Varen in Flevoland
Flevoland is bij uitstek geschikt om te varen. U vindt er ruim negentigduizend hectare
water dat is overgebleven nadat de Zuiderzee is ingepolderd. Een heerlijk gevoel van
vrijheid zal u overvallen als u het water opvaart. Omdat het op het IJsselmeer erg kan
spoken, is het helaas niet mogelijk om een bootje te huren, zonder schipper. Wel is
het mogelijk op de binnenmeren een bootje te huren.
Het IJsselmeer is met 1100 vierkant kilometer het grootste meer van Nederland.
Flevoland is het resultaat van het grootste landwinningsproject ooit.
Ontdek Flevoland tijdens een rondvaart op een authentiek zeilschip of botter.
Overtocht Urk - Enkhuizen
Het prachtige zeilschip De Willem Barentsz maakt 5 weken lang in de zomer
overtochten van Urk naar Enkhuizen. Voor meer info over afvaarten en
prijzen: www.willem-barentsz.nl . Aanmeerkade: Burg. J. Schipperkade, achter de
IJsselmeervisafslag en restaurant Het Achterhuis.
Het gezellige passagiersschip De Zuiderzee maakt rondvaarten vanuit Urk over het
IJsselmeer en het natuurgebied Ketelmeer. Kijk op de website voor meer informatie
over de rondvaarten. In de zomermaanden vaart De Zuiderzee een lijndienst tussen
Urk en Enkhuizen (niet op zondag).
https://www.de-zuiderzee.nl/
Rondvaarten Urk
* Kottertje VD 123: Schipper Sjoerd Snoek, 06-22995634,
* Reddingssloep Energie: Schipper Eppo Vink, tel. 0527-681428 of 06-30 59 66 83
* Botters: Westhaven, Wijk 1 21, 8321 EL Urk, T +31 (0)527 264 519
of +31 (0)6 8396 7213
* Veerdiensten Urk-Enkhuizen: Burgemeester J. Schipperkade, 8321 EH Urk,
T +31 (0)6 5360 8813 of +31 (0)6 5149 1943

•
•
•

Overige Adressen:
Traditionele zeilschepen: Naupar, Bataviahaven 1, 8242 PR Lelystad, T +31 (0)88
252 5000
Bootverhuur: Eemhof Watersport & Beachclub, Slingerweg 7C, 3896 LD Zeewolde, T
+31 (0)36 522 8448
Zeilschool en bootverhuur: De Randmeren Zeilschool en Bootverhuur, Strandweg 1,
8256 RZ Biddinghuizen, T +31 (0)6 2351 5674

Op iets meer dan een half uurtje rijden van Urk begint het Nationaal Park De
Weerribben-Wieden.
Rondvaarten door kleine en ondiepe slootjes en vaartjes in het Nationaal Park kan
bijvoorbeeld met de speciaal gebouwde platbodem rondvaartboot Sylvia bij
Buitencentrum De Weerribben van Staatbosbeheer.

De Sylvia komt op plaatsen waar soortgelijke of grotere rondvaartboten niet mogen of
kunnen komen en vaart dwars door de rietlanden, hooilanden en moerasbossen.
De boot vaart van begin maart tot medio december. Als het mooi weer is, is de boot
rondom open, zodat u heerlijk de natuur kunt opsnuiven. Als de
weersomstandigheden echter te wensen overlaten, is de boot wind- en waterdicht
en, indien noodzakelijk, verwarmd.
Tiemen Vaartjes Rondvaartbedrijf (06-53 78 46 51 of tiemenvaartjes@home.nl)
Hoogeweg 27 in Ossenzijl.

Even heerlijk er tussenuit
U krijgt een heel ander kijk op de zaken als u alles eens van de andere kant bekijkt.
Vanaf het water wel te verstaan.
Gelegen midden in het prachtige natuurgebied de Weerribben bevindt zich Nijenhuis
botenverhuur, camping en jachthaven.
Zij verhuren sloepen, zeilboten, zeil- en motorpunters en kano’s. Alleen, met vrienden
of met de hele familie zorgeloos een dag het water op, zij bieden mogelijkheden in
alle prijsklassen.
Bel voor meer informatie: Nijenhuis Bootverhuur 0522 - 281 528
(niet pinnen). Veneweg 199 - Wanneperveen

Giethoorn is een uniek waterdorp te midden van Nationaal Park Weerribben en
Wieden. Giethoorn ligt in het Wieden gedeelte van dit waardevolle natuurgebied waar
je alle schakeringen in de ontwikkeling van open water tot moerasbos kunt vinden.
Oprukkende oeverbegroeiing en dichtgroeiend water, drijftillen, rietlanden en
voedselarm grasland. De plassen en meren van de Wieden en de Weerribben zijn de
restanten van stormvloeden en erosie door de golven van de Zuiderzee.
Bootje, punter, bok en vlot: dat noemen de Gietersen “het gevaer”.
Beide gebieden (Weerribben en Wieden) zijn in alle seizoenen kleurrijk: van gele lis
en witte waterlelie in de lente tot het brons van rietvelden in de herfst; van weelderig
groen in de zomer tot ijsblauw en verstild in de winter. Smalle stroken land en water
die elkaar afwisselen. Meren en kolkjes, langzaam dichtgroeiende sloten en
geheimzinnige moerasbossen. De otter, de roerdomp, vlinders, ringslangen, de
karekiet, de rietzanger, de wilde eend, smient, taling, waterhoen, fuut zijn slechts
enkele bewoners van dit prachtige gebied.
Wilt u op eigen gelegenheid het dorp, meer en de natuurgebieden verkennen? Dat kan
in één van onze fluisterboten, in een (zeil)punter, roeiboot, kano of luxe sloep.
Smit Giethoorn is een prima vertrekpunt om in één van onze boten dit unieke dorp en
natuurgebied te verkennen. (www.giethoorntickets.nl).

In het hart van Nationaal Park Weerribben-Wieden ligt Kalenberg, de thuishaven van
recreatie- en rondvaartbedrijf Jongschaap (www.pieterjongschaap.nl)
Kalenbergerpad 4 Kalenberg Tel. 0561 - 477 527
Hier kunt u fluisterboten, sloepen en kano’s huren, fietsverhuur er is een gezellig
terras. U kunt ook mee met een groepsrondvaart.

Zwerf met de boswachter naar de mooiste plekken in De Wieden.
Ervaar hoe dit gebied ontstond en elke dag beschermd en beheerd wordt. De
boswachters nemen je graag mee naar hun favoriete plekken in De Wieden. Vanaf
het Bezoekerscentrum in Sint Jansklooster wandel je door een schilderachtig
straatje, terug in de tijd van het turfsteken. Vanaf deze pittoreske plek vaar je per
fluisterboot zo natuurgebied De Wieden in.
Zwerven
Het unieke aan deze tochten is dat ze niet vooraf vastliggen. Samen met de
boswachter die ook de schipper is zwerf je door de prachtige natuur van De Wieden.
Altijd weer een andere tocht afhankelijk van het weer en de seizoenen.
Onderweg is er tijd om stil te liggen, vogels te spotten of juist dieper in te gaan op de
cultuurhistorie. Samen ga je op zoek naar de mooiste plekjes in De Wieden.
Afhankelijk van het seizoen weten onze schippers precies waar ze moeten zijn om de
mooiste belevenissen van Nationaal Park Weerribben – Wieden met je te delen.
Ga je mee op avontuur?
Bezoekerscentrum Sint Jansklooster Beulakerpad 1 of kijk op de website:
www.natuurmonumenten.nl

Arrangementen

