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Fietsroute 19. Flevoland,
30 of 18 km

rondom
2 of 1.30 uur

Zeewolde

Polder, bos

Dat niet heel Flevoland bestaat uit open land waar de
wind overheen zwiept, is de grote verrassing van deze
fietsroute in het frisgroene Horsterwold achter Zeewolde. Men zegt zelfs dat dit wold het grootste aaneengesloten loofbos van Europa is. Hoe het ook zij, het bos
is vrij recent aangelegd, maar oogt niet splinternieuw.
Geen wonder, want er groeien allerlei boomsoorten en
struiken door elkaar. Aan romantisch water en open
plekken met ruig grasland is eveneens gedacht. In de
Stille Vallei is de stilte oorverdovend: een Konikpaard
hinnikt, een specht roffelt en een merel zingt uitbundig.
Precies daar, in die vallei, staan twee banken met zicht
op een ven.

Flevoland
30 of 18 km
2 of 1.30 uur

Naar Zorgboerderij MMM.

Polder, bos
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De MMM Zorgboerderij met pluktuin, theeschenkerij en
natuurvoedingswinkel ligt aan de rand van Zeewolde. Deze
plaats lígt niet alleen in de duurzaamste gemeente van Nederland, maar oogt ook zo, met zijn windmolens en het grote
grasveld bespikkeld met boterbloemen waar maar liefst twaalf
bijen- en insectenhotels staan.
Voor een uitgebreid bezoek aan MMM moet je even de tijd
nemen, want je kunt er druiven, frambozen, aardbeien en
bramen plukken in de pluktuin, koffie met walnotenkoek bestellen op het terras en alle dagelijkse boodschappen doen in
de winkel. Kinderen vinden het vast niet erg om mee te gaan,
want dan kunnen ze de dwergschapen, de alpaca’s en de konijnen zien, of spelen in het klauterbos dat van de gemeente
is, maar dat wordt schoongehouden door de cliënten van
MMM. Kortom, of je nou een kort of lang bezoek plant: MMM
is the place to be in Zeewolde.

Praktische informatie
Start-/eindpunt en parkeren: • Bij Restaurant Kaap Flevo,
Strandweg 165, 3891 AK Zeewolde.
• Andere goede P’s: bij Camping de Parel (knp 17), Groene
woudseweg 71, 3896 LS Zeewolde. Of aan de Flediteweg
(tussen knp 72 en 73).
Naar de route: De P ligt aan de route: ga het fietspad op
richting zuiden (met het water van het Wolderwijd aan je
linkerhand).
Toeristische info: Zeewolde is in 2014 uitgeroepen tot Duurzaamste gemeente van Nederland.
Knooppuntennetwerk: Het meeste is in orde, maar op knp
78 staat het bordje verkeerd: zie de routebeschrijving.
Kaart: • Recreatie & Fietsknooppuntenkaart Zeewolde, ter
plekke te koop.
• Op de recentste ANWB-Fietskaart 1:50.000, nr. 11 Utrecht
oost, ’t Gooi & Heuvelrug staat het fietsroutenetwerk in Flevoland wel ingetekend, op oudere edities niet.
Biologisch adres: • MMM Zorgboerderij, Gelderseweg
30-32, 3894 AA Zeewolde, T: (036) 523 49 64;
zorgboerderijzeewolde.nl. Natuurvoedingswinkel, Theeschenkerij en Pluktuin open: di-vr 9.30-17 uur; za 9.30-15.30 uur.

Boven: Bollenvelden en wind
molen aan de noordrand van het
Horsterwold.
Ven in de Stille Vallei (buiten
beeld staat een grote picknick
tafel).
Links: Aan bankjes doet men niet
in de Flevopolder.

Horeca, biologisch: • MMM Zorgboerderij, zie boven. Niet
100% biologisch, maar wel bijna helemaal.
Horeca, niet-biologisch: Er is weinig horeca onderweg en
alle horeca zit in en vlak bij Zeewolde. Een eigen picknick
meenemen voor in het Horsterwold kan geen kwaad. Er zijn
wel picknickbanken in het bos, maar niet overdreven veel.
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De routes
Route 1, ca. 30 km (ca. 2uur): P Strandweg – 45 – 44 –
43 – zie A – 40 – 76 – 78 (zie B) – 66 – 68 – 69 – 70 – 72
– 73 – 17 – 18 – Zorgboerderij MMM – 22 – 21 – 20 – P.

Route 2, ca. 18 km (ca. 1.30 uur): P Strandweg – 45 – 44
– 43 – zie A – 40 – 76 – 75 – 74 – 73 – 17 – 18 – Zorgboerderij MMM – 22 – 21 – 20 – P.

Routebeschrijving
A: Bij het bordje ‘knp 40’: bij Y13405/1 LA Almere 23 km,
fietspad.

