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Routebeschrijving (16 km) 

 
 
Vanaf de bushalte Paardenweg in Kraggenburg de asfaltweg, die de bus rijdt, volgen in 

richting Vollenhove. Na 500 meter RA fietspad langs brede sloot. Op T splitsing na 750 m 

RA. Na 1,5 bij oprijlaan naar vuurtorenhuis begint in de knik in het fietspad een graspad. 

Dit graspad volgen tot asfaltweg (na 1,5 km). LA asfaltweg op. Na 90 meter 1e weggetje 

RA. Volgen tot het meer (900 meter). Bovenop de dijk LA. Na 1,4 km asfaltweg 

oversteken en dijk langs randmeer blijven volgen. Na 3,6 km bij sluis RA asfaltweg 

inslaan over sluis. Na bijna 500 meter LA bospad in. Na 600 meter op T splitsing RA weg 

langs kanaal volgen. Na 750 m tweede asfaltweggetje RA. Na 400 meter RA houten brug 

over. Voetpad volgen tot twee schaalmodel, de Maasvlakte, LA schelpenpad volgen tot 

informatiecentrum Waterloopbos. Op parkeer plaats RA tot aan kanaal, dan RA over pad 

langs kanaal. Bij houten brug LA het geasfalteerde rolstoelpad op. Na 400 m slaat dit 

rolstoelpad rechts af. Hier LA, doorlopen tot brede afslatweg. Deze oversteken en obver 

fietspad LA. 1e weg RA parkeerplaatsje op. Parkeerplaats recht oversteken pad op naar 

dijk. Langs het schelpvormige beeld LA langs gemaal de dijk op. Met overstapjes dijk 

volgen. Na 1200 m staat een villa op de dijk, Links onder de villa de dijkvervolgen tot 

deze op verharde weg uitkomt. Op T-splitsing RA brug over. Bij haven RA naar de kerk 

van Vollenhoven lopen.

Start:   Halte Paardenweg, Kraggenburg 

Eindpunt:   Haven Vollenhoven 
Horeca: Cafe/restaurants in Kraggenburg (niet aan route) en 

Vollenhove 
Overnachten: Kraggenburg en Vollenhove 
Bereikbaarheid: De wandelroute is goed met openbaar vervoer bereikbaar. 

Buslijn 71 tussen Emmeloord en Zwolle kruist de route op 
verschillende punten: beginpunt, Waterloopbos halte 

Voorsterweg en Vollenhove (halte Zwembad). 
Kaart: Topografische kaart van Nederland 1:25 000  
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