Beleef de historie van Urk en Noordoostpolder met
een wandeling over de voormalige zeebodem (4,5 Km)
Deze wandeling voert u door het bos en over de dijk. Honden mogen helaas deze route niet
meelopen.
Op de laatste pagina ziet u de plattegrond met de route.
1. Start bij de receptie van Vakantiepark ’t Urkerbos (Vormtweg 9 – Urk)
Loop langs de parkeerplaats en steek de Vormtweg over (KIJK GOED UIT bij het oversteken)
Loop over het houten bruggetje het bos in. Aan het eind van dit kronkelpaadje rechtsaf.
In 1936 werd begonnen met het bouwen van een dijk tussen eiland Urk en het vaste land bij Lemmer
en aan de zuidkant van Urk. In 1940 was de dijk klaar en kon begonnen worden met het droogmalen
van de polder. U loopt dus nu op de voormalige Zuiderzeebodem.

2. Ga links af, loop langs de straat. Sta even stil bij het bospad aan uw linkerhand. Verbaas u over de
weidsheid na het bos. Elk jaargetijde zien de akkers er weer anders uit.
3. Ga dit bospad in naar links.
Blijf dit pad alsmaar volgen. Langs dit pad ziet u duidelijk de geulen die gegraven zijn om het water
van het IJsselmeer af te laten voeren. Het Urkerbos is een natuurgebied ten Noorden van Urk met
een oppervlakte van 230 ha. Het bos is aangeplant in het midden van de jaren 50, op voor de
landbouw minder geschikte grond.

Het windmolenpark langs de dijk is aangelegd in 2017. De molens op het land hebben een ashoogte
van 135 meter gerekend vanaf het fundament. De tiphoogte van de molens is 198,5 meter. De hoge
Iepen geven een statige sfeer.

4. Ga op het fiets/wandelpad rechts.
Dit verharde pad loopt door het Urkerveld naar de dijk. Hier zijn in 2020 waterpartijen aangelegd om
meer diversiteit in planten en dieren aan te trekken.
5. Ga naar links langs het IJsselmeer. Geniet van het IJsselmeer en het steeds dichterbij komende
Urk.

Harde wind, een pittige bui of zinderende hitte ? Om u in te leven in de eilanders van toen maakt het
niet uit welk seizoen het is. De strijd tegen de elementen was een vanzelfsprekend deel van het leven
op Urk. Ja, zeg nooit: in Urk ! Voor de Urkers is de visserij nog altijd een belangrijke bron van
inkomsten. De Westermeerdijk, waar u nu staat, maakt deel uit van de dijken die de
Noordoostpolder beschermen tegen het water. De grote stenen aan de waterzijde, de stortberm,
dienen om het drijfvuil na hoog water op de dijken op te vangen.

In de verte ziet u de vuurtoren staan. De vuurtoren van Urk is 18 meter hoog. Op de top is een rood
gekleurd lichtwerk geplaatst. Het licht heeft een maximaal bereik van ruim 33 kilometer. 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. Elke vijf seconden is er een lichtstraal zichtbaar van 0,2
seconden.
6. Door het hek gaat u links de trap op over de dijk. U komt uit bij de waterval. Ga naar links voor de
waterval, het kronkelende bospad in. U komt uit in de bocht van het hoofdpad. Ga naar rechts.

Flevoland is grotendeels ontworpen op de tekentafel. Waar bos moest worden aangeplant stond
vast. In het bos zijn open ruimten aangebracht , voor meer variëteit te creëren tussen hoge en lage
begroeiing. Vlinders en vogels hebben liever een langzaam oplopende bosrand. Bij de poelen leven
veel amfibieën, zoals rugstreeppadden, salamanders en groene kikkers, maar ook veel insecten, zoals
libellen, waterjuffers en waterkevers. Blijf dit pad volgen.
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Rechts van u broeden heel veel blauwe reigers, hoog in de bomen.
7. Als u bijna aan het eind van dit pad bent (u ziet rechtdoor door de bomen een huisje en u bent
bijna bij de weg), neemt u het hoofdpad naar links (als u te ver bent gelopen, staat u voor de weg.
Loopt u dan weer ca. 100 meter terug en slaat u dan rechtsaf).
Blijf dit pad volgen. Er komt in dit jonge bos steeds meer afwisseling in boomsoorten. Het bos is in
ontwikkeling. De populieren naderen deels het einde van hun levensloop en de vakken fijnspar
worden door stormen omgetoverd in een bont geheel van open en gesloten plekken. Bijna alle
boomsoorten kiemen er spontaan. Eik, berk en haagbeuk nemen de plaats in van de fijnsparren die
hier zo oppervlakkig wortelen dat ze in een flinke storm omvallen.
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Geniet van de rust en vogels om u heen. Er zijn veel bosvogels zoals boomklever, boomkruiper en
grote bonte specht. Ook de grote lijster, wielewaal, zwarte mees en de boomvalk zijn vaste bewoners
van het bos.
8. Ga op de T-splitsing links af.
9. En op de kruising rechts af. Op de bosbodem groeien soorten als
geel nagelkruid op klei, bosbies op veen, kleine valeriaan op keileem
en rondbladig wintergroen op leem. Het bos is bijzonder rijk aan
paddenstoelen en varens.
Blijf dit pad alsmaar rechtdoor volgen. U loopt nu langs het unieke
geologisch P. Van der Lijn Reservaat; hier bevindt zich een morene
van keileem en grote zwerfstenen uit Scandinavië. Loop rechtdoor
langs het toegangshek van het reservaat en steek het fietspad over.
10. Volg dit pad tot u weer bij het kleine kronkelpaadje bent die u
aan het begin ook heeft genomen. LET OP BIJ HET OVERSTEKEN.

U bent weer terug bij de camping.
We hopen dat u genoten heeft. Wilt u uw belevenis delen met ons of heeft u nog opmerkingen over
de route, dan vernemen we dat graag.
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