• Als je níet RA gaat: RD (voorbij slagboom fietspad op
en iets verderop RA met de bocht mee). Op knp 66 opnieuw
langs slagboom en scherp RA, naar knp 68.

B: Op knp 78 wijst het bordje naar knp 66 RA. Dat klopt niet.
• Als je wél RA gaat: verderop 1e weg RA Erkemederpad,
doodlopende weg, uitgezonderd fietsers.

Let op: De hoofdroute, route 1, is nagefietst. De afkorting
van route 2 (tussen knp 76 en 73) is op de kaart uitgezet en
niet nagefietst.
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Zorgboerderij MMM
‘Mensen komen hier vanwege de sfeer’, valt bedrijfsleider Annemarie van Gemeren met de deur in
huis. ‘Ze hebben de winkel, de theetuin, de pluktuin, de kinderboerderij, een midgetgolfbaan met
18 holes en het klauterbos.
In de winkel worden hoofdzakelijk biologische spullen verkocht, maar er staan ook een paar dieetproducten in de
schappen die niet biologisch zijn. Je kunt hier alle dagelijkse
boodschappen doen, dat is lekker handig. Op het gebied van
cosmetica verkopen we eveneens het Duitse merk Sante.
Dat is iets onbekender dan Dr. Hauschka, maar erg lekker én
goedkoper. Voor de theeschenkerij geldt nog sterker dat we
zo veel mogelijk biologisch verkopen, maar niet alles. Veel
ouders kiezen toch voor Ola ijs in plaats van EKO.’
De theeschenkerij is klein, maar met mooi weer kun je op het
terras zitten. ‘We schenken uitsluitend Perla-koffie omdat dat
hele lekkere koffie is. Jullie zien eruit alsof jullie er nog wel
eentje lusten. Met zelfgebakken appelcake, met walnotenkoek
of met een lekkere koek van de bio-bakker? Die zijn erg in
trek’, zegt Annemarie. ‘Zeewolde is voortdurend in beweging.
Ik heb veel contact met de gemeente over allerlei duurzame

plannen, ook over het klauterbos hiernaast. Dat is
handig voor ons, maar ook voor de mensen die er
met hun kinderen naartoe gaan, want die kunnen
na afloop nog even een terrasje pakken of boodschappen doen. We hebben met de gemeente afgesproken
dat onze zorgcliënten het bos schoon houden. Eigenlijk heel
erg dat er ondanks alle prullenbakken zo veel zwerfvuil ligt.’
In de winkel is het een komen en gaan van klanten. De
schappen zijn goed gevuld met een grote diversiteit aan
spullen. ‘Het lekkerste uit de winkel? Alles is lekker, maar
misschien is de bio-zuivel wel het allerlekkerste. We hebben
Weerribben-karnemelk. Vroeger, toen ik met mijn ouders in
de bergen ging wandelen, kregen we in de berghutten onderweg karnemelk. Die was zo lekker. De Weerribben-karnemelk
smaakt net zo heerlijk’, lacht Annemarie, ‘maar de honing
uit Zeewolde is ook bijzonder. Die zou ik in elk geval voor
thuis kopen. En een Dr. Hauschka Bodycrème Amandel. Die is
super. Kijk rustig even rond, maar ik moet nu gaan.’ En weg is
Annemarie.

V.l.n.r.: In de boerderijwinkel; schaap bij de kinder
boerderij; in september hangen hier rijpe appels aan de
bomen; het klauterbos.
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Het landschap
Grote complimenten voor de ontwerpers van het Horsterwold, want dit
bos is prachtig en aan bijna alles is
gedacht, zelfs aan een heuse uitzichtheuvel. Dat ‘bijna’ slaat op de schaarste
aan picknickbanken; het kan zomaar
gebeuren dat je bijna van de fiets valt
van de honger voordat zich een bankje
aandient. De route begint met een
toeristisch stuk langs het Woldstrand

en het Erkemederstrand die niet alleen
zandstrand te bieden hebben, maar ook
een heerlijk beboste achtertuin. Daarna
word je opgeslokt door de bomen en
struiken van het Horsterwold. Het mooiste stuk is zonder twijfel het fietspad
tussen kooppunt 68 en 70: aan knusse
hoekjes, romantische hoekjes, rommelige hoekjes en beeldschone hoekjes is
hier geen gebrek.

Ook in Flevoland worden bloembollen ge
teeld.
Ven met bankjes tussen knp 68 en 70.
Moeders met kind onderweg naar MMM.
Insectenhotel aan de rand van Zeewolde.
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Bij een juweel van een plek met water,
riet, bomen en struiken staan maar
liefst twee banken en tien meter verderop een forse picknicktafel. Het wold
heeft gelukkig niet van die saaie rechte
fietspaden waar de rest van Flevoland
aan ten prooi gevallen is. Nee, hier is
telkens een lekkere bocht waar je fijn
doorheen kunt zoeven.

