Familiefietstocht ca. 11 km
Wat leuk om te horen dat jullie zin hebben om een stukje te fietsen. We hebben een
fietsroute gevonden vol avonturen. Fiets dan deze route en ontdek de geheime plekjes
in de omgeving rondom de camping. En omdat de route langs een speelbos gaat een tip: neem broodjes mee
en drinken, dan kun je daar heerlijk picknicken !
Klaar voor de start ? Lees steeds eerst bij elk knooppunt de route en het stukje over de omgeving.
1. Fiets langs de receptie de camping af. Ga linksaf (Vormtweg). In de bocht van deze weg zie je het eerste
Knooppunt nr. 66. Steek de weg over en ga over het fietspad richting dijk richting Knooppunt 6 .

In 1936 werd begonnen met het bouwen van een dijk tussen het eiland Urk en het vaste land bij Lemmer. In
1940 was de dijk klaar en toen werd begonnen met het wegpompen van het water. Je fietst dus nu op de
vroegere Zuiderzeebodem. Hier staat het grootste windmolenpark van Nederland; totaal 86 windmolens op
‘t land en in ‘t water. Het windmolenpark langs de dijk is net aangelegd (2017).

1. Fiets de dijk over en dan linksaf (richting Knooppunt 86).
Flevoland is voor een groot deel ontworpen op de tekentafel. Daarbij hebben ze in het midden van de
polder één centrale plaats (Emmeloord) bedacht. Met de dorpen daaromheen werd er rekening mee
gehouden dat dorpsbewoners binnen één uur op de fiets in Emmeloord moesten
kunnen komen. Heerlijk fietsen zo langs het water, hé ? Het Ijsselmeer is het
grootste meer van Nederland.
Je kunt even stoppen bij het strandje om lekker even je voeten nat te maken.
2. Fiets helemaal door richting Urk (Knooppunt 86). Volg de kleine bordjes richting
Knooppunt 25.
De vuurtoren van Urk is 18 meter hoog. Om het licht een draaiend effect te
geven, is vroeger in de toren een gewicht geplaatst dat de vuurtorenwachter
regelmatig moest ophijsen. Het langzaam wegzakkende gewicht zorgde ervoor,
dat de lenzen gingen draaien rondom een stilstaande lamp. Nu gaat het
automatisch. Elke vijf seconden is er een lichtstraal zichtbaar van 0,2 seconden.

3. Volg nu de kleine bordjes richting Knooppunt 36. Soms is het even zoeken naar de bordjes ! Staan er geen
bordjes, rijd dan rechtdoor. Of kijk op de plattegrond op de derde bladzijde, waar de route ongeveer langs
gaat. Het is helemaal niet erg om een beetje te (ver)dwalen door dit gedeelte van Urk.
Je bent al bijna op de helft. Tijd voor een pauze ? Je komt nu langs allerlei leuke plekken waar je even
heerlijk wat kan drinken of een ijsje eten.
Dit is het oude gedeelte van Urk; “de Bult”. Je komt langs de
Ommelebommelestien, het Vissersmonument, ginkies (stegen) en de
IJsselmeerafslag. Je kunt ook even bij de Tourist Info Urk op de haven naar
binnen lopen.

4. Bij de “IJsvlet” (Knooppunt 36) ga je richting Knooppunt 89; let goed op, want je moet een klein stukje langs
een drukke weg !
Op Urk wonen veel mensen, en heel dicht op elkaar. Urk heeft heel veel kerken; wel 20 ! En deze zitten
allemaal vol op zondag. Veel mensen die op Urk wonen, spreken Urkers; ze hebben veel woordjes die ergens
anders niet voorkomen. Bijvoorbeeld: moatjen (=een meisje) en tutte (=tante) en un bekkien (=kopje koffie).
Urk heeft de grootste vissersvloot en grootste visindustrie van Nederland.
5. Bij Knooppunt 89 ga je naar Knooppunt 53. Je passeert het oude palenscherm; dit is de rand van het
vroegere eiland. En dan door naar Knooppunt 11.
Je komt langs het natuurspeelbos waar je heerlijk kan spelen.
6. Na Knooppunt 11 steek je de weg over door het Urkerbos naar Knooppunt 01.
In dit gedeelte van het bos is ook een uitdagende mountainbike route.
Je komt nu langs de voetbalvelden van Urk.

7. En dan ben je alweer bijna bij de camping (Knooppunt 16).
Pfoe ! Wat een avonturen hebben jullie beleefd hé ? We hopen dat jullie het leuk vonden.
Laten je ons nog weten of je mooie dingen gezien hebt?

