Wandelroute – Flevoland – DR 2017.05
Deze Op Verkenning beschrijft een ongeveer 14,3 km lange lijnwandeling door het zuiden
van de Noordoostpolder van Nagele via Schokkerhaven en Schokland naar Ens. Op Verkenning nam de trein naar Lelystad Centrum en ging met de bus naar Nagele, halte Nagele, via
Swifterbant (overstaphalte De Lange Streek) (lijnen 145, respectievelijk 146). Op de terugweg namen we in Ens, halte Ens, de bus naar Emmeloord Busstation (141/schoolbus 641) en
gingen vandaar terug naar Lelystad Centrum (140). Vanaf die halte in Ens (141/schoolbus
641) ligt ook het NS-station Kampen gunstig voor de overstap op de trein. Vanaf Busstation
Emmeloord rijden de Q-Liners 315 en 324 via Heerenveen NS naar Groningen CS.
De wandelroute is op de kaart te bekijken via: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1987499.
De verdeling verhard/onverhard van het wandelgedeelte is 90/10%.
OV naar Nagele (halte Nagele) en van Ens (halte Ens)
Raadpleeg hiervoor www.9292ov.nl of de website van NS:
• www.ns.nl voor de trein naar Lelystad Centrum en vanaf Lelystad Centrum en Kampen.
• https://9292.nl voor de zojuist genoemde busverbindingen.
Wandelroute
1. Stap uit in Nagele bij halte Nagele en loop via de Voorhof richting de Coop-winkel. De Voorhof
komt uit op de Ring, LA. Ga een paar meter voor het bruggetje RA, wandelpad. Dit pad komt uit
op een rotonde van wandelpaden, neem op de rotonde de eerste afslag rechts.
2. Negeer vervolgens het naar rechts aftakkend wandelpad richting Museum Nagele. Het wandelpad komt uit op de Ring; steek de deze straat over en ga op het trottoir LA. Loop RD tot het
smalle tegelpad dat langs een huizenrij voert, RA.
3. Volg dit tegelpad tot rechtsvoor ook huizen staan; ga op de splitsing RA en steek de Klamp over.
Vervolg de wandeling via het voetpad door de groensingel.
4. Het onverharde pad komt uit op een verhard pad, LA. Op zijn beurt komt dit pad uit op

de Klamp, LA. Na enkele meters takt een smal schelpenpaadje naar rechts af; vervolg de
wandeling via dit paadje. Na een houten slagboom bij het bordje fietspad verbreedt het
zich.
5. Het pad in de groenstrook komt uit op een T-splitsing; RA. Ga op de snel hiernavolgende

T-splitsing bij de rotonde LA en steek de drukke provinciale weg, Schokkerringweg (N352)
over. Wandel RD via de parallelweg links van de Havenweg. De Havenweg zelf ligt tussen
twee boomsingels.
6. Volg deze parallelweg over een kleine 4km; na 2km buigt de weg op de nadering van

Schokkerhaven naar links. Ter hoogte van een dijkopgang komt de parallelweg uit op de
Havenweg. Steek deze over en ga naar links de dijk op.

1

7. Volg op de kruin het daar beginnende voet- en fietspad in dezelfde richting en loop langs

de jachthaven, Schokkerhaven. Hier zijn horecavoorzieningen.
8. Ga steeds RD en volg het buitendijkse asfaltpad tot waar een smalle aftakking naar de

kruin loopt. Neem deze aftakking en ga vanaf de kruin naar richting asfaltweg. Steek deze
Ramsweg over en ga RD verder via de smalle Palenweg.
Rechtsvoor ligt de uitloper van een langgerekte en wat hoger gelegen strook bos; dit is
het Schokkerbos dat grotendeels werd aangelegd op de westelijke uitloper van de keileembult die zich onder het eiland bevindt.
9. Na ruim 800m begint een smal pad naar rechts dat naar de vuurplaat en de fundering

van de kerk van Ens loopt, RA.

Om meer bekendheid te geven aan de geschiedenis van de NOP is een groot aantal vliegtuig- en scheepswrakken in het
landschap gemarkeerd door een blauwwitte paal van drie meter hoog met een rood vliegtuig of scheepje in top. De neus
van het vliegtuig op de geplaatste palen staat in de richting van de kavel waarop het toestel is neergestort.

10. Na de verkenning van beide historisch belangrijke plaatsen lopen we via een breed half-

verhard pad richting het buurtschap ‘t Zuidert.

't Zuidert was het kleinste buurtschap op Schokland. De verhoging in het landschap met Schokker Huisje en de in 2013
gerestaureerde waterput geven de ligging aan.

11. Behalve dit halfverharde pad ligt er naar rechts parallel een smal en verruigd onverhard

pad 0dat ook richting de Middelbuurt gaat. Houd de al van verre zichtbare Waterstaatskerk uit 1834 aan als oriëntatiepunt – kerk is onderdeel van Museum Schokland.
12. Wandel na het bezoek aan de Middelbuurt verder in noordelijke richting via een brede

klinkerstraat. Aan het begin bevindt zich een groep grote zwerfstenen. Links van de
straat bevindt zich een gerestaureerd scheepje.
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13. Ga bij het bereiken van de Schokkerringweg RA en wandel verder via de parallelweg voor

het langzaam verkeer.
14. Neem ter hoogte van een laaggeplaatst groen bordje met daarop twee gele voetafdruk-

ken – hierna: de markering – het graspad aan de rand van een weiland en langs de watergang. Ga aan het eind van het perceel (sloot met dam naar volgend perceel) LA. Weliswaar staat de volgende markering voorbij de dam, maar de route gaat over de brede
teeltvrije akkerrand over de percelen die voor de sloot liggen.
15. Negeer het naar linksgaande betonpad en loop RD richting boerderij, omgeven door een

groensingel. Bij de nadering van de groensingel is het plateau in de bomen goed zichtbaar; loop hierop af en ga er onderdoor. Weliswaar staat voor de groensingel een naar
links wijzende markering, maar de rijen planten staan zo dicht op de slootkant dat die
route niet (meer) bestaat.
16. Loop met de boerderij links ruwweg RD richting de geasfalteerde Redeweg, LA. Terug op

de Schokkerringweg RA via de parallelweg. Nu steeds RD tot bij het fietspad bij de rotonde, LA. Dit fietspad buigt meteen naar rechts en gaat samen met de naastgelegen
Schokkerringweg via een viaduct over de N50. Ga met het fietspad langs de volgende rotonde richting de brede watergang.
17. Ga voor het water RA en wandel RD tot bij de eerste brug over de Enservaart, LA. Over

de brug RA, Waterkant. Volg het evenwijdig lopende en flauwe bochten makend schelpenpad.
18. Steek aan het eind de Baan over en houd rechts aan, fietspad richting halte Ens, waar de

wandeling eindigt.

Beeld De Baanbreker met busalte Ens op de achtergrond

LA = linksaf; RA = rechtsaf, RD = rechtdoor.
Horeca
In Nagele, Schokkerhaven, op Schokland, Middelbuurt, Ens zijn horecagelegenheden. Die in
Nagele zijn beperkt.
2017.07.17
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