op het Wolderwijd. In het 
Wolderwijd liggen twee eilandjes: De Zegge en De Bieze. 
Aan de overkant liggen de plaatsen Harderwijk en 
Ermelo. Na een lange dag fietsen kunt u ook bijkomen in 
een van onze fraai gesitueerde trekkershutten speciaal 
bedoeld voor de fietser en wandelaar. Een tent opzetten 
behoort ook tot een van de mogelijkheden. U bent van 
harte welkom!  
www.wolderwijd.nl 

d  erkemederstrand  Het Erkemederstrand heeft 
het langste zandstrand van Flevoland, maar liefst 3 
kilometer lang, met hier en daar een aangename on
derbreking tijdens een fietstocht of voor een dagje uit. 
Buiten de ijscowagen die langs de stranden rijdt kunt u 
ook terecht voor versnaperingen bij het strandpaviljoen 
De Jutter. Wanneer u even ontspant op het terras 
kunnen de kinderen heerlijk spelen op het springkus
sen in de speeltuin. Kijk voor alle faciliteiten en kam
peermogelijkheden op:  
www.erkemederstrand.nl

e  rCn Zeewolde  Vakantiepark RCN Zeewolde is het 
eerste park van de gemeente Zeewolde. Het park was 
er al voordat het dorp bestond! Hier vindt u alles om 
optimaal te genieten: bungalows, chalets, jaarplaatsen 
voor uw stacaravan, en kamperen voor korte en lange 
tijd. Door de ligging van ons park kunt u zowel van het 
bos en het water genieten. Aan de ene kant van de dijk 
is er een strand voor zwemplezier, een surfstrand en 
een haven voor uw boot. Aan de andere kant kunt u 
heerlijk fietsen en wandelen in het Horsterwold.  
www.rcn.nl 


